
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАТЕГІЯ І МЕХАНІЗМИ 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО 

РОЗВИТКУ 

Збірник наукових праць 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
2015 



2 

УДК 303.4+338.45(477) 
ББК У9(4Укр.) 30 
          С83 

 
Представлены результаты научных исследований, проведенных в ИЭП 

НАН Украины и других академических институтах, а также вузах, по важнейшим 
проблемам развития промышленности и предприятий Украины на современном 
этапе. Рассматриваются актуальные вопросы промышленной политики в услови-
ях углубления мировых интеграционных процессов, формирования конкурентной 
среды, перехода к инновационной стратегии развития, использования информа-
ционных ресурсов, совершенствования кредитования производства, проблемы 
управления на предприятиях, регулирования производства. 

Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленности, 
предприятий и государственных структур управления. 

 
Редакційна колегія: акад. HAH України О.І. Амоша (головний редактор), 

акад. HAH України В.П. Вишневський, д.е.н. І.П. Булєєв (відповідальний редак-
тор), д.е.н. Н.Ю.  Брюховецька, д.е.н. А.І.  Кабанов, д.е.н. Л.М. Кузьменко, д.е.н. 
Р.М. Лепа, д.е.н. В.І. Ляшенко, д.е.н. Л.М. Саломатіна, к.е.н. І.В. Бриль (відпові-
дальний секретар), к.е.н. Л.О. Збаразська, к.е.н. Л.Л.  Стариченко, В. Михненко 
(Dr.Hab (Economics), Велика Британія), Н. Хагеман (PhD (Economics), Німеччи-
на), Б. Надолу (PhD (Economics), Румунія). 

 
Рекомендовано до друку вченою радою  

Інституту економіки промисловості НАН України  
(протокол № 11 від 10.12.2015 р.) 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
серія КВ16139-4611Р від 20.11.2009 р. 

 
Збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки  

наукових видань e-library.ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ)  
з листопада 2011 р. 

 
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку:  

С83 зб.  наук.  праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.:  
 О.І. Амоша (голов. ред.),  І.П. Булєєв  (відп. ред.) та ін. – Київ, 2015. –  
 268 с. 

 

ISSN 2220-7961 
 

Подано результати наукових досліджень, здійснених в ІЕП НАН Укра-
їни та інших академічних інститутах, а також вищих навчальних закладах, 
щодо найважливіших проблем розвитку промисловості та підприємств Украї-
ни на сучасному етапі. Розглянуто актуальні питання промислової політики в 
умовах поглиблення світових інтеграційних процесів, формування конкурент-
ного середовища, переходу до інноваційної стратегії розвитку, використання 
інформаційних ресурсів, удосконалення кредитування виробництва, проблеми 
управління на підприємствах, регулювання виробництва. 

Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і дер-
жавних структур управління. 

 
УДК 303.4+338.45(477) 

ББК У9(4Укр.)30 
 

ISSN 2220-7961  © Інститут економіки промисловості 
  НАН України, 2015 



3 

Н.Ю. Брюховецька, д.е.н., проф., 
О.В. Хасанова, к.е.н., 
Н.І. Рябикіна, к.е.н. 

 
ПІДГОТОВКА НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

ТА ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 
 
Кардинальна переорієнтація національних товаровироб-

ників на європейське бізнес-середовище розкриває перед вели-
кими підприємствами, акціонерними товариствами нові перспе-
ктиви, можливості, вимоги, а також ризики. Зарубіжна практика 
господарювання виробила дієві інструменти підвищення капі-
талізації та інвестиційної привабливості підприємств, засновані 
на необхідності соціально відповідального ведення бізнесу та 
підготовки разом із фінансовою нефінансової звітності компа-
нії – інтегрованої.  

Необхідність урахування нефінансових показників при 
складанні публічних звітів була визнана практикою діяльності 
великих компаній на національних, а більше міжнародних рин-
ках. Концепцію інтегрованої звітності підтримали Всесвітня 
рада підприємців із сталого розвитку (WBSCD), Глобальна іні-
ціатива із звітності (GRI), а також Конференція ООН із сталого 
розвитку (Ріо+20), яку було проведено 20-22 червня 2012 р. 
ООН та представники 196 держав у підсумковому документі 
відзначили, що «наявність стандартизованої, інтегрованої звіт-
ності за показниками корпоративного сталого розвитку є осно-
вою для переходу до більш стійкої фінансово-економічної сис-
теми. Істинне врахування аспектів сталого розвитку при прий-
нятті інвестиційних рішень буде можливим лише якщо інфор-
мація про діяльність компанії надаватиметься в контексті та ра-
зом зі звичайною інформацією про управління, стратегії,  
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операційні та фінансові показники, що є основою для аналізу та 
прийняття інвестиційних рішень» [1].  

Створенню концепції та розвитку інтегрованої звітності 
(нефінансової звітності) сприяла діяльність і співпраця 
об’єднань: Асоціація сертифікованих присяжних бухгалтерів 
(ACCA) та Міжнародний комітет з інтегрованої звітності (IIRC) 
[2; 3]. У Франції, Норвегії, Швеції, Данії, Голландії, Фінляндії 
підготовка звітів з урахуванням економічної, екологічної, соці-
альної сфери діяльності є обов’язковим та закріпленим на зако-
нодавчому рівні [4]. За період з 1991 по 2014 р. включно, за да-
ними Реєстру нефінансових звітів, у світі дещо більше 11 тис. 
компаній підготовили близько 56 тис. звітів, які можна віднести 
до інтегрованих [5].  

Метою статті є розгляд сучасних підходів до складання 
нефінансової звітності вітчизняними підприємствами й обґрун-
тування доцільності складання такої звітності для збільшення 
інвестиційної привабливості та капіталізації. 

Дослідженню питань сутності, структури, складання не-
фінансової звітності присвячено багато наукових та науково-
практичних праць, зокрема, таких учених, як: О. Грищенко, 
І. Коротецький, О. Будько, І. Макаренко, Т. Давидюк, Т. Сікор-
ська, А. Виручаєва, І. Олексів [2-6, 9; 13; 14; 16; 17]. 

Оскільки Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання, 
використання нефінансової звітності та дотримання вимог соці-
ально відповідального ведення бізнесу стає важливою складо-
вою функціонування підприємств, підвищення їх інвестиційної 
привабливості.  

Економічна наука та практика свідчать, що в сучасних 
умовах господарювання «інвестори пред'являють все більш ви-
сокі вимоги щодо розкриття інформації та управління ризиками 
до компаній, з якими вони співпрацюють. Замість того щоб 
просто вилучити свої інвестиції, інвестори сьогодні, швидше за 
все, будуть працювати зі своїми об'єктами інвестування для до-
сягнення більш високих результатів. У фінансові оцінки і прог-
нози включається все більша кількість інформації, що є складо-
вою екологічного, соціального та корпоративного управління» 
[6]. Інформація відносно екологічного, соціального, корпора- 
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тивного управління та фінансова  інформація є складовими ін-
тегрованої звітності.  

Перевагами складання інтегрованої звітності фахівці ви-
значають [7; 8]:  

привернення уваги до питань сталого розвитку; 
створення основ для прийняття обґрунтованих рішень; 
більш чітке розуміння специфіки бізнесу; 
отримання інформації відносно галузевих тенденцій роз-

витку; 
закріплення єдиних корпоративних цінностей на підпри-

ємстві.  
Для вітчизняних підприємств, що планують залучати фі-

нансові ресурси на фондовому ринку, важливо брати до уваги 
діяльність підприємств, що не лише мають на меті фінансові та 
виробничі цілі, але і реалізують проекти соціалізації. Соціально 
відповідальні підприємства, які враховують інтереси зацікавле-
них осіб (акціонери, менеджери та інші стейкхолдери), готують, 
публікують звіти не тільки про свою фінансову діяльність, а й 
нефінансові звіти, які повністю розкривають інформацію про 
діяльність підприємства, а також перспективи розвитку. На під-
ставі нефінансової звітності зацікавлені особи, у тому числі ін-
вестори, отримують додаткову інформацію, що впливає на фор-
мування інвестиційної привабливості підприємств.  

Успіх підприємства в розвитку здебільшого залежить від 
людського капіталу. Людський капітал є однією із складових 
успішного функціонування підприємства, що також залежить 
від лояльності, залученості персоналу, задоволеності організа-
ційним кліматом та корпоративною культурою, заробітною 
платою та компенсаціями, протидії змінам. Дані аспекти доці-
льно розвивати й ураховувати при складанні нефінансових зві-
тів. Нефінансова звітність може містити дані щодо розвитку 
людського капіталу, рівня задоволення своєю роботою, взаємо-
відносин усередині колективу та іншу інформацію [9].   

Національні товаровиробники мають усвідомлювати ри-
зики розширення ринків, диверсифікації фінансових джерел  
розвитку та капіталізації, оскільки визнано, що потреба у фор-
муванні нефінансової звітності доповнюється глобалізацією фі-
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нансових ринків, обмеженістю ресурсів, а також необхідністю 
забезпечення інвестиційної привабливості акціонерних това-
риств.  

В Україні діє Центр розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності, який є партнером міжнародної ініціативи – 
Глобального договору ООН в Україні. Виконання Глобального 
договору базується на дотриманні підприємствами  універсаль-
них принципів: захист прав людини, розвиток ефективних тру-
дових відносини, антикорупційна діяльність та захист зовніш-
нього середовища [10].  

Українськими підприємствами вже напрацьовано певний 
досвід соціально відповідального ведення бізнесу та підготовки 
нефінансової звітності. Однією з перших компаній, що приєд-
налася до виконання принципів Глобального договору ООН в 
Україні, є ДТЕК. Перший нефінансовий звіт компанія опублі-
кувала у 2008 р. – «Енергія лідера: соціальний вимір». Він базу-
вався на міжнародному стандарті GRI та пройшов незалежний 
аудит. Другий нефінансовий звіт «Ера сталого зростання. Кон-
тури майбутнього» опубліковано компанією у 2010 р. У 2013 р. 
ДТЕК підготувала й опублікувала перший інтегрований річний 
звіт «Ефективність. Стійкість», що містить як фінансові, так і 
нефінансові показники діяльності [11]. 

Заслуговує на увагу дослідження вітчизняних аналітиків 
(спільнота «Соціально відповідальний бізнес»), у межах якого 
диференційовано підприємства за ступенем спроможності та 
доцільності підготовки нефінансового звіту. Зокрема, окреслено 
чотири категорії підприємств, яким інтегрована звітність може 
бути цікава з метою забезпечення інвестиційної привабливості 
[9] (рис. 1).  

Інтегрована звітність для розвитку соціально відповідаль-
ного бізнесу може бути цінною з причин [12]:  

стимулювання підприємств до розвитку соціально відпо-
відального бізнесу;  

використання інтегрованої звітності з метою оцінки бізне-
су – інвесторами, партнерами, менеджментом;  

легітимізації українського бізнесу на міжнародних рин-
ках. 
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Рис. 1. Категорії підприємств щодо підготовки  

нефінансової звітності 
 
Окрім цього, надання підприємствами стейкхолдерам 

більш широкого спектру інформації позитивно впливає на капі-
талізацію товариства, зокрема на ринкову капіталізацію. Так, за 
даними міжнародної аудиторської компанії «Ernst & Young», 

Астарта, Воля, Галнафто-
газ ДТЕК, Київстар, Ме-
тінвест, Оболонь, СКМ, 
life:), Platinum Bank

Авангард; Укрексімбанк, 
Агротон; Укртелеком, АПК-
Інвест; Фармак, Дар-
ниця; Фокстрот, Епіцентр; 
Arterium, Індустріальна 
Молочна Компанія (ІМК) 
Group DF, Миронівський 
Хлібопродукт (МХП) 
Ferrexpo, Мрія; Kernel, Ора-
нта; Vega, Ощадбанк; 
Vitmark, Приватбанк 

Перша категорія: великий україн- 
ський бізнес із досвідом нефінансової 
звітності та зі стратегією соціально 
відповідального бізнесу (СВБ)  

на етапі розвитку  

Друга категорія: великий український 
бізнес без досвіду нефінансової звітності 
та стратегією СВБ на етапі становлення 

або відсутньою стратегією СВБ 

МТС, METRO, ArcelorMittal,  
OTP Bank, Carlsberg, Tetra Pak 
CocaACola, UniCredit Bank  

Третя категорія: іноземні компанії із 
стратегією СВБ на етапі розвитку з пев-
ним досвідом нефінансової звітності  

щодо діяльності в Україні 

Axa, PZU, Danone, Samsung  
Lactalis, Shell, Pepsico, SUN 
InBev  

Четверта категорія: іноземні компанії 
без стратегії СВБ в Україні та без досвіду 
нефінансової звітності щодо діяльності  

в Україні 
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аналітики при оцінці публічних товариств беруть до уваги по-
казники сталого розвитку, що є складовими інтегрованих звітів 
(43% респондентів). За наявності показників сталого розвитку 
та їх позитивної динаміки підприємствам присвоюються кращі 
рейтинги, оцінки, що впливає на зростання капіталізації това-
риств [13]. 

Учені пострадянських країн справедливо відзначають, що 
перші спроби укладання інтегрованих звітів є свідченням ба-
жання підприємців відповідати міжнародним вимогам, щоб ма-
ти можливість бути достойним конкурентом не тільки на внут-
рішньому ринку, але і у світовій спільноті [14].  

Досвід підготовки інтегрованої звітності в Україні свід-
чить про закріплення на підприємствах позитивних тенденцій: 
об’єднання структурних підрозділів підприємства в межах од- 
нієї мети та стратегії, формування ефективних внутрішніх про-
цесів (рис. 2) [15]. Об’єднання фінансової та нефінансової ін- 
формації в інтегрованій звітності сприяє забезпеченню інвести-
ційної привабливості підприємств.  

Бізнес-середовище позитивно ставиться до переорієнтації 
виробництва та бізнесу на засадах соціально відповідального 
ведення бізнесу і необхідності складання нефінансової звітно- 
сті. Так, за даними дослідження, проведеного Центром «Розви-
ток КСВ» серед компаній України щодо впровадження діалогу 
зі стейкхоледрами, складання інтегрованої звітності українсь-
кими підприємствами надає бізнесу нові можливості, призво-
дить до кращого управління ризиками, підвищення репутації, 
ефективності політики товариства, ефективного витрачання ре-
сурсів (рис. 3) [16]. 

Таким чином, основою метою нефінансової звітності є 
надання стейкхолдерами інформації користувачам, яка їх ціка-
вить, щодо оцінювання можливостей підприємства продовжу-
вати свою діяльність протягом досить тривалого періоду часу. 
В інтегровану звітність включається найбільш істотна інформа-
ція про діяльність компанії. У даний час актуальним є детальне 
вивчення питань якості та дотримання правил складання звіт-
ності, а також  виявлення кращих практик звітності та складан-
ня рейтингів [17]. Складання нефінансової звітності українсь-
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кими підприємствами – це дієвий метод забезпечення інвести-
ційної привабливості товариств, у тому числі збільшення капі-
талізації, зокрема ринкової. 

 

 
 

Рис. 2. Інтегрована звітність: об’єднання фінансової  
та нефінансової інформації 
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МОТИВАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН1 

 
Двадцатый и начало XXI в. характеризуются тем, что 

ускоряются процессы глобализации в экономике, обостряется 
конкуренция между странами, транснациональными корпора-
циями, развитыми и развивающимися странами, идут процессы 
самоидентификации государств и наций. Расширилась сфера 
использования товарно-денежных и рыночных отношений. Со-
кратилось количество государств, экономика которых функци-
онировала на планово-директивных принципах. Экономиче-
ским мейнстримом стал либерализм, рыночные отношения. Од-
нако произошедшие изменения не обеспечили устойчивого раз-
вития экономики, которая сохраняет цикличность, нелиней-
ность развития, усилились глобальные системные и локальные 
социально-экономические кризисы. Продолжает увеличиваться 
разрыв между группами ведущих стран мира («семерка», 

                                                   
1 Статья подготовлена в процессе выполнения госбюджетной НИР 

«Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для ви-
робництва продукції з високою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер 
держреєстрації 0115U001639). 

© И.П. Булеев, А.Н. Ревва, 
 Е.И. Булеев, 2015 
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«восьмерка», «большая двадцатка»), развивающимися и пост-
социалистическими странами. Многие ученые и специалисты 
приходят к выводу, что в масштабе глобальной и национальной 
экономик рыночные отношения, конкуренция не являются оп-
тимальными составляющими их хозяйственных систем. Одним 
из подтверждений тому является жесткая плановая система 
внутри предприятий, ТНК, прогнозное планирование на уровне 
социально ориентированных экономически развитых госу-
дарств (Франция, Швеция, Япония и др.). Переход экономики 
постсоциалистических стран к рыночным отношениям суще-
ственно активизировал все слои населения. Это теоретически 
объясняется тем, что все отношения (в сферах производства, 
распределения, обмена, потребления, труда, услуг и т.п.) стали 
рыночными, а факторы экономических отношений – товарны-
ми. Если в простом товарном производстве, планово-дирек-
тивной экономике субъекты хозяйствования были мотивацион-
но ориентированы на микроуровне, то с переходом к рыночным 
отношениям появляется мотивация субъектов рыночных отно-
шений также на мезо- и макроуровнях. Материальной основой 
формирования и совершенствования системы мотивации в 
условиях рыночных отношений становятся все формы соб-
ственности (средств производства, условий труда, рабочей си-
лы, необходимый и прибавочный труд), реализуемые от микро- 
до макроуровня. Изменяется система подготовки и повышения 
квалификации работников физического и умственного труда, 
формируется система пожизненного повышения квалификации, 
обновляются вертикальные лифты ротации кадров, контрактная 
система формирования  управленческих структур и др. То есть 
в условиях формирования системы мотивации эффективности 
труда необходим комплексный системный подход, основанный 
на максимальном использовании вертикально-сетевых методов 
мотивации и ответственности. Данные вопросы остаются недо-
статочно разработанными, чем объясняется актуальность проб-
лемы. 

Цель исследования – формирование концепции мотивации 
эффективности труда субъектов рыночных отношений в усло-
виях многообразия форм собственности, вертикально-сетевой 



15 

организации производства и труда на микро-, мезо- и макро-
уровнях путем прозрачного и рационального использования 
добавленной стоимости, материальных и моральных стимулов 
и ответственности.  

Начиная с первых доступных для изучения источников 
исследователи находят подтверждение, что основу сознатель-
ной органической жизни составляет труд как целесообразная 
деятельность человека, направленная на преобразование окру-
жающего мира (среды) для удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей индивидов, групп, сообществ homo 
sapiens [1; 2]. Основоположники классической политэкономии 
утверждали, что «труд – отец богатства, а земля – его мать». 
Как главную составляющую в жизни человека и общества прак-
тически все мировые религии рассматривали необходимость 
повседневного труда. Такой подход четко прослеживается в 
христианских основополагающих учениях [3], где, с одной сто-
роны труд рассматривается как нелегкая необходимость, с дру-
гой – как единственная возможность удовлетворения потребно-
стей человека.  

Сущность, содержание, формы проявления труда глубоко 
исследованы в работах философов и экономистов, теории тру-
довой стоимости и др. Так, обобщив работы предшественников, 
К. Маркс исследует труд простой и сложный, квалифицирован-
ный и неквалифицированный, физический и умственный, про-
изводительный и непроизводительный, свободный и принуди-
тельный и т.д. [4, с. 204-208]. Он отмечает, что труд, который 
имеет значение более высокого, более сложного труда по срав-
нению со средним общественным трудом, есть проявление та-
кой рабочей силы, образование которой требует более высоких 
издержек, подготовки и производство которой требует больше-
го рабочего времени и которая имеет поэтому более высокую 
стоимость, чем простая рабочая сила. Если стоимость этой силы 
выше, то проявляется она зато в более высоком труде и ове-
ществляется поэтому за равные промежутки времени в сравни-
тельно более высоких стоимостях. 

По форме и организации труд подразделяется на индиви-
дуальный и общественный (групповой, коллективный, совмест-
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ный). Побуждающим фактором труда является необходимость 
удовлетворения индивидуальных (личных), групповых (коллек-
тивных), совместных (общественных) материальных и духов-
ных (интеллектуальных) потребностей индивида, коллектива. 
Все это проявляется на макро- (мировом, региональном), мезо- 
(национальном, региональном), микроуровне (предприятия, ор-
ганизации), индивидуальном (личностном).  

В современной экономической литературе превалирует 
исследование отношения индивидуальных (личных) потребно-
стей, форм и методов их удовлетворения. 

В публикациях современных отечественных и зарубеж-
ных ученых в центре внимания находятся вопросы мотивации 
эффективности труда индивида, группы, бригады, производ-
ственного коллектива. 

В работах отечественных и зарубежных специалистов де-
тально разработаны вопросы нормирования труда [5-8], формы 
и системы его оплаты [9-14], соотношения динамики произво-
дительности труда и заработной платы, системы стимулирова-
ния труда. При этом большинство работ касаются указанных 
вопросов микроуровня, субъектов рыночных отношений, инди-
видов. Недостаточно глубоко исследованы вопросы соотноше-
ния мотивации и стимулирования эффективности труда на 
уровне субъектов рыночных отношений. Вопросы мотивации 
труда на мезо- (регионы, территориальные громады), макро-
уровне (отрасли, государства), уровне международных отноше-
ний (глобальный уровень) остаются до сих пор недостаточно 
разработанными, и нуждаются в глубоких исследованиях. Этим 
также объясняется актуальность данного исследования. 

Примерно в середине XX в. теоретиками, исследователя-
ми и практиками выдвинуты положения относительно оценки 
отношения носителей рабочей силы к труду. Наиболее распро-
странены теории X, Y, Z [12; 14, с. 401]. Согласно теории Х ра-
ботник недобросовестно относится к труду, ленив и т.д.; во 
втором случае (теория Y) работник добросовестно относится к 
своему труду, инициативен и т.п., в третьем случае (теория Z) 
имеет место сочетание первого и второго. В определенной мере 
вознаграждение за труд, основной формой которого является 
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заработная плата, уравнивает отношение индивида к труду, 
сглаживая крайние негативные моменты.  

В экономической литературе детально описаны формы и 
системы заработной платы [5; 7-9; 14]. Основными формами 
заработной платы являются сдельная и повременная. Они непо-
средственно обладают определенными стимулирующими свой-
ствами, некоторые посредством систем заработной платы (пря-
мая сдельная, сдельно-премиальная, косвенная сдельная, по-
временно-премиальная и др.) усиливают их стимулирующую 
функцию. Стимулирующая функция заработной платы реализу-
ется также путем научно обоснованного сочетания меры труда 
и уровня его оплаты.  Конкретный уровень объема работ и уро-
вень его оплаты регулируются посредством тарифной системы, 
элементами которой являются тарифная ставка и соответству-
ющий ей уровень квалификации (тарифный разряд). Тарифные 
ставки размещены в тарифной сетке, имеющей 6-8 (иногда 
больше) разрядов, которые различаются между собой на 10-
15%. Уровень квалификации определяется по тарифно-квали-
фикационным справочникам, в которых приведен перечень 
производственных характеристик работ и требований к работ-
никам, которые должны их выполнять (уровень образования, 
профессиональные навыки и др.) Кратко изложенные здесь 
формы и системы заработной платы широко использовались и 
используются в странах, находящихся на индустриальном этапе 
развития. Основными недостатками их является преимуще-
ственно принудительный, внешний вектор воздействия. Не учи-
тываются при этом побудительные мотивы качественного вы-
полнения работниками своих заданий, слабо реализуется сти-
мулирующая роль участия работников в собственности, в 
управлении, в возможности более полной самореализации лич-
ности. Многие положения таких систем стимулирования слабо 
адаптированы к коллективным формам организации труда, ум-
ственному, творческому труду. Поэтому в условиях перехода к 
V-VI технологическим укладам, постиндустриальному этапу 
развития общество от стимулирования труда все больше ориен-
тируется на системы мотивации труда.  



18 

Отдельные авторы отождествляют мотивацию и стимули-
рование [14, с. 401], что совершенно необоснованно и неприем-
лемо как в теории, так и в практике. Современные менеджеры-
практики рассматривают теорию мотивации с точки зрения  
психологических особенностей человека. Особенности боль-
шинства направлений мотивационных теорий могут быть све-
дены к теориям: потребностей по А. Маслоу; X/Y МакГрегора; 
двух факторов Герцберга; продуктивности МакКлейланда; 
ожиданий Врума. 

В основе мотивационного поведения человека, согласно 
мотивационным теориям, находится мотив, который С. Мочер-
ный определяет как «то, что побуждает человека к активной 
деятельности и ради чего эта деятельность осуществляется. Мо-
тив означает комплекс явлений, побуждающих человека (ра-
ботника и собственника) к хозяйственной деятельности. Эле-
ментами мотива являются потребности, инстинкт, эмоции, 
установки,  ценности, идеалы. Формы его проявления – жела-
ния, стремления, склонности и др. Основной элемент мотива – 
потребности (среди них выделяют биологические и социаль-
ные). В рамках биологических потребностей выделяют базовые 
(в еде, одежде и т.п.) и производственные (связанные с мотивом 
личного развития). Побудительными являются и неосознанные 
мотивы. Осознанные мотивы являются адекватными (выступа-
ют как определенная цель) и неадекватными (выступают как 
мотивации – высказывания, оправдывающие определенные 
действия) [14, с. 400]. 

Приведенные выше высказывания известных отечествен-
ных и зарубежных экономистов свидетельствуют о необходи-
мости различать мотивы, мотивацию, стимулы, стимулирование 
и др., которые в определенной степени исследованы на уровне 
личности (человека), но крайне недостаточно исследованы на 
уровне громады, общества, то есть на мезо- и макроуровнях. 

Взаимосвязь мотивации и стимулирования на уровне ин-
дивида и предприятия приведена на рис. 1 [9, с. 47]. 

Обзор доступной литературы дает основание утверждать, 
что системы стимулирования и мотивации на уровне индивида,  
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Рис. 1. Схема формирования механизмов мотивации  

и стимулирования труда на предприятии 
 

небольших групп (бригад, звеньев), предприятий любых орга-
низационно-правовых форм и форм собственности детально 
разработаны как в зарубежной, так и в отечественной теории и 
практике.  Однако уровень их исследования существенно раз-
личается. Если на современных предприятиях и в организациях 
индустриальных и постиндустриальных государств на микро-
уровне мера труда и мера вознаграждения тесно взаимосвязаны, 
то в постсоциалистических государствах эта связь утеряна. Ре-
ально деградировали работы по нормированию и оплате труда. 
Системы мотивации практически отсутствуют либо подменя-
ются системами стимулирования, заработной платой. При этом 
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заработная плата, которая теоретически должна выполнять 
функции воспроизводства рабочей силы, стимулирования эф-
фективности труда, регулирования движения и распределения 
рабочей силы, фактически редко комплексно реализуется как на 
уровне хозяйствующих субъектов, так и в отношениях «пред-
приятие – органы местного управления (громады)», «предпри- 
ятие – органы регионального управления», «предприятие – го- 
сударство – гражданское общество». Неудовлетворительное 
использование мотивационных систем на микроуровне, практи-
ческое отсутствие систем мотивации эффективности труда на 
мезо- и макроуровнях в постсоциалистических странах и Укра-
ине привело к кризисным явлениям в экономике названных 
стран. К примеру, по состоянию на конец 2015 г. экономика 
Украины находится в глубоком социально-экономическом кри-
зисе, который усугубляется на фоне мировых и региональных 
проблем, сдерживающих темпы роста как мировой экономики в 
целом, так и экономики конкретных стран.  

Согласно официальной отчетности и публикациям уче-
ных, средств массовой информации население Украины состав-
ляло: в 1992 г. – 52 млн чел.; 2014 – 45,4; 2015 – 42,0 млн чел. 
При этом не учтено от 5 до 8 млн граждан Украины, легально и 
нелегально работающих за её пределами и на территориях, не 
подконтрольных органам центрального государственного 
управления Украины (Крым, отдельные города и районы До-
нецкой и Луганской областей). В 1,7 млн чел. оценивается вы-
нужденная внутренняя миграция населения. Задолженность по 
заработной плате оценивается на начало 2016 г. около 2 млрд 
грн. Растут коммунальные платежи, органы местного и регио-
нального управления испытывают дефицит бюджета. Положе-
ние усугубляется как спадом ВВП в целом по стране (за два по-
следних года, по различным оценкам, ВВП снизился на 30-
40%), так и падением примерно в 3 раза курса гривны по отно-
шению к доллару США и евро, ростом инфляции (более 40% в 
2015 г.), дефицитом государственного бюджета в целом. 

В этих условиях быстрый выход из кризиса мало реален. 
Так, министр экономического развития Украины оценивает вы-
ход экономики на показатели 2012-2013 гг. за пределами 2020 г. 
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Примерно такие же сроки называют известные украинские по-
литологи Р. Ищенко, М. Погребинский, Р. Бортник. Ситуация 
может измениться, если найдется государство или группа госу-
дарств, готовых вложить в развитие экономики Украины в те-
чение 3-5 лет по 70-100 млрд дол. США ежегодно. И тогда  
возможен более быстрый выход экономики из кризиса (через 
год – стабилизация и подъем, через 3-5 лет – превышение пока-
зателей 2013 г. на новой экономической базе). Главными усло-
виями реализации данного проекта являются установление ми-
ра в стране, системные экономические реформы, гарантирован-
ная поддержка экономики Украины мировым сообществом, 
государственный подход правящей элиты к развитию внутрен-
него рынка, многовекторность экономического и политического 
сотрудничества. Варианты такого развития разработаны науч-
ными центрами НАН Украины и в случае их поддержки на 
уровне правительства могут быть быстро откорректированы, 
адаптированы к реальным условиям и внедрены. 

Однако вышеизложенное не отрицает, а создает необхо-
димость использования тех резервов и возможностей, которые 
имеются в государстве, на уровне местных органов управления, 
регионов, территориальных громад по повышению мотивации 
эффективного труда различными категориями работников, соб-
ственников, акционеров, населения. Это будет способствовать 
стабилизации работы субъектов рыночных отношений на всех 
уровнях.  

В постсоциалистической Украине сформированы прин-
ципиально иные, по сравнению с периодом ее функционирова-
ния в составе СССР, условия. Если раньше основной формой 
собственности была общегосударственная, то в независимой 
Украине – частная собственность на средства производства. В 
связи с этим представители старшего поколения считают, что 
они лишены права собственности на средства производства и 
таким образом поставили себя в ряды оппозиции новым соб-
ственникам, ставшим таковыми в процессе ваучерной привати-
зации. Теперь наемные работники считают, что вопросы эффек-
тивности труда и производства их не касаются, что это забота 
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новых собственников, новых хозяев средства производства и 
условий труда. В определенной степени это близко к истине.  

Новые собственники, как правило, являются выходцами 
не из производственных коллективов, а из торговой сферы, 
сферы управления, спекулятивного капитала и в своем боль-
шинстве не стали эффективными хозяевами и менеджерами. 
Подавляющее большинство средних и крупных приватизиро-
ванных предприятий стали убыточными (до 80-90%). Новые 
хозяева не смогли сохранить производственные связи со сво- 
ими смежниками, поставщиками и потребителями на внутрен-
них и международных рынках. Предприятия зачастую закры-
ваются, а оборудование продается как металлолом. Поэтому 
было бы целесообразно органам госуправления рассмотреть 
работу приватизированных предприятий по состоянию на 
2015 г. и внести предложения по принятию Закона о заключе-
нии договоров (контрактов) с собственниками приватизирован-
ных предприятий. Последний обязывал бы собственников со-
ставить программы, дорожные карты по выводу предприятий из 
кризиса в течение трех лет. В случае невыполнения контрактов 
предприятия передаются в собственность  трудовым коллекти-
вам также на условиях заключения контрактов с коллективом в 
лице совета трудового коллектива и профсоюзного комитета. 

На предприятиях всех форм собственности следует вер-
нуться к восстановлению нормирования труда, жесткой увязке 
уровня производительности труда и уровня его оплаты. Систе-
мы организации и оплаты труда должны  предусматривать уча-
стие работников в управлении предприятиями, собственности, 
прибылях. Эти схемы известны в экономике развитых стран и  
могут быть использованы в  практической работе отечествен-
ных предприятий. 

Нуждаются в усовершенствовании отношения работни-
ков, предприятий с органами местного управления. Одним из 
направлений этого может стать перечисление платы за исполь-
зование трудовых ресурсов не по месту расположения предпри-
ятий, а в местный бюджет непосредственно по месту житель-
ства (а не работы) работников. Эти средства должны иметь це-
левое использование на образование, подготовку кадров, здра-
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воохранение, спортивно-физкультурное движение. Такой под-
ход создает заинтересованность работников по месту их жи-
тельства, населения, территориальных громад в рациональном и 
эффективном использовании этих средств, что прямо и косвен-
но повышает эффективность труда работников предприятия 
всех форм собственности. Кроме того, если работник или жи-
тель данного населенного пункта вкладывает свои средства ли-
бо часть своего дохода в развитие производственной или соци-
альной инфраструктуры, то эти средства на стадии их формиро-
вания следует освободить от всех форм налогообложения. Это 
касается и налогообложения пенсий как работающих, так и не-
работающих пенсионеров, средств на поддержку различных 
форм государственных служб, управлений, структур. Переход 
от «плоской» к прогрессивной системе налогообложения может 
существенно пополнить бюджеты всех уровней. Названные и 
ряд других мер по сокращению госаппарата, ограничению его 
вмешательства в процессы производства и управления произ-
водством позитивно влияют на демократизацию и децентрали-
зацию управления производством, повышение эффективности 
труда на макро- и микроуровнях. 

Известный американский исследователь Дж. Мозес при-
менительно к экономике социализма утверждал, что рабочее 
самоуправление и децентрализация экономики на уровне пред-
приятий неразделимы. Лишь экономическая реформа, предо-
ставляющая предприятиям право устанавливать размеры зара-
ботной платы и долю прибыли предприятий на жилищное стро-
ительство и социально-культурные нужды, вместе с ответ-
ственностью за принятие решений могут создать материальные 
стимулы для серьезного отношения к самоуправлению со сто-
роны управляющих и рабочих [15]. Это положение остается в 
силе и для предприятий постсоциалистической экономики, по-
скольку работники лишены права участия в выборе и принятии 
систем оплаты труда, распределения дохода, прибыли, форми-
рования различных бюджетов (местного, регионального, госу-
дарственного), а также права контроля над указанными процес-
сами, серьезно влияющими на эффективность систем мотива-
ции эффективного труда. 
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Мотивации эффективности труда на макроуровне суще-
ственно способствует привлечение широких масс населения к 
рациональному использованию природных ресурсов, распреде-
лению доходов природной ренты всеми жителями данного го- 
сударства. Известно, что в штате Аляска (США), Норвегии и 
ряде арабских стран Ближнего Востока прибыль от добычи, пе-
реработки и реализации природных углеводородов распределя-
ется не только для формирования федеральных, региональных и 
местных бюджетов, но также используется для формирования 
личных доходов каждого жителя данной страны, штата. В пост-
социалистических странах рентные доходы от использования 
природных ресурсов присваивают собственники соответству-
ющих производств и лишь частично (через систему налогооб-
ложения) рента попадает в государственный бюджет. Однако 
основная часть ренты присваивается олигархами. Известными 
отечественными зарубежными учеными доказана целесообраз-
ность использования ренты как основного бюджетообразующе-
го источника, достаточно эффективного фактора формирования 
системы мотивации эффективного труда на макроуровне. Так, 
академик РАН Д. Львов [16] доказал целесообразность форми-
рования бюджетов (федерального, регионального и местного) 
по схеме: рента природная; добавленная стоимость; начисления 
на доходы физических лиц. При этом более 50% доходов бюд-
жета составляют рентные отчисления. За счет рентных доходов 
формируются общественные фонды национального дивиденда, 
схема распределения которого приведена на рис. 2 [16, с. 205]. 

Заинтересованность работников в росте эффективности 
труда может быть повышена путем прозрачных систем ценооб-
разования, которые способны сохранять потребительские цены 
на уровне, доступном для большинства субъектов рыночных 
отношений, работающих и уже (еще) не работающих граждан. 
Методический подход к формированию цены, обеспечивающей 
ценовую конкурентоспособность продукции и учитывающей 
получение необходимой целевой прибыли, отображен на рис. 3. 

Порядок расчета необходимого уровня цены: 
1. Цена (Ц) единицы товара, обеспечивающая получение 

целевой прибыли, может быть определена по формуле 



25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема распределения и контроля использования  

общественного фонда национального дивиденда 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Этапы формирования и установление цен, обеспечива-
ющих конкурентоспособность товара и ценовую прибыль 
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Ц = .
Пр Дц

Зд р
О

+ + , 

где Пр – сумма постоянных и части переменных расходов 
(условно постоянная часть добавленной стоимости) в денежном 
измерении; 

Дц – переменная часть добавленной стоимости в денежном 
измерении; 

О – объем производства данного вида товара в натуральном 
измерении; 

Зд.р – дополнительные расходы (логистика, трансакцион-
ные издержки) на единицу товара (в денежном измерении). 

2. Цена единицы товара, обеспечивающая ценовую конку-
рентоспособность продукции (Цк), может быть определена и 
оценена по формуле 

 
Цк = Ц + НДСед.пр + Тж + Ттам + Зс ≤ Цконкур, 

 
где НДС – налог на добавленную стоимость (в расчете на еди-
ницу товара) в денежном измерении; 

Тж – железнодорожный тариф или иные транспортные 
расходы на единицу продукции; 

Ттам – таможенные процедуры (для товара на экспорт) в 
расчете на единицу продукции; 

Зс – затраты по сертификации и прочим необходимым про-
цедурам; 

Цконкур – цена единицы продукции конкурентов на рынках 
товаров. 

Четкое понимание всеми работниками предприятия прин-
ципов формирования цен, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность продукции на внутреннем и зарубежном рынках, получе-
ние необходимой и достаточной целевой прибыли, их связи с 
уровнем доходов работников (заработная плата, участие в при-
былях и т.п.), может существенно повысить стимулирование 
труда на предприятии, мотивацию работников в эффективности 
их труда. 
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Создание эффективной системы мотивации труда всех 
уровней во многом зависит от политики государства в этих  
вопросах. Прежде всего государство должно обеспечить уважи-
тельное отношение к работникам реального сектора экономи- 
ки, восстановить отношения состязательности на производ- 
стве, оправдавшие себя формы и системы мотивации и стиму-
лирования труда, функции заработной платы. На данном этапе 
развития экономики Украины государство совместно с иными 
субъектами хозяйствования должно обеспечить подготовку ра-
бочих кадров, управленцев, инженерно-технических работни-
ков необходимой квалификации, приняв на себя максимум рас-
ходов на подготовку и переподготовку кадров, ориентирован-
ных на производство V-VI технологических укладов. 

Высшие учебные заведения должны иметь от государства 
госзаказ на подготовку кадров, необходимых для восстановле-
ния и развития современных производств и технологии. 

Наука (академическая и вузовская) должна иметь госзаказ 
на фундаментальные исследования, а финансирование необхо-
димо обеспечить на уровне 1,7% ВВП, вместо нынешнего 
0,37%, поскольку нефинансирование науки обрекает общество 
на деградацию, а государство – на разрушение. Следует также 
сформировать и поддерживать системы ротации кадров, обес-
печив четкую работу «вертикальных лифтов» движения кадров, 
эффективную организацию их работы. 

Выводы. Установлено, что система мотивации и системы 
стимулирования эффективности труда – это близкие, в чем-то 
совпадающие, но далеко не идентичные экономические катего-
рии. В системах стимулирования превалируют принудитель-
ные, не всегда экономические формы побуждения к труду. Сис-
темы стимулирования в большей мере характерны для госу-
дарств и обществ, имеющих довольно низкий уровень развития, 
уровень доходов основной массы населения ниже научно обос-
нованного. Мотивация труда – категория более высокого по-
рядка. Она имеет место в государствах и обществах достаточно 
высокого уровня развития, а доходы основной массы населения 
находятся на уровне научно обоснованного или превышают его. 
Системы мотивации позволяют гражданам самореализовать 
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свои способности и возможности, предоставляют возможность 
выбора желаемых профессий, постоянно повышать общий и 
профессиональный уровень. Системы мотивации имеют место 
на микро-, мезо- и макроуровнях. Активную роль в этом играют 
трудовые коллективы, предприятия, органы местного, регио-
нального и государственного управления. Большинство пост- 
советских стран находятся на уровне, где действуют преимуще-
ственно системы стимулирования и лишь отдельные элементы 
системы мотивации. 

В целях перехода к системам мотивации эффективности 
труда (без чего сложно ожидать выхода Украины из системного 
социально-экономического кризиса, продолжающегося почти 
четверть века и обострившегося в последнее время) целесооб-
разно и необходимо: 

прекратить вооруженное противостояние в отдельных ре-
гионах Украины, добиться согласия в обществе, делая акцент не 
на противоречиях, а на том, что объединяет общество, его ос-
новные классы, группы, граждан; 

обеспечить рост отечественного производства, доходов 
населения, уменьшение разрыва уровня доходов различных 
групп населения, таким образом акцентируя внимание государ-
ства и общества на развитии внутреннего рынка; 

выбрать вектор интеграции, являющийся дополнением к 
подъёму экономики на основе развития внутреннего рынка, по-
вышения конкурентоспособности продукции; 

сформировать систему мотивации труда, что является 
комплексной проблемой, охватывающей экономические отно-
шения от микро- до макроуровня. В ее решении должны при-
нимать участие все – от индивидуума, группы, коллектива, гро-
мады до общества в целом; 

на уровне индивидуального работника, малого коллектива 
восстановить оправдавшие себя в условиях рыночной и плано-
во-директивной экономики формы и системы оплаты труда; 

провести анализ имеющихся нормативных и методиче-
ских материалов по нормированию труда, формам и системам 
заработной платы, взаимоувязке соотношения темпов измене-
ния эффективности труда и уровня заработной платы. Дорабо-
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тать имеющиеся материалы, реализовать их в практической де-
ятельности предприятий, организаций. К данной работе следует 
привлечь сотрудников институтов НАН, ВУЗов, нормативно-
исследовательских центров и лабораторий; 

отказаться от «плоской шкалы» налогообложения доходов 
населения, заменив её прогрессивной шкалой; 

одним из источников формирования бюджета сделать 
природную ренту. Она должна также стать источником форми-
рования общенародного дивиденда как формы участия населе-
ния в распределении природных богатств и индивидуальном 
использовании части природной ренты; 

в формировании системы мотивации эффективности тру-
да более полно использовать участие работников в собственно-
сти путём участия в прибылях, управлении, вертикальной про-
фессиональной ротации кадров.  

Использование изложенных и ряда других предложений 
по повышению мотивации труда будет способствовать выходу 
экономики постсоветских стран и Украины из кризиса. 
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ОБЛІГАЦІЙНА ПОЗИКА ЯК ДЖЕРЕЛО  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Техніко-економічна складова структури економіки Укра- 

їни свідчить про низький рівень технічного розвитку підпри-
ємств,  більшість із яких мають застарілий виробничий апарат. 
Це призводить до високих обсягів споживання сировинних й 
енергетичних ресурсів. Низький технічний рівень промислових 
підприємств не тільки не дозволяє знизити навантаження на си-
ровинні галузі та вартість продукції, але і є основною причиною 
низької конкурентоспроможності підприємств.  

Відновлення економічного зростання та сприятливого ін-
вестиційного клімату потребує вирішення проблеми виробни- 
цтва конкурентоспроможної продукції з високою доданою вар-
тістю, яке забезпечується зростанням інвестицій у формування 
нової інфраструктури більш високого рівня технологічного  
укладу з точки зору наукових шкіл, фундаментальних дослід-
жень, оновлення застарілих виробництв.  

Для України стимулювання інвестиційної активності під-
приємств до виробництва високотехнологічної продукції з ви-
сокою доданою вартістю є особливо актуальним в умовах віль-
ної торгівлі з ЄС. На сьогодні суттєвий недолік полягає в низь-
кому рівні національної конкурентоспроможності та закріплен-
ні за Україною ролі постачальника сировинної продукції на сві-
товий ринок. Існує необхідність значних інвестицій у модерні-
зацію промисловості для диверсифікації структури національ-
ного експорту. Обсяг експорту високотехнологічної промисло-
вої продукції в Україні останніми роками  не перевищує 5% від 
загального1. Так, за перше півріччя 2015 р. 74,4% в його струк-
турі склали продтовари та сировина для їх виробництва, міне-
ральні продукти, чорні, кольорові метали та вироби [1]. Проду-

                                                   
1 За даними United Nations Commodity Trade Statistics. Database: 

http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx. 
© О.А. Богуцька, 2015 
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кція з високою часткою доданої вартості на європейському рин-
ку здебільшого є неконкурентоспроможною.  

Основним чинником створення бази для нарощування об-
сягів та поліпшення структури українського експорту в напрямі 
збільшення в ньому питомої ваги високотехнологічних товарів 
є розвиток виробництва продукції з високою часткою доданої 
вартості та високим ступенем обробки. Це потребує зростання 
інвестиційної активності підприємств, що здійснюють вироб-
ництво високотехнологічної продукції, зокрема, підприємств 
промисловості. Для цього необхідне спрощення доступу до ін-
вестиційних ресурсів, розширення джерел інвестиційної актив-
ності підприємств, що створить умови для вкладення коштів 
підприємств у розвиток та модернізацію виробництва.   

Для спрощення доступу до інвестиційних ресурсів потріб-
на розробка фінансово-економічних методів і механізмів сти-
мулювання інвестиційної активності підприємств. Таким меха-
нізмом може стати фінансування інвестиційних проектів шля-
хом корпоративних облігацій. Необхідне стимулювання підпри-
ємств до залучення позикових інвестиційних ресурсів на фінан-
совому ринку, визначення вартості їх залучення, що дозволяє 
оцінити доцільність і спроможність підприємства до випуску 
облігацій та витрати на їх інвестиційну активність. 

Дослідження проблем розширення джерел інвестиційної 
активності промислових підприємств базується на працях віт-
чизняних та зарубіжних учених. Питання фінансового забезпе-
чення підвищення інвестиційної активності промислових під-
приємств розглядають О. Раєвнєва, Л. Гриневич, І. Булєєв, 
Н. Брюховецька, О. Ястремська, В. Юрчишин, Г. Єршова, 
І. Соловйова, І. Мостовщикова, S. Girma, H. Görg та ін. [2-12]. 

Результати аналізу наукових досліджень і розробок свід-
чать, що, незважаючи на велику кількість наукових праць щодо 
активізації інвестиційної діяльності у промисловому секторі, 
фінансового забезпечення інвестиційної активності підпри-
ємств, неповною мірою вирішено проблему визначення фінан-
сових джерел інвестиційної активності та ціни їх залучення. Ці 
питання, якщо і розглядаються, то головним чином на макрорів-
ні. При цьому багато уваги приділяється прямим іноземним ін-
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вестиціям. Потребують додаткового дослідження питання роз-
ширення інвестиційних джерел та спрощення доступу до інвес-
тиційних ресурсів із використанням інструментів фінансового 
ринку, у тому числі облігаційної позики.  

Метою статті є обґрунтування напряму розширення дже-
рел інвестиційної активності підприємств із використанням об-
лігаційної позики. 

На сьогодні вітчизняній економіці притаманна низька ін-
вестиційна активність, яка розуміється як ступінь інтенсивності 
процесів інвестування, що визначається обсягами, темпами  
зростання й ефективністю використання інвестиційних ресур-
сів. Інвестиційна діяльність підприємств в Україні характеризу-
ється її низькими обсягами, неефективною структурою інвести-
цій, недостатньою спрямованістю на забезпечення виробництва 
високотехнологічної конкурентоспроможної продукції. Індекси 
капітальних інвестицій (у порівняльних цінах) до попереднього 
року склали: у 2011 р. – 118,9%; 2012 р. – 108,5; 2013 р. – 
88,9%. У 2014 р. їх обсяг склав 75,9% рівня 2013 р.1 Відношен-
ня капітальних інвестицій до ВВП склало 20; 18 та 13% у 2012, 
2013 та 2014 рр. відповідно, тоді як мінімальне порогове зна-
чення цього показника як рівня достатності інвестицій для за-
безпечення економічного розвитку на засадах технологічної 
модернізації промислового виробництва, за оцінками фахівців, 
має становити не менш ніж 25% [13, c. 4].  

Інвестиційну активність вітчизняних промислових під-
приємств щодо виробництва конкурентоспроможної продукції 
стримують нестабільність економічного розвитку та політична 
обстановка в країні, невизначеність зовнішнього інституціона-
льного середовища, нерозвиненість фондового ринку, відсут-
ність дієвих стимулів щодо вкладання коштів у новітні техно-
логії, виникнення додаткових витрат у зв’язку з переходом на 
нові стандарти, обмежений доступ до довгострокових ресурсів 
та висока вартість зовнішнього фінансування. Причинами низь-

                                                   
1 За даними Державної служби статистики України: http://www. 

ukrstat.gov.ua/. 
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кої інвестиційної активності підприємств є також їх обмежена 
можливість у використанні позикового капіталу для фінансу-
вання довгострокових проектів.   

Так, структура джерел капітальних інвестицій залишаєть-
ся практично незмінною упродовж останніх років: власні кошти 
підприємств та організацій складають 69,3% від загального об-
сягу капітальних інвестицій; кошти державного бюджету – 1; 
кошти місцевих бюджетів – 3,4; кредити банків та інших по-
зик – 8,8; кошти іноземних інвесторів – 3,9; кошти населення на 
будівництво житла – 10,9; інші джерела фінансування – 2,7% 
[14]. Використання власних коштів переважає, оскільки вважа-
ється найбільш доступним, дешевим та не потребує розкриття 
інформації, високих стандартів якості виробництва й управлін-
ня. Фінансування капітальних інвестицій за рахунок кредитів 
банків та інших позик за останні 5 років знизилося з 17,9 до 
8,8% у загальному обсязі фінансування. У 2014 р. частка креди-
тів, наданих резидентам, у ВВП склала 65%; кредитів нефінан-
совим  підприємствам – 50; кредитів у переробну промисло-
вість – 12; довгострокових кредитів у переробну промисло-
вість – 2%1. Офіційна статистика не виділяє окремо кошти, за-
лучені за допомогою інструментів фондового ринку, відносячи 
їх, імовірно, до інших джерел фінансування капітальних інвес-
тицій. Тому необхідне проведення додаткового аналізу стану та 
можливостей фінансування інвестиційних проектів шляхом  
корпоративних облігацій. Сьогодні це джерело в Україні не ви-
користовується повною мірою. У 2014 р. порівняно з 2012 р. 
обсяг випущених корпоративних облігацій підприємств реаль-
ного сектору економіки знизився на 25% та склав 2% від ВВП2. 
Потрібне спрощення процедури емісії та розміщення корпора-
тивних облігацій, підвищення зацікавленості населення до цієї 
форми інвестування, що дозволить використовувати потенціал 
внутрішніх заощаджень у країні для фінансування інвестицій-
них проектів підприємств реального сектору економіки.   

                                                   
1 Розраховано за даними: Бюлетень НБУ. – 2015. – № 2.   
2 Розраховано за даними НКЦПФР за 2010-2014 рр.: http://www. 

nssmc.gov.ua. 
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Аналіз динаміки випуску облігаційних позик підприєм- 
ствами України свідчить про зростання у 2010-2012 рр. і зни-
ження у 2013-2014 рр. (див. рисунок). На сектор нефінансових 
підприємств припадає більшість випусків облігацій, але про- 
мислові підприємства мають невелику частку емісій у загаль-
ному випуску корпоративних облігацій, що свідчить про недо-
статнє використання ними цього механізму залучення інвести-
ційних ресурсів.  

Результати аналізу присутності підприємств України на 
фондової біржі ПФТС дозволили визначити основні види ді- 
яльності підприємств, що використовують механізм облігацій-
ного фінансування, обсяги емісій, номінальну вартість та рівень 
лістингу корпоративних облігацій (див. таблицю).  

Так, станом на 15.12.2015 р. на біржі оберталися облігації 
131 підприємства, що представлено 209 випусками облігацій-
них позик1. Із них як позалістингові цінні папери обертаються 
облігації 155 випусків, на другий рівень лістингу припадає 54 
випуски, перший рівень – жодного випуску цінних паперів. На 
кінець 2015 р. співвідношення позалістингових цінних паперів і 
тих, що входять до біржового реєстру, становить 74 та 26%, то-
ді як у травні 2014 р. воно складало 64 та 36% відповідно, що 
свідчить про погіршення якості відповідності українських під-
приємств вимогам, висунутим до емітентів для проходження 
лістингу (строки існування емітента, вимоги до прибутковості 
тощо).    

Результати аналізу даних, представлених у відкритому 
доступі, щодо емісій облігацій вітчизняних підприємств, облі-
гації яких обертаються на ПФТС, свідчать про те, що промис-
лові підприємства, які здійснювали випуски облігацій в аналі-
зованому періоді (2010-2015 рр.), залучали позикові кошти для 
здійснення капітальних інвестицій, у тому числі на оновлення 
та модернізацію основних фондів з метою досягнення їх конку-
рентоспроможності на зовнішньому i внутрішньому ринках. 
Так, за даними більшості проспектів емісій промислових під- 
 

                                                   
1 Розраховано за даними фондової біржі ПФТС, там само.  
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приємств, облігаційні позики було емітовано з метою здійснен-
ня капітальних вкладень, у тому числі на оновлення та модерні-
зацію основних фондів, фінансування проекту збільшення ви-
робничих потужностей та придбання нового виробничого обла-
днання. При цьому починаючи з січня 2015 р. і до сьогодні 
промислові підприємства не розміщували свої випуски на біржі. 
Це підтверджує тезу та результати аналізу українських підпри-
ємств у цілому про зниження привабливості даного механізму 
залучення коштів  саме для промислових підприємств.   

Проте підприємства деяких інших видів діяльності вико-
ристовують цей механізм повною мірою. Так, в аналізованому 
періоді частка випусків облігацій підприємств галузі фінансової 
діяльності займала 37% від загальних випусків, що оберталися 
на фондовій біржі ПФТС. Для порівняння: на споживчі послуги 
і товари народного споживання припало 18%; телекомунікації 
та охорону здоров’я  – по 3; основні матеріали – 2; електрику – 
1 та інші види діяльності – 25% від загальної кількості випусків. 
На підприємства промисловості припало тільки 10% випусків, 
що свідчить про обмеженість використання підприємствами 
промисловості цього джерела залучення інвестиційних ресур-
сів.  

Фінансові підприємства (в основному банківські устано-
ви, а також  фінансові та іпотечні компанії) направляли залучені 
кошти на здійснення своєї основної діяльності, а саме: 

фінансування програм кредитування фізичних осіб та 
суб’єктів господарської діяльності;  

збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку;  
збільшення факторингового портфеля (викуп проблемних 

кредитів у комерційних банків України; 
придбання боргових зобов’язань та  цінних паперів, емі-

тованих іншими юридичними особами.  
Оскільки отримані кошти фінансові інститути спрямову-

ють на здійснення кредитної діяльності, у тому числі суб’єктів 
господарювання, то можна припустити, що частка коштів буде 
задіяна у фінансуванні капіталовкладень лише побічно.  

Таким чином, промислові підприємства здійснюють капі-
тальні інвестиції з використанням облігаційної позики. Можли-
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вості цього джерела для забезпечення капіталізації підприємств 
не викликають сумнівів, проте існує багато інституціональних 
факторів, що стримують його використання у повному обсязі 
[15]. У зв’язку з цим підвищується роль держави та інших еко-
номічних інститутів у формуванні системи пріоритетів інвесту-
вання та можливості впливу на забезпечення інвестиційної ак-
тивності підприємств, спрощення процедури доступу підпри-
ємств до кредитних ресурсів на фондовому ринку. Для цього 
необхідне визначення інституціональної складової фінансово-
кредитного механізму залучення інвестиційних ресурсів, яка 
сприятиме можливості впливу на інвестиційну активність під-
приємств через взаємодію формальних та неформальних інсти-
тутів: держави – інституту фінансового посередництва – 
суб’єктів господарювання реального сектору економіки, а та-
кож податків, стійкого способу мислення, юридичних норм, 
правил, постанов, системи відносин між господарюючими 
суб’єктами. 

Необхідним також є стимулювання підприємств до залу-
чення позикових інвестиційних ресурсів на фінансовому ринку, 
визначення вартості їх залучення, що дозволяє оцінити доціль-
ність і спроможність підприємства до випуску облігацій та ви-
трати на їх інвестиційну активність.  

Висновки. Підвищення інвестиційної активності промис-
лових підприємств може бути досягнуто шляхом розширення 
інвестиційних джерел та спрощення доступу до інвестиційних 
ресурсів із використанням механізмів облігаційного фінансу-
вання та визначення оптимальної структури джерел і ціни залу-
чення інвестиційних ресурсів. Для цього необхідна активізація 
інститутів щодо визначення механізмів стимулювання інвести-
ційної активності підприємств на фінансовому ринку: спрощен-
ня процедури випуску та розміщення облігацій (на рівні держа-
ви та фінансових інститутів), визначення вартості залучення 
облігаційної позики та витрат на інвестиційну активність (на 
рівні підприємств).   

Залучення облігаційної позики дає відчутний поштовх у 
структурній перебудові промислових підприємств, оновленні 
основних фондів, організації випуску конкурентоспроможної 
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високотехнологічної продукції, розширенні виробничих 
об’єктів, реконструкції, технічному оснащенні, формуванні ос-
новного капіталу, фінансових активів, поповненні оборотного 
капіталу. Це приводить до пожвавлення інвестиційної активно-
сті промислових підприємств, сприятиме зростанню виробниц-
тва з високою доданою вартістю та високим ступенем обробки, 
що дозволить вітчизняним підприємствам підвищити свою кон-
курентоспроможність на світових ринках.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПІВ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Сучасний рівень розвитку економіки потребує від підпри-

ємств не лише матеріальних і фінансових ресурсів, але й ефек-
тивного використання нематеріальних ресурсів. Саме нематері-
альні активи (НМА) здатні стати засобом сталого розвитку, за-
безпечити високу конкурентоспроможність підприємства. Го-
ловні конкурентні переваги виникають із розвитку навичок, 
досвіду, впровадження інновацій, ноу-хау, розуміння ринку, 
володіння базами даних, використання систем обміну інформа-
цією, високої кваліфікації персоналу, тобто нематеріальних ре-
сурсів. 

Отже, управління НМА стає сьогодні все більш актуаль-
ним. Управління НМА – це процес прийняття рішень щодо 
створення і введення нематеріальних активів у комерційний 
обіг в умовах ринкової конкуренції з метою одержання макси-
мального прибутку. Правильні та своєчасні дії з нематеріаль-
ними активами можуть істотно змінити економічну базу під-
приємства, внести значні зміни у структуру активів, практики 
визначення бази оподаткування, відносин із партнерами, значно 
поліпшити стан економіки в цілому. Реалізуючи цикл управлін-
ня нематеріальними активами, підприємство може підвищити 
ефективність своєї діяльності за рахунок якнайповнішого і ра-
ціональнішого використання інформації, репутації і тих знань, 
правами на використання яких воно володіє. Слід відзначити, 
що нематеріальні активи є повноцінними відносно господар-
ського обігу підприємства: їх використовують в операціях купі-
влі-продажу, на них направляють майнові позови, їх вносять як 
вклад юридичних і фізичних осіб в акціонерний капітал при 
придбанні акцій компанії, включають їх вартість до складу ос-
новних фондів тощо. 

© І.В. Бриль, 
 Т.Д. Василенко, 2015 
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Дослідженню нематеріальних активів як елемента підви-
щення конкурентоспроможності підприємства приділяється 
увага в роботах як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. 
Праці Б. Мільнера, П. Друкера, І. Нонака, X. Такеучі, Л. Едвін-
сона, Д. Кларка, Р. Кросслі, Г. Стіглера, К. Ерроу, Ю. Павленко, 
З. Румянцевої, В. Смирнової присвячено розробці різних систем 
управління такими нематеріальними активами, як знання. 

Такі вчені, як Н. Балакірєва, П. Дойль, Р. Каплан, Ю. Ко-
зир, Д. Нортон, Р. Тіссен, досліджують нематеріальні активи з 
точки зору їх відображення у бухгалтерській звітності підпри-
ємницьких структур; Д. Аакер, Т. Гед, Д. Огілві – окремі нема-
теріальні активи (бренди, лояльність покупців, репутацію фір-
ми). 

Зарубіжні науковці, такі як Т. Стюарт, Е. Брукінг, Р. Віль-
ямс, Р. Екклз, І. Нонака, X. Такеучі, Л. Едвінсон, П. Друкер, 
Д. Кларк, Р. Кросслі, В. Міллер, Г. Стіглер, К. Ерроу, М. Пор-
тер, А. Маршалл, Р. Рейлі, Й. Шумпетер, Р. Коуз, О. Харт, 
Р. Солоу, розглядають НМА як однин із найважливіших елеме-
нтів підвищення конкурентоспроможності підприємства [1-5]. 

Однак, незважаючи на значну кількість публікацій щодо 
даної проблематики, специфіка побудови системи управління 
нематеріальними активами підприємства вивчена недостатньо. 
Тому ця сфера знання активно формується у вітчизняній еконо-
мічній науці, що обумовлено істотним потенціалом нематеріа-
льних активів в інноваційній економіці. 

Метою статті є визначення етапів формування механізму 
управління нематеріальними активами підприємства. 

В умовах глобалізації не лише праця або капітал є джере-
лом прибутку підприємства. Ідеї, знання, навички, уміння, ін-
формація взаємопов’язані як з процесами виробництва продук-
тів, так і з процесами організації підприємства, обміну інфор-
мацією з клієнтами, споживачами, постачальниками, конкурен-
тами. Сьогодні більший успіх має те підприємство, яке випере-
джає конкурентів за обсягом знань, доступною для аналізу і ви-
користання інформацією, швидкістю обробки відповідних до-
кументів. Таким чином, розвиток світової економіки визнача-
ється в першу чергу сукупним суспільним інтелектом, знаннями 
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й інформаційними ресурсами. Ці показники стають усе більш 
значимими у визначенні конкурентоспроможності країни. 

У всесвітній щорічній доповіді про людський розвиток 
2014 р. йдеться про ступінь розвитку інтелектуального капіталу, 
який  свідчить про рівень освіти людей у різних країнах світу. У 
цифровому вираженні у зазначеній доповіді він представлений 
індексом людського розвитку. 

Згідно з доповіддю п’ятірку держав із найвищим рівнем 
людського розвитку у світі складають Норвегія, Австралія, 
Швейцарія, Нідерланди і США. У категорію країн із високим 
рівнем людського розвитку входять Естонія, Литва і Латвія, які 
займають 33; 35 і 48 місця відповідно. Більш високі показники 
мають Франція – 20 місце, Ізраїль – 19, Японія – 17, Німеччи-
на – 6 місце (див. рисунок). 

Пострадянські країни належать до країн із середнім рів-
нем людського розвитку – це Білорусь, Росія, Казахстан, Азер-
байджан, що займають 53; 57; 70 і 76 місця відповідно. У цій 
категорії перебувають також Грузія, Україна і Вірменія – 79; 83 
і 87 позиції відповідно [6, с. 1-4]. 

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій змінює 
шляхи виробництва вартості. Але на підтвердження тези про 
низьку, порівняно із зарубіжними країнами, інноваційну актив-
ність вітчизняних компаній можна навести такі дані по євро-
пейських країнах [7]: питома вага організацій, що здійснювали 
технологічні інновації, становить у Німеччині 65,1%, Швеції – 
50, Великобританії – 43, Португалії – 40,9, Італії – 36,3, Фран-
ції – 32,6, Україні – 6%. Питома вага відвантажених товарів, 
виконаних робіт, послуг організацій, що здійснюють техноло- 
гічні інновації, в загальному обсязі: у Німеччині – 89,3%, Шве-
ції – 74,5, Великобританії – 73,4, Франції – 68,4, Португалії – 
67,6, Італії – 64,8% [8, с. 3-7]. Питома вага нових для ринку 
інноваційних товарів, робіт, послуг у загальному обсязі товарів, 
послуг організаціями промислового виробництва: у Швеції – 
14,6%, Німеччині – 10,9, Великобританії та Франції – по 10,2, 
Італії – 9,3, Португалії – 6,8, Україні – 0,5%. Отже, інноваційна 
активність вітчизняних компаній набагато нижче, ніж в інших 
країнах Європи (табл. 1). 
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Рисунок. Індекс людського розвитку у 2014 р. 

 
В умовах інноваційної економіки промислові підприєм- 

ства мають розробляти й упроваджувати такі стратегії розвитку 
свого бізнесу, які сприяли б інноваційному оновленню викори-
стовуваних технологій і продукції, що виробляється, збільшен-
ню вартості продукції за рахунок управління знаннями і впро-
вадження високих технологій, підвищенню ролі нематеріальних 
активів, що дозволить конкурувати на внутрішньому та світо-
вому ринках. Тому сьогодні особливий акцент робиться на уп-
равлінні НМА, які значною мірою є джерелами більшості тех-
нологічних, технічних нововведень у сучасних умовах.  

Аналіз статистичних даних за 2009-2014 рр. щодо НМА 
промислових підприємств наведено у табл. 2. 
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Таблиця 2 

Кількість заявок та отриманих охоронних документів на 
об’єкти промислової власності [9, с. 3] 

Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Патенти на винаходи 

Надійшло заявок 4812 5310 5247 4945 5418 4813 
Зареєстровано 4002 3874 4061 3405 3635 3319 
Чинних патентів на 
кінець року 24651 24617 24773 25276 26033 26183 

Патенти на корисні моделі 
Надійшло заявок 9200 10679 10437 10228 10175 9384 
Зареєстровано 8391 9405 10291 9951 10137 9196 
Чинних патентів на 
кінець року 33575 35259 38225 40168 41121 40268 

Патенти на промислові зразки 
Надійшло заявок 1669 1686 1761 1851 3778 2664 
Зареєстровано 1754 1431 1337 1541 2010 2464 
Чинних патентів на 
кінець року 10816 9907 6454 8084 10051 11095 

Свідоцтва на знаки для товарів і послуг 
Надійшло заявок 17866 20603 21091 22781 24471 18796 
Зареєстровано 15137 16686 16677 15459 14981 14698 
Чинних патентів на 
кінець року 105988 120133 133411 144481 153548 161592 

 
У 2013 р. зросла активність у поданні заявок на об’єкти 

промислової власності: надійшло 3778 заявок на промислові 
зразки, що вдвічі перевищило показник попереднього року, а 
кількість зареєстрованих зразків зросла на 469,0, що склало 
30%. Також більше заявок подано на винаходи (на 10%), на 
знаки для товарів і послуг (на 7%). Відповідно зросла кількість 
зареєстрованих заявок та чинних патентів на кінець 2013 р.  
Зростання чинних патентів склало: на винаходи – 3%, на корис-
ні моделі – 2,4, на промислові зразки – 24%, на знаки для това-
рів і послуг – 6%. У 2014 р. показники значно погіршилися. Так, 
щодо винаходів подано заявок: у 2013 р. – 5 418, у 2014 – 4 813, 
що на 11,7% менше порівняно з попереднім роком. Видано па-
тентів: у 2013 р. – 3 635, у 2014 – 3 319, що на 8,69% менше. 
Щодо корисних моделей подано заявок: у 2013 р. – 10 175, у 
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2014 – 9384, що на 7,77% менше. Видано патентів: у 2013 р. – 
10 137, у 2014 – 9 196, що на 9,28% менше. 

Важливим джерелом забезпечення стійкості функціону-
вання і розвитку підприємств,  конкурентних переваг є ефек- 
тивне управління нематеріальними активами. У сучасних умо-
вах приріст ринкової вартості компанії відбувається внаслідок 
його здатності інвестувати не лише в освоєння нових видів про-
дукції або впровадження нових технологій, що знижують ви-
трати, але і в нематеріальні активи. 

Під управлінням НМА розуміється сукупність дій і захо-
дів, спрямованих на забезпечення ефективного планування, ор-
ганізацію і контроль процесів формування, розвиток і викорис-
тання інтелектуальних активів підприємства, а також мотива-
цію процесів накопичення і множення нематеріальних активів. 
Процес управління НМА має бути системним і підпорядковува-
тися інноваційним цілям підприємства. Основними етапами уп-
равління НМА є такі: 

1) підготовчий;  
2) дослідження зовнішнього конкурентного середовища;  
3) вибір конкурентної стратегії;  
4) оперативний. 
Розглянемо кожен етап. 
Головним завданням підготовчого етапу є інвентаризація 

нематеріальних активів. 
Ресурси, що належать до нематеріальних активів, не здат-

ні самостійно створювати вартість, а ефективними вони стають 
лише у поєднанні з іншими матеріальними ресурсами. У зв’язку 
з цим необхідне комплексне управління даними ресурсами з 
метою перетворення їх на активи компанії. У зарубіжній літера-
турі пропонується чимала кількість методів і моделей, які біль-
шою чи меншою мірою охоплюють активи (табл. 3). 

Нематеріальні активи присутні на кожному підприємстві, 
де вони складають частину активів у розмірі 5-30%, а також в 
інноваційній компанії, проектній або дослідницькій організації, 
де вони можуть складати до 98% активів. У зв’язку з цим основ-
ним завданням при розробці стратегії інноваційного розвитку 
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підприємства на основі управління НМА є формування й оцінка 
структури портфеля нематеріальних активів підприємства. 

 
Таблиця 3 

Моделі та методи аналізу нематеріальних активів  
на підприємстві [7; 10; 11] 

Модель Короткий опис 
Модель Сент-Онжа  Методи виміру НМА, які складаються з трьох еле-

ментів: людського капіталу; споживчого капіталу; 
структурного капіталу  

Модель Skandia Navigator  НМА складаються з людського і структурного ка-
піталу.  
Капітал компанії = капітал фінансовий + капітал 
інтелектуальний.  
Модель відображає п’ять аспектів діяльності ком-
панії: фінансовий, споживчий, процесний, онов-
лення і розвитку, людський  

Монітор нематеріальних 
активів  

Напрями аналізу нематеріальних активів: зовнішня 
структура; внутрішня структура; компетентність 
людей  

Метод КЕМА  Усі показники обчислюються на базі витрат, 
пов’язаних з освітою, навчанням, накопиченням 
досвіду і вартості знань  

The Balanced Scorecard  Оцінює НМА компанії на основі чотирьох складо-
вих: фінансової; клієнтської; внутрішніх бізнес-
процесів; навчання і розвитку  

Монітор нематеріальних 
активів Celemi  

Визначає три напрями аналізу НМА: наші клієнти; 
наша організація; наші люди 

Метод оцінки прибутку від 
знань  

Даний метод розраховує показник «нормалізований 
прибуток», який відображає минулі та майбутні 
доходи  

Метод Value Explorer  Метод дозволяє оцінити можливості компанії, 
пов’язані з майбутніми доходами 

 
Портфель НМА – це пакет патентів й охоронних докумен-

тів, що захищають ряд науково-технічних напрямів, у рамках 
яких створений наукоємний товарний продукт, тобто це сукуп-
ність НМА, що складають інноваційний потенціал підприєм- 
ства. Розрізняють такі підходи до формування портфеля НМА:  

конструкційний і функціональний підходи до створюваної 
продукції (конструкційний підхід пов’язаний з особливостями 
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конструкції виробу, тобто з об’єктами, що належать до пристро-
їв, а функціональний підхід – із виконанням дій над матеріаль-
ними об’єктами, тобто з об’єктами, що належать до способу);  

технологічний підхід (пов’язаний з особливостями вироб-
ництва наукоємної товарної продукції); в обов’язковому поряд-
ку розглядається необхідність патентного захисту технологіч-
ного устаткування, тобто об’єктів, що належать до пристроїв, а 
також способів виготовлення або виробництва тих або інших 
вузлів, що входять до його складу;  

підхід, пов’язаний із реалізацією вибраної технології про-
дажів на товарному ринку;  

підхід до формування і монополізації великого сектору 
товарного ринку (підхід з позиції технології продажів і форму-
вання сектору ринку пов’язаний із необхідністю створення фір-
ми з виразним фірмовим найменуванням та із захистом науко-
ємної товарної продукції товарними знаками).  

Вибір напряму формування портфеля НМА здійснюється 
на основі розробленої керівництвом підприємства інноваційної 
стратегії.  

З урахуванням викладених підходів послідовність етапів 
формування портфеля НМА підприємства можна представити 
таким чином:  

1) визначення переліку нематеріальних ресурсів, які пов-
ністю перекривають всі напрями, що використовуються тією чи 
іншою мірою підприємством у повному технологічному циклі 
створення виробів, і їх вихід на товарний ринок;  

2) виділення області перетинання НМА, які дублюються 
при створенні різних зразків техніки;  

3) оптимізація формованих пакетів патентів у рамках за-
гального портфеля НМА з метою мінімізації кількості патентів 
у пересічних напрямах;  

4) визначення мети і завдань формування портфеля НМА 
з урахуванням загальної стратегії інноваційного розвитку під-
приємства; 

5) формування й оцінка портфеля НМА на основі комп-
лексної системи показників і в рамках розробленої інноваційної 
стратегії.  
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Наступне завдання підготовчого етапу управління нема-
теріальними активами пов’язане з визначенням їх вартості. Не-
матеріальні активи – це частина майна підприємства, тому вони 
підлягають бухгалтерському обліку й оцінці для постановки на 
баланс з метою подальшої обов’язкової амортизації, можливої 
купівлі-продажу тощо. 

При управлінні НМА на рівні підприємства оцінку їх вар-
тості слід розглядати як результат аналітичного дослідження й 
узагальнення умов, порядку і характеру використання таких 
активів у фінансово-господарській діяльності конкретного під-
приємства. Здійснюється управління НМА на підприємстві за 
допомогою ROA-методів, методів ринкової капіталізації, ви- 
тратних методів, порівняльних та прибуткових методів, методів 
прямого виміру НМА та системи показників [12-15]. Підприєм-
ство при проведенні управлінських дій, визначивши нематері- 
альний актив, саме обирає оптимальний метод його оцінки.  

При комплексному підході до оцінки НМА і розробці 
єдиної системи аналізу НМА у структурі підприємства для оп-
тимізації його інноваційного розвитку необхідно дотримуватися 
таких умов:  

при оцінці НМА слід ґрунтуватися на майбутньому при-
бутку, а не на колишніх витратах;  

результатом оцінки мають стати конкретні вартісні показ-
ники;  

результат оцінки не має залежати від суб'єктивних чинни-
ків тимчасового характеру, наприклад чуток, динаміки курсу 
акцій тощо;  

оцінці підлягають не знання працівників компанії, а тех-
нології, що дозволяють їх ефективно використовувати, напри-
клад, процеси управління, загальні моральні цінності та норми, 
імідж, бренд тощо;  

методи оцінки мають бути гнучкими, щоб ураховувати 
конкретні умови підприємства, проте мають включати показни-
ки, що дозволяють порівнювати його роботу з роботою конку-
рентів;  

методи оцінки мають сприяти виявленню прихованого 
потенціалу нематеріальних ресурсів підприємства.  
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Визначення основних етапів механізму управління НМА 
полягає у створенні оптимального обсягу нематеріальних акти-
вів у структурі інноваційного потенціалу підприємства, що має 
включати: аналіз інноваційного розвитку підприємства і визна-
чення необхідності оптимізації обсягу даного виду активів на 
підприємстві, проведення вартісної оцінки ліквідності НМА, 
зміну структури нематеріальних активів і формування портфеля 
НМА.  

Наступне завдання підготовчого етапу, органічно пов'яза-
не з першими двома (інвентаризацією та оцінкою), стосується 
правового регулювання відносин при створенні та використанні 
нематеріальних активів, які  включають: 

функціонування на підприємстві режиму комерційної та-
ємниці, без якого неможливі правове існування і захист одного 
з об’єктів – ноу-хау; 

оформлення й укладання договорів авторів із працедавцем 
щодо питань створення, правової охорони та використання 
об’єктів інтелектуальної власності; 

розробку системи правової охорони раціоналізаторських 
пропозицій; 

створення на підприємстві структур, що займаються мар-
кетинговими дослідженнями і збутом продукції; 

введення системи матеріального і морального заохочення 
авторів створеного нового інтелектуального продукту на під-
приємстві; 

розробку внутрішніх нормативних документів, що регла-
ментують постановку нематеріальних активів на баланс підпри-
ємства; 

підготовку і навчання персоналу для роботи із створення і 
використання нематеріальних активів; 

створення системи взаємодії юридичного, патентного,  
маркетингового й економічного відділів щодо питань викорис-
тання нематеріальних активів. 

Отже, в рамках підготовчого етапу: 
створюється реєстр усіх інтелектуальних ресурсів підпри-

ємства, що включає всі необхідні правові, технічні, економічні 
дані по кожному об'єкту інтелектуальної власності; 
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відображаються на балансі підприємства виявлені інте- 
лектуальні ресурси як нематеріальні активи; 

розробляється внутрішній правовий механізм для ство-
рення і використання нематеріальних активів на підприємстві. 

Другий етап управління нематеріальними активами – до- 
слідження зовнішнього конкурентного середовища, що склада-
ється з: вивчення фірм-конкурентів і продукції, що випускаєть-
ся ними, патентів на інновації, дослідження потреб ринку, про-
ведення маркетингових досліджень, визначення науково-
технічного рівня продукції, що випускається. 

Результатом дослідження зовнішнього конкурентного се-
редовища мають стати систематизовані відомості про конкуру-
ючі фірми, що діють у даній галузі, і по можливості детальні 
відомості про продукцію, що випускається ними, включаючи 
патентний захист, технічні параметри, перспективні розробки. 

Третій етап управління НМА – вибір конкурентної стра-
тегії. Для прийняття того чи іншого рішення щодо використан-
ня нематеріальних активів має бути визначений свого роду сис-
темний орієнтир, по відношенню до якого керівництво обирає 
та реалізує конкретні дії. 

Наступним є заключний оперативний етап – це реалізація 
прийнятих рішень, що полягає у виконанні всіх дій, необхідних 
для досягнення поставленої мети підприємства.  

Висновки. Основними етапами механізму базової моделі 
управління нематеріальними активами підприємства є: 

 розробка стратегії – на основі балансу підприємства пла-
нуються вкладення в нематеріальні активи, необхідні для роз-
робки, наприклад, нової технології, підтримки поточного бізне-
су або поліпшення його конкурентоспроможності; 

оцінка стратегії НМА і можливостей основних конкурен-
тів у конкретній сфері; 

класифікація всіх об’єктів інтелектуальної власності під-
приємства, аналіз використання та правової охорони даних  
об'єктів та інших груп НМА (бренд, репутація, корпоративна 
культура тощо); 

визначення цінності всіх об'єктів нематеріальних активів, 
розрахунок витрат на їх підтримку і придбання нового об'єкта, а 
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також розробка плану дій щодо збільшення цінності нематері- 
альних активів відповідно до загальної стратегії підприємства, 
можливе збереження об’єкта, його ліцензування або відмова від 
нього; 

прийняття рішення про майбутні капіталовкладення після 
того, як зазначено, які знання потрібні в подальшому, чи будуть 
вони накопичені всередині підприємства або придбані із зов- 
нішніх джерел; 

збір усього портфеля НМА; 
систематичне повторення всього процесу. 
Наведені етапи механізму управління НМА є достатньо 

простими й ефективними. Вони дозволяють проаналізувати, яке 
місце на ринку конкурентоспроможних підприємств посідають 
підприємство та його конкуренти, а також приймати обґрунто-
вані та конструктивні рішення щодо напряму досліджень і за-
хисту нематеріальної власності підприємства. 

Сучасні економічні умови характеризують НМА як один 
із найважливіших факторів виробництва та підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства. Визначення конкретних на-
прямів управління НМА на підприємстві дозволяє ефективно 
створювати й утримувати конкурентні переваги підприємства, 
підвищувати його капіталізацію, конкурентоспроможність, за-
кріпити позиції підприємства на вітчизняному, світових ринках, 
що стає особливо актуальним в умовах торгівлі нашої держави 
з країнами Європейського Союзу. 
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НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ 

 

Один із перспективних напрямів інвестування за страте- 
гією неоіндустріалізації України − це сфера інформаційних тех-
нологій (ІТ-сфера), яка є найбільш ризикованою, але разом з 
тим передбачає можливість отримання надприбутку. 

На даний момент ІТ-сфера є найрозвинутішим та най- 
більшим за обсягом сегментом інноваційної економіки України, 
охоплює виробництво, просування на ринку, обслуговування та 
використання:  

а) програмного забезпечення та відповідних сервісів;  
б) комп'ютерного і телекомунікаційного обладнання (апа-

ратного забезпечення);  
в) ІТ-послуг (підтримка та сервіс, телекомунікації, консал-

тинг, системна інтеграція, аутсорсинг тощо).  
ІТ-сфера прямо пов'язана з прискоренням процесу неоін-

дустріалізації, становленням інформаційного суспільства у кра-
їні, зокрема з процесами інформатизації (комп’ютеризації), роз-
витком національної інформаційно-комунікаційної інфраструк-
тури, збільшенням інтернет-аудиторії, ринку онлайн-послуг 
тощо.  

На процес неоіндустріалізації в Україні значною мірою 
має вплинути державна політика у сфері формування інформа-
ційного суспільства. Відповідно до Постанови Верховної Ради 
України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему 
«Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспіль- 
ства в Україні» побудова інформаційного суспільства в Україні 
буде відбуватися згідно з державною програмою, за якою впро-
вадження інформаційно-комунікаційних технологій розгляда-
ється як мотиваційна база розвитку та перетворення на один із 
головних чинників зростання інноваційного, соціально-еконо- 
мічного та культурно-освітнього потенціалу держави. Цю про-
граму доручено розробити Кабінету Міністрів України [1].  

 

© Н.Ф. Васильєва, 2015 



57 

Для прискорення реалізації стратегії неоіндустріалізації 
економіки України може бути актуальним дослідження стану 
ІТ-сфери в Україні, країнах-членах ЄС, визначення необхідних 
напрямів розробки державної програми побудови інформацій-
ного суспільства в Україні, ефективного використання ІТ-
технологій. 

Згідно з електронним словником інформаційні технології 
(ІТ-технології), інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) − 
це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-
технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, збері-
гання, розповсюдження, відображення і використання інформа-
ції в інтересах її користувачів [2].  

Дослідженню проблем побудови неоіндустріальної еко-
номіки в Україні відведено важливу роль у працях О. Амоші, 
К. Баранової, О. Білоруса, Є. Бєлашова, В. Бєлова, В. Вишнев-
ського, Б. Данилишина, А. Задоя, Л. Збаразської, В. Кондратьє-
ва, В. Ляшенка, О. Собкевича, С. Тульчинської, Л. Федулової, 
Н. Шелюбської та ін. Проте подальшого розгляду потребують 
проблеми, що виникають в ІТ-сфері щодо прискорення темпів 
неоіндустріалізації. 

Мета статті – дослідити стан ІТ-сфери в Україні, країнах-
членах ЄС на прикладі аналізу глобальних рейтингів за індек-
сами: розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, ме-
режної готовності, розвитку Інтернету, рівня розвитку елект-
ронного уряду серед країн світу; виявити необхідність ефектив-
ного використання ІТ-технологій для реалізації стратегії неоін-
дустріалізації України.  

Сьогодні ІТ-технології можуть зробити вирішальний вне-
сок у зміцнення взаємозв’язку між неоіндустріалізацією та  
зростанням продуктивності праці, обсягів виробництва, інвес-
тицій і зайнятості. Останнє підтверджує практика (інформаційні 
послуги можуть надати чимало робочих місць). 

У табл. 1 наведено основні показники, що характеризують 
стан використання ІКТ в Україні. 

Обсяги експорту та імпорту комп'ютерних й інформацій-
них послуг у 2013 р. збільшилися на 43% відповідно (7,4% від 
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загального експорту послуг) та на 28% порівняно з минулим 
роком за аналогічний період [4]. 

 
Таблиця 1 

Основні показники використання ІКТ на підприємствах  
України станом на 2013 р. [3] 

Показник Значення  
Обстеженням було охоплено, підприємств  49004 
з них підприємства, що користувалися комп’ютером, % 91,1 
Кількість підприємств, що мали доступ до мережі Інтернет, од. 42464 
Частка підприємств, що мали доступ до мережі Інтернет, % 95,1 
Напрями використання мережі Інтернет підприємствами,  
% до кількості  підприємств , що мали доступ до мережі Інтернет: 
отримання банківських та фінансових послуг 

 
 

87,7 
отримання форм 81,6 
отримання інформації 80,5 
повернення заповнених форм 66,6 
виконання адміністративних процедур  40,5 
Усього на обстежених підприємствах налічувалося персональних 
комп’ютерів, тис. од. 

 
1166,1 

Кількість суб’єктів господарювання за видом економічної діяльно-
сті «Інформація та телекомунікації», тис. од.* 

 
66,5 

Кількість вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку 
кадрів для ІКТ  

 
148 

Частка підключених до мережі Інтернет підприємств, %  95,1 
з них – ШСД 38,0 
Частка сфери ІКТ у ВВП України, %  4,5 
Обсяги реалізованих послуг у сфері комп’ютерного програмування 
та інших послуг у сфері інформатизації, млрд грн**  

 
7,96 

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, 
% до попереднього року 

 
86,4 

Капітальні інвестиції у виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції, % до попереднього року 

 
96,6 

 
* На цих об’єктах працює 3% від всього зайнятого населення дер-

жави. 
**На 15% більше, ніж у минулому році. 
 
Найвища динаміка зростання спостерігається передусім у 

двох секторах – продаж ІТ-продукції на внутрішньому ринку й 
ІТ-аутсорсинг (розробка та продаж програмного забезпечення і 
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надання ІТ-послуг). При цьому експорт продукції ІТ-аутсор-
сингового сектору, обсяг якого складає більше половини всього 
ринку галузі, лише протягом 2011-2013 рр. збільшився з 1 до 
3,2 млрд дол. На даний момент це один із ключових напрямів 
національного експорту (5 місце за обсягом) з потенціалом ви-
ходу на провідну позицію в Україні до 2025 р. Більше того, ІТ-
сфера є нині однією з найбільш інвестиційно привабливих галу-
зей української економіки [4]. Індекс розвитку ІКТ серед країн 
світу (Measuring the Information Society) протягом 2011-2014 рр. 
в Україні постійно зростав, однак рейтинг за цим індексом 
(табл. 2) був найвищим у 2011 р. (індекс – 4,20; 65 місце) і най-
нижчим − у 2014 р. (індекс – 5,15; 73 місце), у той час як у  
2014 р. найкращий показник серед країн ЄС мала Данія (ін-
декс – 8,86; 1 місце, ), а найгірший – Румунія (індекс – 5,83;  
58 місце).  

 
Таблиця 2 

Рейтинг країн-членів ЄС та України за Індексом розвитку  
інформаційно-комунікаційних технологій серед країн світу [5] 

Рейтинг 
Країни 

Індекс 
Рік Рік 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Країни-члени ЄС Західної Європи 
22 19 21 24 Австрія 6,74 7,10 7,36 7,62 
23 23 25 25 Бельгія 6,60 6,89 7,16 7,57 
14 9 8 5 Великобританія 7,35 7,75 7,98 8,50 
35 33 32 39 Греція 5,88 6,14 6,45 6,85 
3 3 4 1 Данія 8,01 8,29 8,35 8,86 

29 20 23 26 Ірландія 6,13 7,09 7,25 7,57 
19 28 27 28 Іспанія 6,99 6,62 6,89 7,38 
27 29 30 36 Італія 6,31 6,28 6,57 6,94 
38 44 45 51 Кіпр 5,64 5,73 5,86 6,11 
6 7 9 10 Люксембург 7,64 7,76 7,93 8,26 

28 26 24 30 Мальта 6,30 6,69 7,25 7,25 
7 6 7 7 Нідерланди 7,60 7,82 8,00 8,38 

15 16 19 17 Німеччина 7,18 7,39 7,46 7,90 
11 13 6 6 Норвегія 7,39 7,52 8,13 8,39 
36 37 36 43 Португалія 5,86 6,05 6,32 6,67 
5 5 5 8 Фінляндія 7,89 8,04 8,24 8,31 

17 18 18 18 Франція 7,08 7,30 7,93 7,87 
2 2 2 3 Швеція 8,21 8,34 8,45 8,67 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Країни-члени ЄС Східної Європи 
49 51 46 49 Болгарія 5,19 5,20 5,83 6,31 
30 31 37 44 Польща 6,09 6,19 6,31 6,60 
50 39 43 45 Словаччина 4,89 5,86 6,05 6,58 
39 25 28 31 Словенія 5,63 6,70 6,76 7,13 
24 52 55 58 Румунія 6,54 5,13 5,35 5,83 
42 41 42 46 Угорщина 5,53 5,77 6,10 6,52 
41 42 38 37 Хорватія 5,54 5,75 6,31 6,90 
33 32 34 41 Чехія 5,89 6,17 6,40 6,72 

Пострадянські країни-члени ЄС 
37 36 35 33 Латвія 5,80 8,06 6,36 7,03 
34 35 44 40 Литва 5,88 6,06 5,88 6,74 
26 24 22 21 Естонія 6,36 6,81 7,28 7,68 
65 67 68 73 Україна 4,20 4,40 4,64 5,15 

152 155 157 166 Усього країн 152 155 157 166 

 
Рейтинг України за Індексом розвитку ІКТ серед країн 

світу є важливим ще й тому, що він співпадає з рейтингом «ме-
режної готовності», тобто вказує на те, наскільки та або інша 
країна світу готова до використання в реальному житті інфор-
маційних технологій (табл. 3).  

Таблиця 3 

Рейтинг країн-членів ЄС та України за Індексом мережної  
готовності серед країн світу [6] 1 

 Рейтинг 
Країни 2008-2009 2011-2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 
Країни-члени ЄС Західної Європи 

Австрія 16 19 19 22 20 
Бельгія 24 22 24 27 24 
Великобританія 15 10 7 9 8 
Греція 55 59 64 74 66 
Данія  1 4 8 13 15 
Ірландія 23 25 27 26 25 
Іспанія 34 38 38 34 34 
Італія 45 48 50 58 55 
Кіпр 32 32 35 37 36 
Люксембург 21 21 16 11 9 
Мальта 26 26 28 28 29 
Нідерланди  9 6 4 4 4 
Німеччина 20 16 13 12 13 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

Норвегія 8 7 5 5 5 
Португалія  30 33 33 33 28 
Фінляндія  6 3 1 1 2 
Франція 19 23 26 25 26 
Швеція 2 1 3 3 3 

Країни-члени ЄС Східної Європи 
Болгарія 68 70 71 73 73 
Польща 69 49 49 54 50 
Словаччина 43 64 61 59 59 
Словенія 31 37 37 36 37 
Румунія 58 67 75 75 63 
Угорщина 41 43 44 47 53 
Хорватія 49 45 51 46 54 
Чехія 32 42 42 42 43 

Пострадянські країни-члени ЄС 
Латвія 48 31 32 39 33 
Литва 35 41 41 31 31 
Естонія 18 24 22 21 22 

 
Україна 62 75 73 81 71 
Усього країн світу 134 142 144 148 143 

 
1 Інформація за 2010 р. відсутня. 
 
Як свідчать дані табл. 3, протягом 2008-2015 рр. найви-

щий рейтинг серед країн-членів ЄС за Індексом мережної го- 
товності (Networked Readiness Index) мали Нідерланди (9-4 міс-
ця), Норвегія (8-5), Фінляндія (6-1), Швеція (3-1), а найниж-
чий − Румунія (75), Греція (74), Болгарія (73), Польща (69), 
Словаччина (64 місце). Україна у цьому рейтингу посіла 81 міс-
це у 2014 р., а найкращий результат мала у 2008-2009 рр. –  
62 місце. 

До першої десятки країн у рейтингу за розвитком мережі 
Інтернет (The Web Index) серед 86 країн світу у 2014 р. (у 2013 
р. серед 81 країни) ввійшли шість країн-членів ЄС: перше місце 
посіла Данія (у 2013 р. – 6 місце), друге – Фінляндія (у 2013 р. – 
7), третє – Норвегія (у 2013 р. – 2), четверте – Великобританія 
(у 2013 р. – 3), п’яте – Швеція (у 2013 р. – 1 місце), дев’яте – 
Нідерланди (у 2013 р. – 12). Найнижчий рейтинг мають такі 
країни-члени ЄС, як Польща – 34 місце (у 2013 р. – 21), Греція – 
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30 (у 2013 р. – 26), Італія – 29 (у 2013 р. – 22), Чехія – 28 місце 
(у 2013 р. – 34 місце). Україна відстає у цьому рейтингу, посі-
даючи 46 місце (у 2013 р. не брала участі в рейтингу) [7].  

Ще одним важливим показником, який оцінює готовність 
і можливість національних державних структур у використанні 
ІКТ для надання громадянам державних послуг, є Індекс рівня 
розвитку електронного уряду (United Nations e-Government 
Readiness Index). Він публікується Департаментом з економіч-
них і соціальних питань ООН (уперше підготовлено у 2001 р.). 
Цей індекс включає три підіндекси, які характеризують стан 
людського капіталу, ІКТ-інфраструктури і веб-присутності ор-
ганів державної влади. Перші два базуються на офіційних ста-
тистичних даних, а останній будується на основі результатів 
обстеження веб-сайтів уряду і відповідних міністерств (фінан-
сів, охорони здоров’я, освіти і науки, праці, соціального забез-
печення).  

У 2014 р. Україна посіла 87 місце (індекс – 0,5032) у рей-
тингу готовності до електронного уряду, у той час як найнижчі 
показники рейтингу серед країн-членів ЄС мали Болгарія (73 
місце, індекс – 0,5421), Румунія (64 місце, індекс – 0,5632), Кіпр 
(58 місце, рейтинг – 0,5958). У 2012 р. Україна посіла 68 місце, 
а серед країн-членів ЄС найнижчі показники мали Румунія (62 
місце, індекс – 0,6060), Болгарія (60 місце, індекс – 0,6132), 
Словаччина (53 місце, індекс – 0,6292) (табл. 4). Таким чином, 
незважаючи на кращий рейтинг у 2012 р., Україна відстає від 
країн із найнижчими рейтингами на 6-15 пунктів. 

 
Таблиця 4 

Рейтинг країн-членів ЄС та України за Індексом рівня  
розвитку електронного уряду серед країн світу [9] 

Країна Рейтинг Індекс 
 2012  2014  2012  2014  

1 2 3 4 5 
Країни-члени ЄС Західної Європи 

Австрія 21 20 0,7840 0,7912 
Бельгія 24 25 0,7718 0,7564 
Великобританія 3 8 0,8960 0,8695 
Греція 37 34 0,6872 0,7118 
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Закінчення табл. 4 
1 2 3 4 5 

Данія 4 16 0,8889 0,8162 
Ірландія 34 22 0,7149 0,7810 
Іспанія 23 12 0,7770 0,8410 
Італія 32 23 0,7190 0,7593 
Кіпр 45 58 0,6508 0,5958 
Люксембург 19 24 0,8014 0,7591 
Мальта 35 40 0,7131 0,6518 
Нідерланди 2 5 0,9125 0,8897 
Німеччина 17 21 0,8079 0,7864 
Норвегія 8 13 0,8593 0,8357 
Португалія 33 37 0,7165 0,6900 
Фінляндія 9 10 0,8505 0,8449 
Франція 6 4 0,8635 0,8938 
Швеція 7 14 0,8599 0,8225 

Країни-члени ЄС Східної Європи 
Болгарія 60 73 0,6132 0,5421 
Польща 47 42 0,6441 0,6482 
Словаччина 53 51 0,6292 0,6148 
Словенія 25 41 0,7492 0,6505 
Румунія 62 64 0,6060 0,5632 
Угорщина 31 39 0,7201 0,6637 
Хорватія 30 47 0,7328 0,6282 
Чехія 46 53 0,6491 0,6070 

Пострадянські країни-члени ЄС 
Латвія 29 31 0,7333 0,7178 
Литва 42 29 0,6604 0,7271 
Естонія 20 15 0,7987 0,8180 
Україна 68 87 0,5653 0,5032 
Усього країн світу 190 193 190 193 

 
У підсумку можна констатувати, що Україна значною мі-

рою відстає за глобальними показниками розвитку ІТ-сфери від 
країн-членів ЄС (табл. 5). 

У 2014 р. найбільше відставання України від країн-членів 
ЄС спостерігалося за Індексом рівня розвитку електронного 
уряду. Досвід країн-членів ЄС у побудові політики у сфері ІКТ 
становить інтерес для України, оскільки, як свідчить проведе-
ний аналіз, у формуванні європейського інформаційного суспі-
льства вони досягли кращих результатів. Більше того, в аспекті 
вступу України до ЄС постає завдання узгодження чинного за-
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конодавства у сфері інформатизації нашої країни і країн-членів 
ЄС. 

 
Таблиця 5 

Результати аналізу стану ІТ-сфери України за глобальними  
показниками по відношенню до країн-членів ЄС у 2014 р. 

 
Показник 

Значення 
показника 
України, 
місце 

Значення показни-
ка країн-членів 

ЄС, місце 

Відхилення показника 
України від показника 

країн-членів ЄС,  
пунктів 

найвище найнижче найвищого найнижчого
Рейтинг за Індексом роз-
витку інформаційно-
комунікаційних техноло-
гій серед країн світу 

 
 

73 

 
 

1 

 
 

58 

 
 

72 

 
 

15 

Рейтинг за Індексом ме-
режної готовності серед 
країн світу 

 
81 

 
1 

 
75 

 
80 

 
6 

Рейтинг за Індексом роз-
витку мережі Інтернет у 
країнах світу  

 
46 

 
1 

 
34 

 
45 

 
12 

Рейтинг за Індексом гото-
вності до електронного 
уряду ООН серед країн 
світу 

 
 

87 

 
 

4 

 
 

64 

 
 

83 

 
 

23 

 
Висновки. Вітчизняний ринок ІКТ перебуває у стані ак- 

тивного становлення, незважаючи на значне відставання від 
країн-членів ЄС за індексами розвитку інформаційно-комуніка-
ційних технологій, мережної готовності, мережі Інтернет, елек-
тронного уряду серед країн світу. Потребує вдосконалення на-
ціональна система індикаторів розвитку інформаційного суспі-
льства з метою гармонізації її з відповідними показниками кра-
їн-членів ЄС, а також нормативно-правове законодавство у 
сфері інформатизації. Цьому може сприяти реалізація держав-
ної програми побудови інформаційного суспільства в Україні, 
що активізує її неоіндустріальний розвиток, завдяки:  

прискоренню розробки та впровадження новітніх ІКТ в 
економіку України;  

ефективності державного управління, підвищенню про- 
дуктивності праці у всіх сферах економіки, рівня інформаційної 
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безпеки суспільства, держави, підприємства і людини, ступеня 
розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури, зокре-
ма українського сегменту мережі  Інтернет; 

збільшенню частки наукомісткої продукції;  
підготовці кваліфікованих кадрів не тільки для самої ІТ-

сфери, але і взагалі якості та доступності послуг освіти, науки;  
розширенню можливості фахівців отримувати доступ до 

національних та світових інформаційних електронних ресурсів;  
створенню нових робочих місць, поліпшенню умов праці.  
Подальшого дослідження потребують чинники, що впли-

вають на ефективне використання ІКТ у прискоренні процесу 
неоіндустріалізації економіки України. 

 
Література 

 
1. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення  
розвитку інформаційного суспільства в Україні» // Відомості 
Верховної Ради України. – 2014. – № 33. – Ст. 1163. 

2. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ua. Wikipedia. org/wiki/. 

3. Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Держав-
ного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Ук-
раїни у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dknii.gov.ua/?q=node/1889; Статистичний щорічник Украї-
ни за 2013 рік; за ред. Осауленка О.Г. / Державна служба стати-
стики України. – К., 2014. – 320 с. 

4. Використання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій на підприємствах України [Електронний ресурс]: стат. бюл.; 
відп. за випуск Калачова І.В. / Державна служба статистики Ук-
раїни. – К., 2013. – 50 с. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.  

5. Международный союз электроники. Индекс развития 
информационно-коммуникационных технологий в странах ми-
ра в 2014 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gtmarket.ru/ news/2014/11/24/6988; Международный союз 
электроники. Индекс развития информационно-коммуника-
ционных технологий в странах мира в 2013 году [Електронний 



66 

ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2013/10/ 
08/6296; Международный союз электроники. Индекс развития 
информационно-коммуникационных технологий в странах ми-
ра в 2012 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gtmarket.ru/news/2012/10/11/5059; Международный союз 
электроники. Индекс развития информационно-коммуника-
ционных технологий в странах мира в 2011 году [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/ state/2011/ 
09/21/3495. 

6. Всемирный экономический форум: Индекс сетевой го-
товности 2015 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gtmarket.ru/news/2015/04/17/7128; Всемирный экономиче-
ский форум: Индекс сетевой готовности 2014 года [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2014/04/ 
24/6750; Всемирный экономический форум: Индекс сетевой 
готовности 2013 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gtmarket.ru/ news/ 2013/04/11/5816; Всемирный экономи-
ческий форум: Индекс сетевой готовности 2011-2012 года [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/state/ 
2013/04/11/5816; Всемирный экономический форум: Индекс 
сетевой готовности 2008-2009 года [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://gtmarket.ru/news/state/2009/04/05/2477. 

7. Исследование World Wide Web Foundation: Рейтинг 
развития Интернета в странах мира в 2014 году [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http: gtmarket.ru.news/2015.02.05/ 
7084; Исследование World Wide Web Foundation: Рейтинг раз-
вития Интернета в странах мира в 2013 году [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru.news/2013.11.25/ 6418. 

9. Исследование ООН. Рейтинг стран мира по уровню 
развития электронного правительства 2014 года [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru.news/2014.06.26/ 
6835; Исследование ООН. Рейтинг стран мира по уровню раз-
вития электронного правительства 2012 года [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru.news/2012.03.09/4102. 

Надійшла до редакції 06.07.2015 р. 
  



67 

В.В. Горощенко, к.е.н. 
 
УМОВИ ПРИСКОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  

МОДЕРНІЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
УКРАЇНИ 

 
Об’єктивність та необхідність модернізації вітчизняної 

економіки зумовлені вимогами  виживання в умовах зростаю-
чого рівня конкуренції та технологічного випередження окре-
мих країн, які обрали інноваційний шлях розвитку. Саме модер-
нізація економіки, заснована на формуванні високотехнологіч-
них ресурсів у промисловості, реалізації сучасних систем уп-
равління промисловістю й ефективному залученню у господар-
чий обіг інноваційних розробок, дозволяє забезпечити економі-
чне  зростання в умовах інноваційної економіки.  

Проблеми модернізації промисловості України зайняли 
досить помітну нішу в наукових дослідженнях останніх років, 
зокрема, в роботах М. Ксенофонтова, М. Узякова, В. Горбатен-
ко, В. Макарова, Ю. Ковальчук, К. Божинської, Н. Валінкевич 
та ін. Актуальність такого напряму зумовлена тим, що загрози і 
виклики економічного розвитку нашої держави, пов'язані з тех-
нологічною відсталістю вітчизняної промисловості, набули 
"критичної точки", відповідно, обмежуючи можливості реаліза-
ції успішної конкурентної стратегії та перспективи економічно-
го зростання країни. Перебіг кризових процесів також додав 
аргументів на користь модернізації промисловості. 

Говорячи про модернізацію вітчизняної промисловості в 
цілому, варто відзначити, що різні галузі промисловості мають 
свою специфіку і слід використовувати диференційований під-
хід до модернізації розвитку кожної галузі. Модернізація про-
мисловості на практиці має базуватися на ряді галузевих стра-
тегій і програм розвитку, основною метою яких є зростання  
частки конкурентоспроможної продукції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках за рахунок розвитку і створення нових ви-
сокотехнологічних виробництв.   

© В.В. Горощенко, 2015 
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Необхідність модернізації української промисловості 
обумовлена, перш за все, її особливостями, зокрема: 

неефективна галузева структура промислового виробни- 
цтва. Майже 2/3 загального обсягу промислової продукції при-
падає на галузі, що виробляють сировину, матеріали й енерго-
ресурси, тобто продукцію низького ступеня переробки, пере- 
важно проміжного споживання і високої енергоємності, що  
значно обмежує можливості промисловості до економічного 
зростання через низьку ефективність сировинних виробництв; 

посилення деградації вітчизняної  промисловості вбік си-
ровинного придатку розвинутих країн та ринку для імпортова-
ної високотехнологічної продукції. При загальній експортній 
орієнтації вітчизняного промислового виробництва на рівні 
34,8% за окремими видами діяльності вона досягає більш ніж 
60%, наприклад, у легкій промисловості, машинобудуванні та 
ін.; 

прогресуюча інноваційно-технологічна відсталість вітчиз-
няного промислового виробництва від економічно розвинутих 
країн. Майже 80% промислової продукції виготовляється на 
виробництвах III та IV технологічних укладів, значний знос ос-
новних фондів, низька інноваційна активність промислових під-
приємств. 

Не принижуючи значимості найскорішого виходу вітчиз-
няної  промисловості на сучасний науково-технологічний рі-
вень, притаманний розвинутим країнам, слід відзначити, що 
стратегія активізації структурно-інноваційного і технологічного 
оновлення виробництва не повинна відриватись від дійсності, 
тобто, орієнтуючись на досягнення світової економіки, не мож-
на ігнорувати  розрив, який склався у науково-технологічному 
розвитку між Україною та розвинутими державами світу. Тому 
основна увага має зосереджуватися на модернізації традиційно-
го індустріального базису національної економіки. 

Аналіз робіт [1-11] дозволив визначити основні риси, ха-
рактерні для процесу модернізації: 

комплексність, тобто модернізація має торкатися всіх 
сфер життя суспільства; 
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системність, оскільки модернізація передбачає зміни еко-
номічних, правових, політичних, культурних інститутів та від-
носин, тому вона має здійснюватися одночасно на всіх рівнях − 
світовому (мегамодернізація); державному (макромодерніза-
ція); галузевому (мезомодернізація) та рівні підприємства (мік-
ромодернізація); 

диференційний характер, тобто модернізація може відбу-
ватися на основі власних традицій країни одночасно із запози-
ченням певних недоліків інших країн; 

мобілізаційність − потреба в залученні фінансових та ін-
ших видів ресурсів для здійснення; 

просторово-часова спрямованість − здійснення модерні-
зації на визначеній території та протягом певного часу; 

поетапність, що передбачає формування механізму здій- 
снення модернізації, визначення орієнтирів, складових й умов 
процесу, спрямованих на зміни у певному середовищі. 

Виходячи з вищевикладеного, модернізацію слід тракту-
вати як багаторівневий комплексний процес, який передбачає 
поетапну мобілізацію всіх наявних ресурсів та їх оптимізацію з 
метою здійснення інституційних перетворень у фінансово-
економічній, соціально-культурній, політичній та інших сферах 
суспільства. 

Однак варто погодитись із В.К. Симоненко, що оскільки 
модернізація виконує місію оздоровлення, відлагодження, пе-
ребудови суспільної системи, то модернізація без інновацій – 
безплідний ґрунт для вкладання капіталу [12]. У зв’язку із цим 
більш доцільно говорити про інноваційну модернізацію еконо-
міки, яка має охоплювати всі її сектори та їх підприємства, щоб 
зрештою забезпечити сталий та ефективний розвиток націона-
льного господарства у найближчій перспективі. Основним під-
ґрунтям цього процесу має стати масштабне впровадження у 
виробництво досягнень НТП, спрямованих на докорінне та ін-
тенсивне оновлення матеріально-технічної бази галузей з метою 
виготовлення продукції, яка буде конкурентоспроможною на 
зовнішньому і внутрішньому ринках. У даному контексті фор-
мується загальна мета модернізації, реалізація якої надасть змо-
гу промисловим підприємствам досягти високих результатів у 
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своїй діяльності та задовольнити суспільні потреби у необхід-
них продуктах і послугах. 

Модернізація спрямована на техніко-технологічне пере-
оснащення промислового виробництва, що звичайно потребує 
залучення інвестицій з метою заміни фізично та морально зно-
шених основних фондів підприємств й інноваційного оновлен-
ня основного капіталу у достатніх обсягах, тобто спрямована на 
інноваційно-інвестиційний процес, який у цілому охоплює 
комплекс суспільно-виробничих та фінансово-економічних від-
носин − від зародження інноваційної ідеї до її практичної реалі-
зації щодо модернізації промислового виробництва з метою до-
сягнення переваг у майбутньому. 

Як відомо, будь-який процес завжди передбачає здійснен-
ня витрат та перетворення ресурсів, які спрямовуються на роз-
виток відповідного процесу. Такими ресурсами для інновацій-
ної модернізації можуть виступати інвестиційні, фінансові, ма-
теріальні, інтелектуальні, природні, трудові та інформаційні. 

Як пріоритетну ланку модернізації промисловості Укра- 
їни варто розглядати вугільну промисловість, оскільки сучас-
ний аналіз світового виробництва та споживання вугілля дово-
дить, що воно досі залишається головним енергоресурсом, що є 
важливим фактором для нашої держави, яка володіє значними 
запасами вугілля і майже не має нафти та газу і, відповідно, ви-
значає не лише розвиток паливно-енергетичного комплексу, але 
й національний курс розвитку економіки в цілому.   

Процеси інноваційної модернізації вугільної промислово-
сті здійснюються вже тривалий час, однак унаслідок їх несис-
темності, непослідовності та суперечливості вони не забезпечи-
ли належної ефективності й конкурентоспроможності галузі.  

Інноваційна модернізація вугільної промисловості має пе-
редбачати заходи щодо створення, трансферту та впровадження 
інновацій у сфері техніки, технології, організації виробництв; 
удосконалення структури виробничої бази (будівництво нових і 
розвиток перспективних діючих шахт, ліквідація безперспек-
тивних підприємств тощо); перебудови організаційної структу-
ри управління галуззю; перетворення системи господарювання 
на ринкових засадах (трансформація відносин власності, фор-
мування ринкового конкурентного середовища). 
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Під інноваційною модернізацією вугільної промисловості 
України розумітимемо запровадження системи фінансово-еко-
номічних, інституціональних, інноваційних (науково-техніч-
них), організаційних та інших заходів з метою оптимізації галу-
зевої, технологічної, регіональної, організаційної та управлін- 
ської структури промисловості та на цій основі забезпечити 
спроможність модернізованих вугледобувних підприємств в 
умовах інтеграції та глобалізації вирішувати основні завдання 
соціально-економічного розвитку України. 

Окремі напрями оптимізації галузевої, технологічної, ре-
гіональної, організаційної та управлінської структури вугільної 
промисловості подано на рис. 1. 

Зазначені напрями інноваційної модернізації збігаються з 
цілями інвестиційної, інноваційної, структурної, кадрової, фі-
нансової політики у сфері промисловості. У зв’язку із цим здій-
снення інноваційної модернізації має передбачати інтеграцію 
інституціональних механізмів цих політик з метою забезпечен-
ня конкурентоспроможності вітчизняної промисловості на  
внутрішньому та зовнішньому ринках й інтеграцію у світовий 
промисловий простір. Отже, поняття інноваційної модернізації 
у даному контексті можна розглядати як інтегровану інститу- 
ціональну категорію. 

Для забезпечення високоефективного відновлення вироб-
ництва інноваційна модернізація має не лише включати масш-
табне перетворення техніки і технології виробництва, але і тор-
катися питань організації праці, підготовки і перепідготовки 
кадрів, управління галуззю та передбачати компенсаційні меха-
нізми негативного впливу видобутку природних ресурсів на 
функціонування вугільної промисловості, зокрема: підвищення 
частки інвестицій у розвідку і видобуток корисних копалин;  
розвиток фінансової системи країни; стимулювання оновлення 
фондів; залучення вітчизняних та іноземних інвестицій; удос-
коналення системи державної підтримки в умовах приватизації; 
підвищення рівня гірничого обладнання; збільшення ресурсів 
на НДР та інтенсифікацію інноваційних процесів; модернізація 
і диверсифікація виробництва; державно-приватне партнерство. 
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Рис. 1. Напрями інноваційної модернізації  
вугільної промисловості України 

Напрями інноваційної модернізації вугільної промисловості України

Оптимізація галузевої структури промисловості: 
- формування економічної доданої вартості на вугледобувних підприємствах; 
- забезпечення розвитку наукоємних галузей, які сприяють підвищенню ефективності 
роботи вугільних шахт (зокрема машинобудування, приладобудування та ін.); 
- розробка та реалізація програми створення конкурентоспроможної вітчизняної 
гірничодобувної техніки 

Оптимізація регіональної структури промисловості: 
- раціональне використання природних ресурсів шляхом підвищення ступеня їх пере-
робки та збільшення обсягу створеної доданої вартості в регіоні; 
- зменшення техногенного навантаження на довкілля; 
- налагодження ефективної взаємодії великого, середнього та малого бізнесу у сфері 
промисловості 

Оптимізація організаційної структури промисловості: 
- запровадження інноваційних форм організації промислового виробництва, орієнто-
ваних на забезпечення замкнутого технологічного циклу виробництва з високою 
створеною доданою вартістю, зокрема, вертикально та горизонтально інтегрованих 
структур; 
- формування повноцінної інноваційної інфраструктури підтримки інноваційних 
процесів з метою їх інтенсифікації, що включає технологічні парки, інжинірингові та 
консалтингові центри; 
- забезпечення наукового супроводження технологічних процесів

Оптимізація управлінської структури промисловості: 
- формуванням повнофункціональної структури системи управління промисловістю; 
- посилення взаємодії та координації роботи промислових підприємств з органами 
державного управління та суміжними галузями щодо інноваційної реструктуризації 
промисловості 
- забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів за напрямами інноваційного 
розвитку; 
- здійснення заходів щодо підвищення потенціалу науково-технічної та інноваційної 
діяльності 

Оптимізація технологічної структури промисловості: 
- впровадження готових новітніх технологій видобутку вугілля; 
- запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій з метою зниження енерго-
ємності виробництва та відповідно ВВП; 
- технічне переоснащення вугледобувного виробництва на інноваційній основі; 
- впровадження системи заходів з підвищення якості вугільної продукції 
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Проекти інноваційної модернізації потребуватимуть залу-
чення значних обсягів інвестицій, тобто можна говорити, що 
модернізація спрямована на інноваційно-інвестиційний процес, 
який виступає об’єктом державної інвестиційної, інноваційної, 
промислової та структурної політик, які, в свою чергу, через 
наявні механізми підтримують процеси інноваційної модерні-
зації, визначають напрямки та засоби її проведення. Тому дер-
жава має забезпечувати правову основу рішень щодо іннова-
ційної модернізації вугільної промисловості, зокрема питань, 
які стосуються формування інфраструктури забезпечення мо- 
дернізації, захист державних і приватних інтересів, екологічної 
рівноваги при здійсненні модернізації,  визначення справедли-
вої ренти за використання надр, приватизації, екологічної без-
пеки, престижності шахтарської праці та ін. 

Незважаючи на те що Україна належить до 12 країн світу 
з найбільшими обсягами видобутку вугілля, за своїми техніко-
економічними показниками вона поступається більшості з них, 
що обумовлено: 

складними гірничо-геологічними умовами (мала потужні-
стю вугільних пластів (до 1,2 м), велика глибина розробки, ви-
сока газоносність та схильність багатьох пластів до раптових 
викидів вугілля і газу, низька якість вугілля); 

скорочення обсягу вуглевидобутку (у 2014 р. видобуто 
48856,0 тис. т енергетичного вугілля, що порівняно з 2013 р. 
менше на 11117,0 тис. т; коксівного − 16139,3 тис. т, що менше 
порівняно з 2013 р. на 7585,2 тис. т); 

зменшення гірничих виробок (за січень-травень 2014 р. 
проведено 174,5 км розкривних та підготовчих гірничих виро-
бок, що на 2,3 км менше, ніж за аналогічний період 2013 р.); 

підвищення ціни вугілля (за І півріччя 2014 р. ціна 1 т то-
варної вугільної продукції складала 577,2 грн. Порівняно з ана-
логічним періодом 2013 р. 1 т товарної продукції вугільних під-
приємств збільшилася на 71,8 грн, або на 14,2%); 

збільшення собівартості 1 т товарної продукції (за підсум-
ками січня-червня 2014 р. фактична собівартість становила 
1452,4 грн, що порівняно з січнем-травнем 2013 р. більше на 
44,1 грн, або на 3,1%); 
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неплатоспроможність і збитковість вугільних шахт. У 
2014 р. збитки від випуску товарної продукції без урахування 
коштів державної підтримки складали 6030,4 млн грн, порівня-
но з відповідним періодом 2013 р. вони збільшилися на 
61,2 млн грн; 

наявність високої аварійності. Проте кількість випадків 
загального виробничого травматизму у І півріччі 2014 р. на ву-
гільних підприємствах зменшилась на 84 випадки, або на 11%, і 
склала 670 випадків; 

застосування застарілих технологій та недостатнє техніч-
не оновлення виробництва. Рівень зношеності основних фондів 
у галузі становить 49,1%; майже 96% шахт протягом понад  
20 років працюють без реконструкції; третина очисних вибоїв 
оснащені морально застарілою технікою, включаючи відбійні 
молотки; низьким (50%) є рівень комбайнового проведення гір-
ничих виробок [13]; 

зниження обсягів інвестицій у підприємства вугледобув-
ної промисловості. Так, у 2013 р. загальна сума інвестицій ста-
новила 457,8 млн грн, що на 1302 млн грн менше порівняно із 
2012 р. (рис. 2); 

недостатність фінансування інноваційної діяльності. Бі-
льшість витрат за аналізований період було спрямовано на при-
дбання машин, обладнання та програмного забезпечення. Знач-
но менше коштів було спрямовано на дослідження і розробки, 
придбання нових технологій та інші напрями. Питома вага ви-
трат на інноваційну діяльність у вугільній промисловості за на-
прямами наведено на рис. 3; 

поступова втрата конкурентних позицій вугільної проду-
кції на внутрішньому і зовнішніх ринках. Аналіз динаміки зов-
нішньої торгівлі продукцією галузі свідчить про нарощування 
негативного сальдо, яке у 2013 р. збільшилось у 4 рази порівня-
но з 2005 р. (рис. 4), що, певною мірою було спричинено знач-
ними обсягами імпорту коксівного вугілля з Російської Федера-
ції; 

низький попит на вітчизняну вугільну продукцію, спри-
чинений недостатньою ефективністю її використання на внут- 
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Рис. 2. Інвестиції у підприємства вугледобувної промисловості 
Складено за інформацією, наданою Державною службою статис-

тики України. 
 

 
 

Рис. 3. Питома вага витрат на інноваційну діяльність  
у вугільній галузі 

Складено за збірниками Держстату України «Наукова та іннова-
ційна діяльність в Україні» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Рис. 4. Динаміка зовнішньої торгівлі України вугільною  
продукцією, млрд дол. США 

Розраховано за даними Держстату України «Товарна структура зо-
внішньої торгівлі» за 2009-2012 рр. [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

 
рішньому ринку. Так, частка електроенергії, виробленої з вико-
ристанням вугільної продукції, в Україні становить лише 26%, 
у той час як у Німеччині – 58, Китаї – 70, Польщі – 90% [14]. 

Вирішенню ряду проблем, з якими стикається вугільна 
галузь, можуть сприяти механізми капіталізації підприємств. 

Капіталізація є початковим кроком до налагодження ви-
робничої діяльності підприємства, при якій можливе розширене 
відтворення всіх активів, наявних у підприємства. 

Основу економічного розвитку вугільного підприємства 
становлять три фактори економічного зростання, або три види 
капіталу: природний (природні ресурси), виробничий (створені 
засоби виробництва) і людський (трудові ресурси). Тому капі-
талізацію можна розглядати як діяльність щодо перетворення 
цих чинників виробництва на капітал, тобто як організацію ро-
боти, при якій власники ресурсів (держава, підприємства) могли 
б заробити на своє існування і при цьому постійно виробляти 
додану вартість, що дозволяє підприємствам розвиватися. 

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2009 2010 2011 2012 2013

0,79

1,78

2,76 2,64

1,97

0,35
0,56

0,77 0,61 0,74

-0,44

-1,22

-1,99
-2,03

-1,23

Роки

Імпорт Експорт Сальдо



77 

Показником процесу капіталізації є вартість активу (під-
приємства). 

Для вирішення проблеми капіталізації вугільної галузі 
фактори капіталізації варто поділити на три рівні (рис. 5). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Рис. 5. Фактори капіталізації вугледобувних підприємств 
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робничому потенціалі, фінансово-економічних показниках, ор-
ганізаційній структурі управління, перспективних напрямах  
розвитку. У даному випадку капіталізація залежатиме від ус-
пішності реалізації економічного потенціалу та налагодження 
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Мезорівень – це рівень галузі, що передбачає державне 
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вестиційного клімату, можливості залучення кредитних та ін-
ших ресурсів. На даному рівні відбувається формування корпо-
ративних відносин між підприємствами та системи правил роз-
поділу ресурсів між проектами. Для цього має бути вироблена 
довгострокова програма розвитку галузі, орієнтована на інтег-
рацію всіх сил й інтересів суб'єктів, що бажають підвищити 
свою капіталізацію та оптимізацію розподілу ресурсів між під-
приємницькими проектами щодо підвищення чистої капіталіза-
ції. 

Макрорівень – державний рівень, на якому визначаються 
ціннісні пріоритети капіталізації, що знаходять відображення у 
рівні ВВП, політиці держави, нормативно-законодавчій базі та 
від яких залежатиме керованість капіталізацією на рівні підпри-
ємства.  

Незважаючи на наявність значної кількості публікацій з 
проблем капіталізації, питання щодо управління капіталізацією 
у вугільній промисловості не розглядаються, що пояснюється, 
перш за все, високою збитковістю вугледобувних підприємств. 
Вирішення даної проблеми лежить у площині інноваційної мо-
дернізації галузі, яка пов'язується з розробкою технологій ком-
плексної переробки вугілля. У результаті впровадження техно-
логій комплексної (поглибленої) переробки вугілля можна 
отримати  додаткову продукцію різного виду (рис. 6).  

Доцільність даної технології обґрунтовано в економічній 
літературі, зокрема в роботах [15-19], де зазначається, що вона 
сприятиме якісній зміні матеріально-технічної бази виробни- 
цтва, підвищенню якості та конкурентоспроможності вугільної 
продукції, а також сприятиме створенню ланцюжка доданої  
вартості та підвищенню капіталізації виробництва. 

При цьому говорити про створення ланцюжка економіч-
ної доданої вартості можна лише якщо розглядати шахту не 
тільки як підприємство з видобутку вугілля, але і як джерело 
отримання додаткової енергії, рідкісних і кольорових металів, а 
також очищеної води.   

Побудову завершених технологічних ланцюгів можливо 
здійснити на основі використання кластерного підходу до уп-
равління підприємствами вугледобувної галузі, що сприятиме 
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забезпеченню координації процесу відтворення, прискоренню 
впровадження технологічних нововведень, зниженню витрат на 
одиницю продукції, збільшенню економічної доданої вартості 
та підвищенню рівня капіталізації виробництва. 

 

 
 

Рис. 6. Комплексний підхід до переробки вугілля  
та отримання продукції на його основі 
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необхідність розгляду зовнішніх і перетворюючих суб'єк-
тів як єдиного господарського комплексу територій з урахуван-
ням економічних, соціальних та екологічних факторів. 

Для впровадження нових інноваційних технологій щодо 
комплексної переробки вугілля і створення промислових клас-
терів доцільно передбачити такі заходи: 

надавати пільги з податку на прибуток тим підприєм- 
ствам, які впроваджують технології з комплексного викорис-
тання надр. Пільга може надаватися на конкурсній основі та на 
термін окупності проекту; 

з метою зниження капітальних витрат на придбання об- 
ладнання для комплексної переробки вугілля скасувати мито 
при імпорті даної техніки і податок на додану вартість на неї; 

розробити механізм кредитування підприємств, які мають 
наміри впроваджувати інноваційні технології; 

сформувати механізм надання державних коштів та дер-
жавних гарантій, створення бюджетних екологічних фондів, 
оскільки впровадження цих технологій дозволить отримати 
значний екологічний і економічний ефект. 

Створення кластерних структур завдяки міжгалузевій вза-
ємодії підприємств, які входять до кластера, сприятиме приско-
ренню процесів економічного зростання, підвищенню іннова-
ційної активності та конкурентоспроможності, зростанню зай-
нятості, поширенню провідних технологій і припливу інвести-
цій у національну економіку. 

Модернізація технологічних процесів вугледобувних під-
приємств на основі комплексної переробки вугілля сприятиме: 

підвищенню інвестиційної привабливості вугледобувних 
підприємств через перспективність отримання прибутку за 
менший термін; 

підвищенню капітальних коштів за рахунок реалізації до-
даткової продукції; 

підвищенню капіталізації вугледобувних підприємств, ву-
гільних компаній за рахунок отримання додаткової економічної 
вартості та включення їх у ланцюг вартісних цінностей. 

Для обґрунтування напрямів удосконалення механізмів 
капіталізації за рахунок збільшення економічної доданої варто-
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сті в ланцюгу збільшення вартості підприємств на основі здійс-
нення інноваційної модернізації вугледобувного виробництва 
пропонується: 

застосування категорії капіталізації виробництва (підпри-
ємства) до розвитку вугледобувних підприємств; 

здійснення інноваційної модернізації вугільного виробни-
цтва для формування ланцюжка економічної доданої вартості за 
рахунок переходу від виробництва продукції для вузького енер-
гетичного використання до отримання нових для галузі продук-
тів, тобто комплексної переробки вугілля. 

Перспективним напрямом модернізації вугільної галузі 
може стати диверсифікація виробництва на основі комплексно-
го використання всіх корисних компонентів вугільно-
метанових родовищ, зокрема, створення паливно-енергетичних 
блоків на базі діючих шахт. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД1 
 
В умовах загострення глобальної фінансово-економічної 

кризи підприємницький сектор набуває статусу рівноправного 
партнера держави у вирішенні стратегічних завдань соціально-
економічного розвитку. Запроваджені в багатьох країнах світу  

                                                   
1 Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП 
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дернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» (номер держ-
реєстрації 0115U001638). 
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плани антикризових дій і посткризового відновлення економіки 
передбачають розширення співробітництва держави, підприєм-
ницького сектору та громадянського суспільства, що можливо 
лише на основі формування партнерських відносин у якості 
державно-приватного (ДПП) та/або публічно-приватного парт-
нерства (ППП), яке має стати дієвим механізмом розвитку ін-
фраструктури та надання суспільних послуг.  

Значне поширення ППП у світі пов’язане як із прагненням 
держави щодо залучення фінансових ресурсів приватного сек-
тору до вирішення суспільно значущих завдань соціально-
економічного розвитку, так і з необхідністю використання 
складних організаційних, управлінських та виробничих техно-
логій. Про важливість ППП як механізму соціально-еконо-
мічного розвитку країни свідчать численні концептуальні, про-
грамні, нормативні та методичні документи національного і 
міжнародного рівнів: декларації самітів G20, спрямовані на роз-
робку антикризових заходів; спеціальні закони та інші норма-
тивні акти про ДПП (Боснія і Герцеговина, Бразилія, Греція, 
Єгипет, Латвія, Мексика, Німеччина, Польща, Республіка Ко-
рея, Румунія, Словенія, США, Хорватія та ін.); концепції та 
програми розвитку ДПП (Австралія, Індія, Ірландія, Німеччина 
та ін.); кодекси ДПП (для органів місцевого самоврядування 
Філіппін); довідники з реалізації проектів ДПП. 

Держава відіграє найважливішу роль у створенні умов для 
успішної реалізації програми публічно-приватного партнерства: 
у вдосконаленні законодавства, створенні спеціальних інститу-
цій на підтримку ППП і розробці механізмів фінансової під- 
тримки, що необхідно для оптимального розподілу ризиків між 
державними та приватними партнерами, де зрештою знижуєть-
ся вартість інноваційного проекту для платників податків і 
споживачів. 

У той же час для зацікавлення приватного сектору в ін- 
вестуванні в інноваційні проекти необхідно на законодавчому 
рівні забезпечити сприятливі умови ведення бізнесу, де ризики 
інвестора зводяться до комерційно прийнятних − забезпечення 
учасникам довгострокових взаємовигідних відносин і збалансо-
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ваного розподілу ризиків і доходів (у цьому  не в останню чергу 
зацікавлені інвестори). 

Дослідження фахівців Європейського банку реконструкції 
та розвитку свідчать, що з прийняттям інвестиційних рішень 
інвесторами першочерговими вважаються регулятивні/юри-
дичні ризики порівняно з макроекономічними, валютними або 
політичними. Тому актуальним є розгляд аспектів приватного 
фінансування інноваційних проектів як важливої основи ефек-
тивної участі приватного сектору у «публічних» проектах. 

Забезпечення інноваційного розвитку є пріоритетним зав-
данням органів управління Європейського Союзу після прий-
няття Лісабонської стратегії у 2000 р. За рейтингом «Глобаль-
ний інноваційний індекс 2014» (GII), оприлюдненим Корнель-
ським університетом, французькою бізнес-школою INSEAD і 
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO), до 
топ-10 інноваційних країн світу увійшли 5 країн Європи. Трійку 
лідерів очолює Швейцарія (значення показника 64,8), друге і 
третє місця посідають Великобританія (62,4) та Швеція (62,3). 
На 4 місці Фінляндія (60,7), Нідерланди – 5 місце (60,6) [1]. 

Згідно з доповіддю «Глобальний інноваційний індекс 
2015» провідними країнами-інноваторами в Європі залишають-
ся Швейцарія, Великобританія, Швеція та Нідерланди [2].  

Як стверджує генеральний директор Всесвітньої організа-
ції інтелектуальної власності Ф. Гаррі, «Инновации создают 
широкие условия для ускорения экономического роста стран на 
всех этапах развития.  Каждая страна должна определить такое 
сочетание мер политики, которое позволит мобилизовать суще-
ствующий в их экономике инновационный и творческий потен-
циал» [2]. 

За словами керівника напряму з розвитку бізнесу компанії 
Ernst & Young у регіоні EMEIA (Європа, Ближній Схід, Індія та 
Африка) Дж. Ніббе, «Будущее европейских организаций и кор-
пораций зависит от способности европейских регулирующих 
органов формировать благоприятные условия для инновацион-
ного развития» [3, с. 2]. 

У даний час глибокі соціально-економічні зміни у країнах 
ЄС потребують нових підходів, які в змозі підвищити рівень 
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конкурентоспроможності. Для підтримки та стимулювання еко-
номічного зростання і добробуту Європі необхідна політика, що 
має бути заснована на ринкових принципах, формувати сприят-
ливі умови для інновацій і забезпечувати впровадження нового 
виду бізнесу та розробку інноваційних рішень. 

Посткризове відновлення та забезпечення конкуренто-
спроможного соціально-економічного розвитку країни потре-
бують прискореної модернізації інфраструктури національної 
економіки. В умовах дефіциту державних коштів упровадження 
нових прогресивних механізмів співробітництва держави, міс-
цевої влади та бізнесу, залучення приватних інвестицій у тра-
диційно «державні» сфери економічної діяльності є викликом 
часу також і  для України.  

Наявність підприємницької ініціативи, достатній розвиток 
малого і середнього бізнесу, використання дієвих механізмів їх 
державного стимулювання мають бути основними засадами 
втілення інноваційних процесів. А інтенсивний інноваційний 
розвиток України можливий за рахунок проведення глибоких 
реформ в економіці, спрямованих на становлення потужного і 
конкурентоспроможного малого і середнього бізнесу, заходів 
втілення інноваційних проектів через систему стимулювання 
інноваційних підприємств, де публічно-приватне партнерство 
розглядається як спосіб вирішення поставлених проблем. 

Аналіз наукових джерел свідчить про значну увагу вчених 
до розвитку ППП у науково-технічній та інноваційній сфері: 
науковцями узагальнено провідний досвід реалізації механізмів 
ППП в інноваційній сфері [4-8],  сформовано пропозиції щодо 
активізації ППП у сфері інноваційного розвитку промисловості 
[9-18]. 

Таким чином, публічно-приватне партнерство має стати 
одним із стратегічних напрямів розвитку та модернізації суб'єк-
тів ряду галузей промисловості та інфраструктури, що стосу-
ються, в першу чергу, сукупності пріоритетних проектів, орієн-
тованих на залучення зовнішніх інвестицій, і де не передбача-
ється бюджетного фінансування цих проектів.  

Як свідчить світовий досвід, застосування механізму ППП 
дозволяє за рахунок взаємовигідної співпраці держави та при-
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ватних партнерів прискорити технологічне оновлення промис-
лових підприємств, тим самим поліпшити кількісні та якісні 
показники продукції та прискорити промислове зростання на 
регіональному і національному рівнях. 

Метою даного дослідження є узагальнення європейського 
досвіду реалізації механізмів регулювання інноваційного роз-
витку промисловості на засадах публічно-приватного партнер- 
ства. 

Зарубіжний досвід публічно-приватного партнерства в ін-
новаційній сфері показує, що в моделі взаємодії держави та біз-
нес-структур в інноваційному процесі роль приватного сектору 
полягає в розробці технологій на основі власних досліджень та 
в ринковому освоєнні інновацій, роль держави – у сприянні 
освоєнню виробництвом фундаментального знання і комплексу 
технологій стратегічного характеру, а також у створенні інфра-
структури та сприятливих інституціональних умов для іннова-
ційної діяльності приватних компаній. 

Згідно з типологією публічно-приватного партнерства в 
інноваційній сфері, розробленою Організацією економіч- 
ного співробітництва та розвитку, виділено такі форми ППП 
(табл. 1). 

У березні 2010 р. Європейською Комісією затверджено 
Стратегію соціально-економічного розвитку Євросоюзу на пе-
ріод до 2020 року «Європа 2020: Стратегія інтелектуального, 
стійкого і всеосяжного зростання». У даній Стратегії серед 
трьох взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих пріоритетів є 
інтелектуальне зростання: розвиток економіки, що спирається 
на знання та інновації. Європейська Комісія запропонувала за 
кожним з пріоритетних напрямів сім ініціатив для стимулюван-
ня прогресу [19].  

Одна з цих ініціатив – «Інноваційний Союз», що являє со-
бою комплексний план з реалізації інноваційної стратегії ЄС, 
спрямований на стимулювання повного інноваційного ланцюга 
від ідеї до ринку готової продукції, створення умов для розвит-
ку інноваційної економіки та побудови єдиного європейського 
ринку інновацій з метою підвищення конкурентоспроможності 
порівняно з США та іншими країнами. 
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Таблиця 1 

Типологія ППП в інноваційній сфері 1 

Типологія 

Вид промислової активності,  
за внеском державних дослідницьких організацій  

при використанні  ППП 
Технологічні 
розробки 

Прикладні  
дослідження 

Доконкурсні  
дослідження 

Т
ип

 к
ін
це
ви
х 
ко
ри
ст
ув
ач
ів

 Орієнтовані 
на здійснення 
місії 

Деякі мега-
проекти 

Проекти націона-
льних мереж у 
сфері технологіч-
них інновацій 
(Франція) 

Центри спільних 
досліджень «На-
ціональні перева-
ги» (Австралія) 

Орієнтовані 
на ринок 

Більшість 
мегапроектів 

Центри спільних 
досліджень «Діло-
ві розробки» (Авс-
тралія), центри 
компетенцій  
(Австрія)  

Центри спільних 
досліджень «Про-
мислове співробі-
тництво» (Австра-
лія), провідні тех-
нологічні інститу-
ти (Нідерланди) 

 
1 Складено за даними джерела [4, с. 383]. 
 
Комплекс конкретних дій Плану націлений на вирішення 

таких завдань: перетворення Європи за місцем проведення 
першорядних науково-дослідних робіт (НДР); зміна взаємовід-
носин державного та приватного секторів через механізм парт-
нерства; усунення перешкод розвитку інноваційної діяльності 
(у тому числі дороге патентування, фрагментація ринків, пові-
льний процес стандартизації, нестача кваліфікованих кадрів) 
[20]. 

Формування європейського «Інноваційного Союзу» пе-
редбачає напрями посилення бази знань, доведення ідей до рин-
ку, розвиток інноваційної діяльності на регіональному рівні та 
підтримку соціальних інновацій, мобілізацію ресурсів для ре- 
алізації чітко поставлених цілей соціально-громадського харак-
теру, міжнародне співробітництво. 

Новим інституційним елементом «Інноваційного Союзу» 
є «Інноваційні партнерства», які об'єднують усіх зацікавлених 
учасників інноваційної діяльності для вирішення ключових єв-
ропейських соціально-громадських проблем. Кожне таке «парт-
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нерство» має бути орієнтоване на НДР та інноваційну діяль-
ність у межах однієї із значних соціально-громадських проблем, 
а також має сприяти переорієнтації поточних європейських на-
уково-технічних програм й інструментів (структурні фонди, 
реформа університетів, спільні технологічні ініціативи) на ви-
рішення цих проблем [20]. 

До основних елементів створення «Інноваційного Союзу» 
віднесено: створення європейських інноваційних партнерств; 
використання комплексу індикаторів, що свідчать про успіш-
ний характер розвитку інноваційної системи; полегшення до- 
ступу до фінансування; подальший розвиток «європейських 
проектів» – побудова єдиного Європейського дослідницького 
простору, формування восьмої Рамкової програми науково-
дослідних розробок ЄС, функціонування Європейської дослід-
ницької ради та Європейського інституту інновацій і технології; 
реалізація нової дослідницької програми з інновацій у держав-
ному та соціальному секторах; створення цільових державних 
бюджетів для державних закупівель інноваційних продуктів і 
послуг; розробка Європейською Комісією нормативного доку-
мента щодо прискорення та модернізації системи стандартиза-
ції; модернізація європейської системи охорони інтелектуальної 
власності; зміна системи фінансування та надання державної 
допомоги з метою прискорення інноваційної діяльності [21]. 

У рамках «Інноваційного Союзу» на національному рівні 
держави-члени ЄС працюватимуть у напрямах реформування 
національної та регіональної систем досліджень, розробок й 
інновацій, упровадження спільного створення програм і збіль-
шення кооперації з іншими країнами ЄС щодо фінансування, 
гарантування поширення технологій у ЄС та достатньої під-
тримки випускників наукових, математичних й інженерних фа-
культетів, зміни навчальних планів шкільних занять згідно з 
принципами розвитку творчих здібностей, інновацій і підприєм-
ництва; пріоритетного розвитку наукових знань, із використан-
ням податкових важелів та інших фінансових інструментів у 
збільшенні інвестування досліджень, розробок й інновацій [19]. 

Метою ініціативи «Інноваційний Союз» є заходи щодо 
поліпшення загальних умов для досліджень та інновацій, полег-
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шення доступу до фінансування задля того, щоб новаторські 
ідеї перетворювалися на товари та послуги, які забезпечують 
економічне зростання і створюють робочі місця. 

Реалізація Стратегії передбачає зростання частки витрат 
на НДДКР до 3% ВВП [22]. У 2014 р. стартувала рамкова про-
грама ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», яка три-
ватиме до 2020 р. із загальним бюджетом приблизно 70 млрд 
євро. «Горизонт 2020» виступає фінансовим інструментом реа-
лізації флагманської ініціативи Інноваційного Союзу, Європа 
2020 з метою зміцнення конкурентоспроможності Європи у 
глобальному вимірі, її економічного зростання та створення но-
вих робочих місць. «Горизонт 2020» є не тільки наступною  
Рамковою програмою після Сьомої рамкової програми з дослі-
джень та технологічного розвитку, вона об’єднує Рамкову про-
граму з досліджень та інноваційного розвитку (РП), Рамкову 
програму конкурентоспроможності та інновацій (СІР) та Євро-
пейський інститут інновацій і технологій (ЕІТ). 

Рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій «Гори-
зонт 2020» поділяється на три компоненти та доповнюється го-
ризонтальними ініціативами, спрямованими на розповсюджен-
ня провідного досвіду та розширення участі [23]. 

Компонент 1. Провідна наука – зміцнення позиції ЄС у 
провідній науці та дослідженнях із бюджетом приблизно 24,3 
млрд євро. У межах даного компонента передбачається фінан-
сування Європейської Дослідницької Ради (17%), майбутніх та 
виникаючих технологій (3,5%), дій Марі Складовської Кюрі 
(8%), дослідницьких інфраструктур (3,2%). 

Компонент 2. Індустріальне лідерство – бюджет понад  
17 млрд євро, де передбачається фінансування індустріальних 
технологій (17,6%), доступ до ризикового фінансування (3,7%), 
підтримка малого та середнього інноваційного підприємництва 
(0,8%). 

Компонент 3. Відповідь на соціальні виклики – понад  
31 млрд євро, де планується вирішення суспільних проблем  
ЄС – захист навколишнього середовища та зміни клімату, роз-
виток сталого транспорту та мобільності, розвиток відновлюва-
них джерел енергії, науки у суспільстві тощо.    



91 

У програмі «Горизонт 2020» мають діяти два види проек-
тів: дослідницькі та проекти, близькі до інноваційного ринку. У 
загальному бюджеті ЄС частка витрат на дослідження та інно-
вації має зрости до 8,5% у 2020 р. порівняно з 6,7% за 2013 р. 
[24, с. 10]. 

У звіті Європейської Комісії «Світ у 2025 році» зазнача-
ється, що «при сохранении современных тенденций к 2025 году 
США и европейские страны могут лишиться научно-техни-
ческого и технологического лидерства, уступив его азиатским 
странам». Зокрема, США та європейські країни втратять лідер- 
ство за таким показником, як інвестиції в НДДКР, – питома вага 
Китаю та Індії у сукупному обсязі світових інвестицій може 
складати 20%. У 2010 р. ефективність НДДКР у США переви-
щувала країни ЄС у 1,5 раза за таким ключовим показником, як 
вплив на економіку, у тому числі за обсягом експорту медичних 
і наукоємних товарів – у 1,3 , доходів від реалізації ліцензій і 
патентів – у 2,2 раза [3, с. 6, 8]. 

Згідно з обстеженнями компанії Ernst & Young, відста-
вання ЄС в інноваційній сфері обумовлене рядом взаємопов'я-
заних причин, серед яких: 

нераціональний розподіл повноважень у сфері інновацій-
ної політики між Брюсселем і столицями країн ЄС;  

недостатнє  врахування регіональною політикою завдання 
інноваційного розвитку, що фінансується з бюджету ЄС;  

розподіл у рамках Європейської Комісії повноважень у 
сфері інноваційної політики між кількома генеральними дирек-
торами та відділами, де подібний розподіл повноважень знай-
шов відображення в наборі бюджетних механізмів, що застосо-
вуються для фінансування інновацій; 

відсутність ефективного внутрішнього ринку інновацій у 
рамках ЄС, що обмежує стимулювання розробки нових продук-
тів і пов'язано з різними технічними стандартами, фрагментаці-
єю законодавства та іншими умовами виходу на ринки окремих 
країн; неадресний характер фінансових механізмів підтримки 
інноваційних малих та середніх підприємств;  

відсутність ефективних правил, що регулюють передачу 
технологій, де обмежується можливість європейських компаній 
щодо використання досягнень фундаментальної науки;  
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обмеження величини доступних ринків і можливостей єв-
ропейських компаній щодо здійснення високорентабельних  
міжнародних спільних інноваційних проектів, які могли б об'єд-
нати найбільш ефективні та інноваційні компанії з країн ЄС − 
при превалюванні в інноваційній політиці ЄС національних ін-
тересів;  

відсутність комплексного підходу до ланцюжка форму-
вання доданої вартості на рівні осіб, які приймають рішення, де 
віддається  перевага фінансовим механізмам і не приділяється 
достатньої уваги менш витратним інструментам, що перебува-
ють на боці попиту [3, с. 15]. 

Для регулювання та стимулювання інноваційного розвит-
ку промисловості в країнах ЄС на засадах ППП використову-
ються адміністративні та економічні методи (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Методи регулювання інноваційного розвитку промисловості  
на засадах публічно-приватного партнерства 1 

Методи Елементи 
 
 

Адміністративні 

Виокремлення сфер освіти та науки як пріоритетного виду 
діяльності інноваційного розвитку 
Фінансування фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень із галузевих і регіонального бюджетів 
Пільгове оподаткування НДДКР 
Мобілізація венчурного капіталу на ранніх стадіях проекту 

 
 
 
 
 

Економічні 

Захист інтелектуальної власності та підвищення ефектив-
ності патентної системи 
Спрощення адміністративних вимог до створення науко-
ємних компаній 
Удосконалення нормативної бази; підвищення мобільності 
наукових кадрів 
Інноваційна орієнтація програм НДДКР 
Стимулювання в рамках регіональної інноваційної системи 
інтеграції науково-дослідних і виробничих підприємств 
Персональне стимулювання провідних учених щодо участі 
в інноваційній діяльності 

 
1 Складено за даними джерела [25]. 
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При розвиненій ринковій економіці в ряді країн ЄС ство-
рено ефективні державні, економічні, адміністративні механіз-
ми підтримки інновацій. До переваг прямого фінансування на-
лежить адресність надання та можливість державного контролю 
за використанням коштів. Непрямими методами створюються 
лише передумови для вибору напрямів розвитку, відповідних 
економічним цілям держави.  

Держава надає допомогу інноваційному бізнесу через 
сферу освіти, підготовку професійних кадрів і формування 
управлінських консультативних служб шляхом збільшення мо-
більності робочої сили, створення науково-технічної інфра-
структури (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Методи стимулювання інноваційного розвитку промисловості 
на засадах ППП 1 

Методи Елементи 
 
 

Прямі 

Бюджетне фінансування НДДКР 
Кредитування 
Субсидування частини відсоткових ставок за кредитами на НДД-
КР 
Надання в користування державних площ на пільгових умовах для 
здійснення науково-інноваційної діяльності 
Державні замовлення 

 
 
 
 
 

Непрямі 

Кредитна політика 
Фінансова політика 
Лібералізація податкового законодавства 
Податкове регулювання 
Лібералізація амортизаційного законодавства 
Амортизаційне регулювання 
Цінове регулювання 
Підготовка професійних кадрів 
Формування управлінських консультативних служб на основі 
мобільності робочої сили 
Створення науково-технічної інфраструктури 

 
1 Складено за даними джерела [26]. 
 
На думку дослідників, поширеним є загальний підхід, за 

яким виділяються чотири типи державної інноваційної політики 
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у європейських країнах, що ґрунтується на принципах публіч-
но-приватного партнерства [27, с. 44]: 

1) політика технологічного поштовху – держава встанов-
лює пріоритетні напрями науково-технологічного та інновацій-
ного розвитку, на основі яких виробляються шляхи стимулю-
вання інноваційної діяльності, що реалізуються через удоскона-
лення управління в науково-технологічній та інноваційній сфе-
рах; передбачається розроблення різних державних програм, 
здійснення значних капіталовкладень у масштабні інноваційні 
проекти, використання інших прямих форм державної участі в 
регулюванні інноваційних процесів;  

2) політика ринкової орієнтації, де основна роль ринково-
го механізму полягає в розподілі ресурсів та визначенні напря-
мів розвитку науки і техніки, а також обмеженні ролі держави у 
стимулюванні фундаментальних досліджень; спрямована на 
створення сприятливого економічного клімату та розвиток ін-
формаційного середовища у здійсненні нововведень на фірмах, 
зменшення прямої участі держави в НДДКР і дослідженнях  
ринку, а також прямих форм регулювання, які перешкоджають 
стимулюванню ринкової ініціативи й ефективній перебудові 
ринку; 

політика соціальної орієнтації, що  полягає в соціальному 
регулюванні наслідків науково-технологічного прогресу: прий-
нятті рішень із залученням широкої громадськості та за умов 
досягнення політичного консенсусу; поєднана з іншими типами 
у співвідношенні, яке б не перешкоджало повноцінному еконо-
мічному розвитку держави;  

політика, націлена на зміни економічної структури госпо-
дарського механізму й урахування  істотного впливу провідних 
технологій на вирішення соціально-економічних проблем, зміну 
галузевої структури, взаємодію суб’єктів господарювання, рі-
вень життя; на впровадження нових форм організації та меха- 
нізму управління розвитком науки і техніки. 

За результатами опитування, проведеного Центром євро-
пейських політичних досліджень у лютому-березні 2011 р., 
48,2% респондентів і 60% представників бізнес-спільнот вва-
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жають доцільним застосування ДПП для розвитку проривних 
технологій [3, с. 28-29]. 

Фахівцями компанії Ernst & Young доведено, що ретельно 
продумана інноваційна стратегія розвитку промисловості на 
засадах ППП має використовувати більш широкий набір меха-
нізмів (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Механізми вдосконалення інноваційного розвитку промислово-
сті в ЄС на засадах публічно-приватного партнерства 1 

Механізм Зміст механізму 
Удосконалення 
ряду діючих  
механізмів 

Державно-приватне партнерство, що застосовується для 
розвитку інфраструктури, а також для створення прорив-
них товарів і послуг. 
Фінансові інструменти, що використовуються для під-
тримки малих і середніх підприємств.  
Співпраця університетської науки і промислових підпри-
ємств у сфері передачі технологій для комерціалізації та 
маркетингу результатів НДДКР, що проводяться в тех-
нологічних центрах.  
Формування єдиної європейської стратегії підготовки 
кваліфікованих фахівців для нових сфер діяльності 

Розробка 
та впровадження 
нових механізмів 

Створення надійної платформи для проведення консуль-
тацій з індустріальних питань у процесі НДДКР.  
Розробка орієнтованої на попит економічної політики, 
актуальної у сфері державних закупівель для формуван-
ня попиту на інноваційні товари.  
Створення «інноваційних екосистем», механізмів, що 
полегшують взаємодію між організаціями, які входять до 
виробничо-збутового ланцюжка, включаючи посередни-
ків і компанії, що сприяють розвитку інноваційного 
співробітництва. 
Використання європейського технологічного досвіду на 
основі створення загальноєвропейських кластерів, пов'я-
заних з аналогічними центрами НДДКР в інших регіонах 

Координація інно-
ваційної політики 
між органами уп-
равління ЄС і кра-
їн, які  входять до 

ЄС 

Необхідність централізації інноваційної політики ЄС у 
тих сферах, у яких інноваційні проекти є занадто витрат-
ними для реалізації на національному рівні. 
Здійснення аналізу потреби в субсидіях, спрямованого 
на виявлення сфер, де сформована інноваційна політика.  
ЄС обмежує конкурентоспроможність і перспективи 
економічного зростання 

 
1 Складено за даними джерела [3, с. 4]. 
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Н. Раджу, Д. Прабху відзначають, що «Компаніям потріб-
но привести себе до ладу до того, як звернутися до зовнішніх 
інноваційних партнерів, інакше ці партнерства будуть неуспіш-
ними» [28, с. 156]. На їх думку, «для впровадження та підтрим-
ки ініціатив гіперспівпраці компаніям доцільно здійснити такі 
кроки: 

запровадження функції оцінювання інновацій, сутність 
якого полягає у визначенні, сприянні та підтримці партнерств 
компанії із зовнішніми інноваторами (постачальниками, під-
приємцями, університетами, гравцями соціального сектору); 

підвищення внутрішньої дії  компанії − скорочення бюро-
кратії та спрощення процесів на стадіях розробки, виробництва 
та впровадження;  

захист і монетизація інтелектуального капіталу» [28, 
с. 156-158]. 

На основі аналізу й узагальнення європейського досвіду 
систематизовано механізми інституціонального забезпечення 
інноваційного розвитку промисловості в країнах ЄС. Серед них 
інституційно-правовий механізм, що полягає в удосконаленні 
законодавчого та нормативно-правового забезпечення іннова-
ційного розвитку промисловості, механізму публічно-приват-
ного партнерства, економічних механізмів стимулювання інно-
ваційної діяльності, фінансового, кадрового й інформаційного 
забезпечення інноваційного розвитку промисловості, форму-
ванні інфраструктурної основи ведення інноваційної діяльності. 

Звісно, що сутність механізму ППП полягає у впрова-
дженні стратегії налагодження і підтримки діалогу між держа-
вою і приватним сектором. Для прикладу: Королівською подат-
ковою та митною службою у Великобританії видано низку ін-
формаційних документів щодо окремих питань застосування 
пільг на корпоративний податок по відношенню до доходів, по-
в'язаних з інноваційною діяльністю. Така співпраця привела до 
введення податкових пільг, прозорості й ефективності регулю-
вання відповідних відносин [29, с. 4]. 

З огляду на вищезазначене, до механізмів регулювання 
інноваційного розвитку промисловості у країнах Європейського 
Союзу на засадах ППП належать:  



97 

право державних науково-дослідних інститутів бути учас-
никами (акціонерами, засновниками) комерційних інноваційних 
компаній; 

стимулювання створення спільних підприємств наукови-
ми інститутами та бізнес-структурами; 

стимулювання застосування інноваційних технологій на 
рівні малих і середніх підприємств, а також діяльності організа-
цій-посередників між бізнесом і творцями інноваційних техно-
логій;  

підтримка технопарків і технологічних інкубаторів; пряме 
фінансування інноваційних підприємств (гранти, позики на 
пільгових умовах, інші програми фінансування);  

фінансова підтримка венчурних підприємств в інновацій-
них сферах;  

стимулювання патентування;  
підтримка авторів-розробників за допомогою додаткових 

виплат працівникам при комерційному використанні винаходів;  
дозвіл державним службовцям – співробітникам держав-

них науково-дослідних інститутів брати  участь у комерційній 
діяльності щодо впровадження наукових розробок (діяльність 
за сумісництвом, володіння акціями, участь в управлінні ком-
паніями);  

податкові пільги інноваційним підприємствам; віднесення 
інноваційної політики до компетенції спеціально створених 
державних органів;  

інформаційна та методична підтримка учасників іннова-
ційної діяльності (створення інформаційних ресурсів з питань 
отримання грантів, спеціальних банків даних запатентованих 
винаходів). 

Висновки. Згідно з  європейським досвідом, для ефективно-
го розвитку промисловості в країнах ЄС в умовах жорсткої кон-
куренції необхідне створення та постійне вдосконалення націо-
нальної інноваційної системи з використанням інструментарію 
публічно-приватного партнерства. 

Країнами  ЄС з метою вирішення завдань структурної мо-
дернізації національного господарства, збільшення інформацій-
ної ємності виробництва, насичення і розширення інноваційної 
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складової значна увага приділяється розвитку науково-тех-
нічного сектору, формуванню нормативно-правової бази з праг-
ненням забезпечення необхідного обсягу економічних ресурсів 
для створення сприятливих умов реалізації наукових проектів − 
як національних, так і в межах міждержавних відносин. 

Для успішного інноваційного розвитку промисловості в 
країнах ЄС на засадах публічно-приватного партнерства засто-
совуються механізми інституціонального забезпечення, що ба-
зуються на: створенні надійної платформи для проведення по- 
стійних консультацій з індустріальних питань із зацікавленими 
сторонами; підвищенні ефективності процесу передачі техноло-
гій у Європі; використанні мережевих можливостей; залученні 
інвестицій в інноваційні платформи; сприянні процесу спільних 
інновацій; розвитку принципів політики, заснованій на попиті; 
впровадженні інноваційних фінансових інструментів; пере-
осмисленні принципу субсидіарності та вдосконаленні управ-
ління інноваціями в ЄС. 

Створення сприятливих умов для розвитку та підвищення 
ефективності науково-технічної та інноваційної діяльності, як 
свідчить зарубіжний досвід, є пріоритетним  завданням держав-
ної інноваційної політики на засадах публічно-приватного парт-
нерства. 
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ПОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ 
 
Розвиток системи освіти та забезпечення потреби насе-

лення країни у якісних освітніх послугах відноситься до кон-
ституційних обов'язків держави та є пріоритетом соціально-
економічної політики практично в усіх країнах, а особливо в 
розвинених. Підвищена увага до освітніх процесів обумовлена 
тією роллю, яку відіграє освіта у формуванні людського капіта-
лу, забезпеченні якості життя населення. 

Виходячи з важливості розвитку освіти серед інших пріо-
ритетів соціального розвитку, цілком логічним уявляється те, 
що значна частка загальних витрат на освіту має забезпечувати-
ся за рахунок бюджетних коштів. Проте навіть у розвинених 
країнах цим джерелом покривається лише частка необхідних 
витрат.  

Тому проблема диверсифікації джерел витрат на освіту є 
актуальною в сучасній світовій фінансовій практиці та особли-
во важливою для країн, що розвиваються, для яких характерни-
ми є суттєві бюджетні обмеження.   

Особливе значення серед не пов’язаних з прямими бю-
джетними витратами джерел фінансування освіти, як і інших 
соціальних програм, має застосування інструментарію податко-
вої політики, що набуло суттєвого поширення в світі та є перс-
пективним для України, де система податкових пільг освітньої 
спрямованості має обмежене застосування. 

Проблемам податкової підтримки та стимулювання роз-
витку освітніх послуг, формування людського капіталу присвя-
чено роботи таких українських та іноземних науковців, як  
Т. Єфименко, А. Крисоватий, І. Майбуров, Р. Масгрейв, О. Най-
денко, Д. Серебрянський, А. Соколовська, Л. Тарангул та ін. 
Проте проблема вибору інструментарію податкової підтримки 
освітньої діяльності з урахуванням іноземного досвіду заслуго-
вує на поглиблене дослідження.  

 
© Ю.Б. Іванов, 2015 
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Сучасні системи оподаткування зарубіжних країн носять 
яскраво виражений соціальний характер, що формується на сис-
темі пільг, зокрема для верств населення з низькими доходами. 
Також податкові системи часто використовуються, щоб підтри-
мати певну соціально важливу діяльність, що знаходить своє 
відображення в обсязі та характері податкових витрат [1; 3; 5]. 

Системи оподаткування різних країн світу характеризу-
ються різними обсягами податкових витрат (податкових пільг), 
що надаються для забезпечення досягнення соціально важливих 
цілей. Так, найбільший рівень податкових пільг серед країн 
ОЕСР має Великобританія – 12,8% величини ВВВ, у тому числі 
з прибуткового оподаткування – 8,3%, інших податків – 4,5%. 
Найменший рівень зазначеного показника має Німеччина, зага-
льний рівень податкових пільг якої склав 0,8% величини ВВП, 
зокрема: з прибуткового оподаткування – 0,3%, з інших подат-
ків – 0,5%. При цьому слід відзначити, що значно більша частка 
податкових пільг у всіх досліджених країнах (за виключенням 
Німеччини) була надана саме з прибутковим оподаткуванням 
[7]. 

У середньому за досліджуваними країнами майже 32% від 
загальної кількості податкових пільг з прибуткового оподатку-
вання складали саме податкові пільги соціальної спрямованості, 
серед яких на пільги на житлове будівництво в середньому по 
країнах припадає 18,1% загальної кількості податкових пільг з 
прибуткового оподаткування, на освіту – 2,9%, охорону здо-
ров’я – 6,8% та благодійність – 3,9%. 

Аналіз теорії податкового регулювання та світового до- 
свіду застосування інструментів податкової політики для сти-
мулювання розвитку освітніх послуг дозволяє визначити най-
більш ефективні шляхи податкової підтримки освітньої діяль-
ності. 

Найбільший регулятивний потенціал для стимулювання 
освітньої діяльності мають прямі (прибуткові) податки (рис. 1). 

Загальним принципом застосування ПДВ до підприємств 
державного сектору є їх оподаткування за стандартною ставкою 
податку з метою підтримки нормальних конкурентних умов по-
рівняно з підприємствами приватного сектору. Однак надання 
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послуг некомерційного характеру органами державної влади у 
більшості країн звільнено від оподаткування [2]. Аналогічний 
підхід застосовано і в українському податковому законодавстві 
[4].   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Рис. 1. Найбільш поширені варіанти податкової  

підтримки освіти 
Складено автором. 
 

Стандартний підхід до оподаткування освітньої діяльності 
виявляється в тому, що від ПДВ звільняються основні освітні 
послуги, а спеціальні форми навчання оподатковують за стан-
дартною ставкою. Разом з тим у деяких розвинених країнах за-
мість звільнення від оподаткування операцій з надання освітніх 
послуг застосовується нульова ставка податку (наприклад, в 
Австралії) [2]. 
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Найбільш розгалуженою в світовій практиці є система 
пільг з індивідуального прибуткового податку. Так, у США  од-
ночасно застосовуються три базові різновиди пільг: податкова 
знижка, податковий кредит та звільнення від оподаткування 
(рис. 2). 

У більшості випадків податкові знижки частково або пов-
ністю покривають витрати платника податків на навчання, як-
що воно потрібне працівникові для підвищення освітньо-
кваліфікаційного рівня і пов'язане з його трудовою діяльністю.  

У США застосовуються чотири види податкового креди-
ту, що дозволяє істотно зменшити витрати громадян на отри-
мання освіти. 

Стипендії (scholarship) і гранти (fellowship), що виплачу-
ються претендентові на присудження наукового ступеня чи 
студенту, який навчається у вищому навчальному закладі, сти-
пендії, отримані в результаті перемоги в конкурсах і змаганнях, 
не оподатковуються прибутковим податком тільки в разі вико-
ристання їх на потреби освітнього процесу, за винятком витрат 
на проживання. У США не підлягають оподаткуванню прибут-
ковим податком доходи, отримані студентом і виплачені бать-
кам для часткової або повної компенсації їх витрат, пов’язаних 
із оплатою навчання дитини. 

У тій частині, яка йде на оплату проживання, проїзду і ви-
трат на відрядження, гранти підлягають включенню у податко-
ву базу, тоді як звільняються від оподаткування  послуги, без-
посередньо пов'язані з організацією і проведенням наукового 
дослідження, наприклад плата за відвідування курсів і лекцій, 
витрати на учбову літературу, інвентар. 

У Німеччині витрати на підвищення освітньо-квалі-
фікаційного рівня можуть бути направлені на зменшення бази 
податку з доходів фізичних осіб. Витрати, розцінені як освітні 
або пов'язані з перекваліфікацією, можуть бути такими, що по-
вністю підлягають вирахуванню за умови, що освіта/навчання 
пов'язане з виконанням майбутніх професійно-виробничих  
функцій. Витрати фізичної особи можна віднести до спеціаль-
них витрат, тобто тих, що не пов’язані з виконанням професій-
но-виробничих функцій, але тільки у межах 4 тисяч євро на рік. 
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Крім того, платники податків, у яких є діти, що відвідують ви-
значені законодавством приватні школи, мають право зменши-
ти податок на доходи фізичних осіб на суму, яка дорівнює 30% 
плати за навчання у цих школах [6]. 

Аналіз законодавства ЄС щодо податкового стимулюван-
ня освітньої діяльності свідчить про те, що найбільш популяр-
ними є пільги з ПДФО: соціальні відрахування (податкові зниж-
ки) на освітні потреби (Австрія, Німеччина, Нідерланди, Вели-
кобританія). Такі пільги є і в російському, і в українському по-
датковому законодавстві. Податковий кредит з цією метою ви-
користовується Португалією, Грецією і Францією.  

Витрати, пов'язані з професійною підготовкою і перепід-
готовкою найманих працівників, зменшують оподатковуваний 
прибуток корпорації. Однак у багатьох випадках встановлю-
ються обмеження за переліком таких витрат, статусом продавця 
освітніх послуг, їх абсолютною величиною або нормативом (в 
Україні, наприклад, норматив встановлений на рівні трьох від-
сотків витрат на оплату праці найманих працівників звітного 
податкового періоду, що дискримінує малі та середні підприєм-
ства) .  

Таким чином, можна зробити висновок, що в світовій 
практиці використовується значна кількість податкових інстру-
ментів, направлених на податкове стимулювання освіти, що не 
застосовуються взагалі або мають обмежене застосовування в 
Україні. Тому перспективним є дослідження доцільності їх ім- 
плементації в українську практику. 
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Банки развития (БР) представляют собой ключевое звено 

большинства развитых экономик мира. Такие банки выполняют 
множество функций, стержнем которых является долгосрочное  
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кредитование стратегических сфер экономики. БР могут быть 
международными, сформированными из акционерного капита-
ла нескольких собственников из разных стран, и национальны-
ми. Последние зачастую учреждаются государством и призваны 
содействовать реализации функции государственного управле-
ния экономикой. 

Исследование истории и современного состояния боль-
шинства крупных мировых национальных БР показывает, что 
активная роль государства в деятельности данных банков была 
характерна во времена, когда в большинстве стран эти банки 
только создавались, – в середине ХХ века. На современном эта-
пе большая часть БР полностью либо частично приватизирова-
ны и находятся в собственности ряда акционеров. Такая ситу- 
ация обусловливает существование двух противоположных то-
чек зрения относительно собственности и управления БР, в 
пространстве между которыми лежит весь спектр подходов. 

На одной стороне находятся сторонники полного государ-
ственного участия − как в формировании, так и в управлении 
капиталом БР; другие же считают, что БР должен функциони-
ровать как полностью частная коммерческая структура, по-
скольку только это сможет обеспечить ему выживание и эффек-
тивность в рыночных условиях. Основная же часть авторов 
признают, что государство исторически было и должно сохра-
нять ведущую роль в формировании стратегии деятельности 
БР, однако его роль должна быть определённым образом огра-
ничена и уравновешена другими элементами управления, наде-
лёнными широкими полномочиями. Актуальность исследова-
ния институциональных аспектов управления национальным 
банком развития обусловливается стагнационным вектором 
развития национальной экономики. Находясь в достаточно глу-
боком упадке, она испытывает нехватку стабильного финанси-
рования, которое может быть получено тогда, когда в финансо-
вой системе есть мощный государственный институт развития. 

Целью статьи является обоснование структуры системы 
управления национальным БР на основе обобщения институци-
ональных проблем управления институтами развития. 
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Так, У. Даймонд [1], который в целом негативно относит-
ся к тому, чтобы правительство чрезмерно вмешивалось в де- 
ятельность БР, отмечает, что если государство является учреди-
телем и основным держателем акций БР, то логично, что имен-
но оно будет выбирать, какую роль играть в процессе управле-
ния банком. Участие государства может принимать форму 
определения политики банка, а также назначения всех либо ча-
сти совета директоров. При этом масштабы влияния правитель-
ства на БР будут снижаться по мере того, как будет снижаться 
доля государства в собственности банка, что, как замечает ав-
тор, зачастую приводит к увеличению проблем и усилению 
противоречий в работе БР. 

Е. Гутиерес, Х. Рудольф, Т. Хома, Е. Бенеит [2] отмечают, 
что чрезмерное вмешательство в деятельность БР может стать 
причиной многочисленных проблем в его деятельности. В связи 
с этим управление БР должно базироваться на максимальном 
устранении и ограничении роли государства (особенно в поли-
тическом плане) в процессе управления деятельности, с одно-
временно сильным акцентом на полномочия акционеров, совета 
директоров и менеджеров. Для этого надо чётко разграничить 
роль каждого из этих элементов управления. Так, необходимо 
ясно идентифицировать основных акционеров (в качестве кото-
рых могут выступать министр финансов, министр экономики 
либо глава специально созданного комитета), в полномочия ко-
торых входит назначение совета директоров. При этом авторы 
отмечают, что в совете нежелательно присутствие представите-
лей парламента, а сам он должен быть составлен из профессио-
налов и быть относительно независимым. Он должен обеспечи-
вать надлежащий уровень выполнения стратегических планов, 
устанавливая и отслеживая специальные индикаторы для кон-
троля над текущей деятельностью. Кроме того, необходимо 
обеспечить надлежащий контроль над деятельностью БР со 
стороны финансовых и наблюдательных органов [2]. 

Участие совета директоров в управлении банком должно 
быть чётко урегулированным на законодательном уровне. 
Только так можно добиться повышения ответственности управ-
ленцев, которые должны выполнять свою работу на должном 
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уровне качества. Вместе с этим в законе должна быть чётко 
отображена роль государства в управлении банком, которая, 
если оно выступает учредителем банка, должна быть достаточ-
ной для реализации такой столь масштабной задачи, как эффек-
тивное управление экономикой. 

Чтобы достичь максимальной эффективности,  БР должен 
быть организован как корпорации, с акционерами, советом ди-
ректоров и менеджерами. У БР должна быть четкая юридиче-
ская форма, которая может быть установлена путем принятия 
специального закона. В нём необходимо ясно прописать функ-
ции совета директоров, права и обязанности менеджеров, а 
также отобразить механизм сочетания надзора и подконтроль-
ности с независимостью акционеров, директоров и менеджеров. 
Важным механизмом повышения эффективности реализации 
мероприятий, которые определяются акционерами, а выполня-
ются советом директоров, должен быть устав банка. Представи-
тель правительства в составе акционеров должен играть основ-
ную роль в процессе координации действий банка и правитель-
ственных учреждений. Он может быть наделён правом отзыва 
некоторых решений совета директоров, равно как и его членов. 
Также особое значение правительственного представителя в 
составе акционеров заключается в изменении текущих приори-
тетов банка в зависимости от макроэкономической ситуации и 
тактических задач государства [2]. 

Совет директоров БР назначается временно, на срок около 
3 лет. При этом, как подчёркивают упомянутые авторы, их мне-
ние не обязательно должно совпадать с мнением акционеров, 
однако оно всегда должно быть направлено во благо банка. 
Стратегия деятельности банка составляется и ратифицируется 
акционерами, однако реализовывать её придётся правлению, в 
связи с чем ему придётся преобразовать цели и приоритеты 
стратегии в конкретный и пошаговый план действий. Совету 
директоров предстоит разработать и внедрить систему индика-
торов, которые позволят анализировать текущее состояние бан-
ка и сравнивать его с плановыми заданиями. Одним из методов 
привлечения в совет действительно профессиональных кадров, 
по мнению авторов, могут быть контракты, которые позволят 
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одновременно установить права и обязанности каждого члена 
совета, а также будут способствовать укреплению автономии 
всего правления банка развития. 

Е. Гутиерес, Х. Рудольф, Т. Хома, Е. Бенеит также иссле-
дуют некоторые аспекты осуществления контроля над деятель-
ностью БР. Внутренний контроль должен осуществлять специ-
альный аудиторский комитет, который формируется в составе 
совета директоров, однако должен быть дистанцированным от 
него. Для этого члены комитета должны выбираться не из чле-
нов совета директоров, а глава комитета не может совмещать 
какие-либо другие должности в банке. Аудиторский комитет 
разрабатывает и принимает план, а также состав контрольных 
мероприятий, после проведения которых должен подготавли-
ваться соответствующий пакет замечаний и рекомендаций. От-
носительно внешнего контроля авторы отмечают, что влияние 
надзорного органа будет тем сильнее, чем большей будет зави-
симость председателя совета директоров от правительства. 
Вместе с тем качественный внешний контроль над деятельно-
стью банка может положительно повлиять на его эффектив-
ность, так как в таком случае он будет вынужден более ответ-
ственно относиться к рискам, принимая меры по их минимиза-
ции и управлению [2]. 

Теоретико-методологические основы владения и управле-
ния БР рассматриваются также Ж. Торне. Исследователь при-
ходит к выводу, что одной из основных причин низкой эффек-
тивности БР в ряде стран было некачественное государственное 
управление. Основной проблемой, которая возникает во многих 
банках, является конфликт интересов лиц, допущенных к его 
управлению. Он возникает из-за несоответствия их интересов и 
интересов непосредственно банка, и данный конфликт далеко 
не всегда можно разрешить при помощи контролирующих ор-
ганов. При этом автор все же признает государство в качестве 
владельца банка, однако для недопущения такого конфликта 
предлагает ряд правил, которыми должно руководствоваться 
правительство. Оно должно убедиться, что правильность при-
нимаемых БР стратегических решений не искажается государ-
ственной собственностью банка; создать чёткий и простой 
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набор правовых норм, обеспечивающих управление государ-
ственными предприятиями; обеспечить чёткое выполнение сво-
их ролей всеми институтами развития, а также прозрачность 
финансирования их длительности; убедиться, что ни один из 
правительственных институтов не находится в привилегиро-
ванном положении [3]. 

Правительство в деятельности БР является не только вла-
дельцем, но и контролёром ("supervisor"). В этом качестве оно 
должно устанавливать требования к капиталу, в частности ре-
гулятивному, и контролировать его достаточность; убедиться в 
независимости политики и операций БР, беспристрастности 
проведения внутреннего и внешнего аудита и т.д.; контролиро-
вать соответствие финансовой политики и операций БР утвер-
ждённым планам; проверять регулярность публикации резуль-
татов аудита финансового состояния; наличие отдельных сче-
тов, отделяющих коммерческие операции и операции, направ-
ленные на развитие и выполнение стратегических целей банка; 
всесторонне контролировать управление рисками, проверять 
адекватность и действенность методов снижения процентного, 
кредитного, рыночного, валютного и других рисков; осуществ-
лять постоянный мониторинг и локальный контроль над проце-
дурами управления и отслеживать финансовое состояние банка; 
корректировать деятельность банка в случае, когда его состоя-
ние не удовлетворяет установленные требования. 

Ж. Торне также отмечает, что деятельность банка должна 
основываться на общепринятой в рыночной среде практике 
контроля над заёмщиками, основу которой составляют методы 
оценки кредитоспособности. По поводу эффективного управле-
ния БР автор указывает его основные составляющие: 

независимый совет директоров; 
профессиональное внутреннее управление;  
прочный финансовый менеджмент; 
прозрачное управление. 
Описанные выше элементы системы управления БР в 

схожих интерпретациях приводятся во многих исследованиях 
зарубежных ученых, в частности П. Робертса, С. Коула, Г. Ман-
зака, Д. Скотта [4-7] и др. В целом эти авторы придерживаются 
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следующей точки зрения: наиболее успешной моделью управ-
ления БР является сочетание правительственной собственности 
и механизмов корпоративного управления, что при удачном ис-
ходе даёт возможность превратить БР в крупную национальную 
или международную холдинговую корпорацию с множеством 
подразделений и направлений деятельности. 

Концепция управления национальным банком развития 
Украины представлена в работе Ю. Киндзерского [10]. В ней 
автор указывает на то, что БР должен принимать активное уча-
стие в реализации правительственных проектов и программ,  
основываясь на принципах: 

первичного участия – привлечение банка к разработке 
процедур программ, финансирование которых предполагается 
за счёт средств БР; банк также может выступать инициатором 
определённых программ; 

эффективного участия – ограничивает участие только в 
тех проектах, которые отвечают критериям общенационального 
значения, комплексная оценка последствий от которых отвечает 
стратегическим ориентирам банка; 

экспертного участия – привлечение банка (на платной ос-
нове) для осуществления специализированной экспертизы про-
ектов; 

финансового участия – возможность привлечения средств 
банка в качестве внебюджетного источника финансирования 
проектов и программ общенационального значения; 

участия на правах управляющей компании – делегирова-
ние банку на договорной основе части функций государствен-
ного заказчика программ и проектов, а также функций текущего 
управления их реализацией.  

Относительно структуры управления Ю. Киндзерский от-
мечает, что, исходя из мирового опыта, для Украины представ-
ляется целесообразным создание БР в виде корпорации. Её 
структура и специализация подразделений должна формиро-
ваться в соответствии со стратегическими задачами развития 
государства, в частности, способствовать: решению проблем 
структурно-технологический модернизации производства, по-
вышению уровня продовольственного обеспечения и развитию 
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сельских территорий, преодолению межрегиональных диспро-
порций, становлению среднего класса и развития МСБ, жилищ-
ному обеспечению и модернизации жилищного фонда, под-
держке инновационной и внешнеэкономической деятельности 
субъектов, улучшению экологической ситуации и состояния 
окружающей среды. 

Структура управления БР, продолжает Ю. Киндзерский, 
должна быть построена по традиционному для данного типа 
организаций принципу. Главным органом управления должен 
быть наблюдательный совет, состоящий из представителей биз-
нес-ассоциаций, науки, общественных организаций предприни-
мателей, руководителей региональных органов власти и др. и 
возглавляемый высшим должностным лицом исполнительной 
власти в стране. Исполнительный аппарат банка должен быть 
представлен правлением, которое берёт на себя обязательство 
по выполнению стратегических решений наблюдательного со-
вета банка. Деятельность банка должна основываться на страте-
гическом плане и эффективной системе стратегического управ-
ления. Система должна базироваться на двухуровневом PDCA-
цикле управления, включающем планирование, выполнение, 
проверку и корректировку действий относительно приоритетов 
и текущих заданий банка. План работы БР должен быть состав-
лен на среднесрочную перспективу и пересматриваться ежегод-
но. Оценка эффективности его выполнения должна быть осно-
вана на системе сбалансированных показателей, которая долж-
на отображать количество и динамику предоставления креди-
тов, уровень их возврата, абсолютные и сравнительные данные 
относительно процентных ставок, распределение кредитов по 
отраслям, регионам, видам деятельности и прочему, а также да-
вать возможность анализировать влияние деятельности банка 
на экономическую ситуацию. 

По результатам анализа систем стратегического управле-
ния в ряде зарубежных БР, в монографии А. Адрианова [11] де-
лается вывод о том, что большая часть институтов функциони-
руют в соответствии со стратегией, как правило, определяемой 
на 3-5 лет и разрабатываемой с использованием принципа 
скользящего планирования, которое предполагает возможность 
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оперативного пересмотра отдельных показателей и текущих 
задач. Основным инструментом выполнения стратегии должна 
стать система сбалансированных показателей, методология раз-
работки которой включает стратегическую карту института 
развития; набор сбалансированных между собой финансовых и 
нефинансовых ключевых показателей эффективности; портфель 
стратегических инициатив (внутренних проектов, необходимых 
для реализации стратегии); стратегический бюджет. 

Стратегическая карта описывает логику реализации стра-
тегии и показывает важнейшие внутренние процессы, направ-
ленные на реализацию целей и миссии БР. В некоторых инсти-
тутах стратегическая карта может быть подвергнута декомпо-
зиции и распределению по структурным подразделениям, а в 
дополнение к этому также может быть сформирована система 
индивидуальных целей для сотрудников, что может в дальней-
шем использоваться для оценки их эффективности. В большей 
части исследуемых институтов учреждались дополнительные 
структурные подразделения, ответственные за координацию 
процесса стратегического управления. Их деятельность основа-
на на комплексной системе управления проектами, которая 
поддерживает процессы управления внутренними проектами 
институтов развития. 

Некоторые замечания относительно структуры БР приво-
дит Я. Дубенецкций [12]. Он считает, что на первом плане 
должны стоять задачи организации тщательной экспертизы 
проектов, предлагаемые к финансированию БР, поиск перспек-
тивных направлений вложения средств и подбор надёжных 
партнёров. Особое значение также будет иметь филиальная 
сеть, которая не должна быть слишком большой и обеспечивать 
сотрудничество с другими финансовыми институтами, имею-
щими отлаженный механизм работы в том или ином регионе. 
Местные представительства банка целесообразно создавать в 
местах концентрации промышленных объектов, а созданы они 
должны быть в виде аналитических центров, производящих 
предварительный отбор проектов и оценку перспектив их реа-
лизации. 
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Обобщая теоретические исследования относительно фор-
мирования эффективной системы управления БР, можно за-
ключить, что её базовая структура может выглядеть следующим 
образом (см. рисунок). 

Исходя из того, что фактически национальный БР Украи-
ны будет создан заново, его изначальным учредителем и соб-
ственником должно быть государство в лице правительства ли-
бо специально созданного правительственного агентства. Бу-
дучи собственником, правительство получает возможность 
определять стратегические направления и приоритеты деятель-
ности банка, формировать векторы его долгосрочной политики, 
а также устанавливать концептуальные основы деятельности 
банка. Всё это должно быть закреплено как в уставе БР, так и в 
специально созданном законе. Отметим, что проект такого за-
кона уже подготовлен и внесен на рассмотрение в Верховную 
Раду Украины, однако ещё нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании. 

Правительство получает право формировать совет дирек-
торов (наблюдательный совет) БР, основной задачей которого 
является стратегическое управление БР во всех его аспектах. 
Он должен формироваться как из представителей власти, так и 
из представителей предпринимательских, банковских и обще-
ственных кругов, что позволит значительно расширить спектр 
влияния, а также прозрачность деятельности банка. Наблюда-
тельный совет может разрабатывать стратегический план дей-
ствий банка по работе в тех или иных отраслях, рассматривать 
и утверждать отчёты о деятельности банка, принимать решения 
о создании и ликвидации структурных подразделений банка и 
др.  

Выводы. Таким образом, одной из основных функций со-
вета является назначение и контроль над действиями правления 
БР − постоянно действующего исполнительного органа банка. 
Также в компетенцию наблюдательного совета банка входит 
назначение и регулирование деятельности аудиторского коми-
тета, задача которого заключается во внутреннем контроле над 
деятельностью банка. 
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На правление и аудиторский комитет фактически будут 
возложены функции по выполнению стратегических решений 
правительства и наблюдательного совета. Для этого правлением 
должны быть организованы все необходимые структурные под-
разделения БР, основу которых будут составлять администра-
тивные отделы (плановый, финансовый, кадровый и т.д.), 
функциональные отделы (кредитный, депозитный и др.), а так-
же ряд временных проектных подразделений, основным назна-
чением которых будет выполнение и сопровождение приори-
тетных для банка разовых или регулярных проектов. 

Что же касается аудиторского комитета, то его основной 
задачей должен стать постоянный мониторинг текущего состо-
яния банка, контроль над рисками, а также разработка соответ-
ствующей системы показателей. Над БР также должен осу-
ществляться качественный внешний контроль. Для этого в 
структуре государственных надзорных органов целесообразно 
создать дополнительное ведомство, основной задачей которого 
будет проверка и сопоставление плановых и фактических пока-
зателей деятельности банка, выявление и противодействие кор-
рупции и нецелевому использованию средств, а также контроль 
над своевременной публикацией достоверной информации о 
деятельности банка. Таким образом, в деятельности националь-
ного БР ключевым элементом управления является государство, 
которое посредством специальных рычагов воздействует на вы-
бор направлений деятельности банка. Естественно, данный во-
прос нуждается в дальнейшем исследовании, к которому по 
возможности должны быть подключены как научные эксперты, 
так и банковские практики. 
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БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ВАРТІСНА МОДЕЛІ  
ОЦІНЮВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У сучасній економічній літературі з певним ступенем 

умовності виділяють дві аналітичні моделі оцінювання капіта-
лу – бухгалтерську та фінансову (вартісну), ідентифікація яких 
була зумовлена такими обставинами. У середині ХХ ст. прий-
няття рішень щодо менеджменту капіталу було побудоване на 
інформації, яка акумулювалася бухгалтерським обліком. Для 
внутрішніх господарських та управлінських рішень стандартна 
бухгалтерська звітність доповнювалася закритою аналітичною 
інформацією. Поєднання управлінського обліку та фінансового 
прогнозування дозволяло менеджменту підприємства приймати 
відповідні рішення. Питання нормування капіталу та його конт-
ролю вирішувалися на підставі аналізу минулої динаміки. 

Однак з 50-х років ХХ ст. динамічні зміни операційної ді-
яльності, пов’язані з прискореним зростанням нових техноло-
гій, швидкими змінами асортименту продукції, послуг, засобів 
передавання інформації та комунікаційних зв’язків із контр-
агентами, вихід на світові ринки стали обумовлювати великі 
потреби в капіталі, які не покривалися внутрішніми джерелами. 
Фінансовий ринок та його невіддільна складова − фондовий ри-
нок набували прискореного розвитку.  

Фінансовий менеджмент, заснований на управлінні фі-
нансовими ресурсами для забезпечення максимізації прибутку  
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та капіталізації компаній, став активно розвиватися як наукове 
спрямування, невіддільне від фінансового ринку. Саме в цьому 
часовому періоді з’являється багато фундаментальних наукових 
робіт із портфельного та фінансового інвестування. Власник 
став сприйматися як ринковий інвестор, який не прив’язаний до 
підприємства моральними зобов’язаннями, і його рішення 
приймаються на підставі принципу раціональності-достатності 
одержаного доходу на вкладений капітал. Стратегічні рішення 
менеджменту приймаються з урахуванням генерування такої 
віддачі, яка є не меншою, ніж та, якої вимагають інвестори 
(власники власного та позикового капіталів) на вкладений капі-
тал, а для фінансового менеджменту вагомим стає поняття вар-
тості капіталу (cost of capital – витрати на капітал). Зростання 
попиту на залучення капіталу та зростаючі можливості «торгів-
лі» ним на фінансових ринках зумовили розуміння важливості 
інвестиційного погляду на підприємство та актуальність даного 
дослідження. 

Порівняльну характеристику моделей аналізу капіталу 
підприємства ґрунтовно досліджено в наукових працях 
Д. Волкова, І. Івашковської, Т. Теплової, Н. Шевчук [1-4] та ін. 
Але, незважаючи на достатню кількість розробок у даному на-
прямі, питання визначення та формування моделі оцінювання 
капіталу на підприємстві залишаються відкритими для подаль-
шого їх дослідження. 

Метою статті є порівняння бухгалтерської та вартісної 
моделей оцінювання капіталу підприємства. 

Аналіз наукових праць щодо переваг і недоліків застосу-
вання бухгалтерської та вартісної моделей аналізу капіталу до-
зволив визначити такі принципові положення (рис. 1): 

бухгалтерська модель орієнтована на діагностування зба-
лансованості потоків операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності, що надає можливість здійснювати контроль за по-
точними операціями. Такий підхід є виправданим для розв’я-
зання питань  руху капіталу в короткостроковому періоді. Не-
доліки даної моделі – намагання перенести методологію для 
розв’язання інших – довгострокових завдань, наприклад, об- 
ґрунтування доцільності капіталовкладень за альтернативними 
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варіантами стратегії, оцінювання високоризикових інвестицій 
тощо. Вартісну модель аналізу капіталу можна інтерпретувати 
як інвестиційний або ринковий погляд на підприємство, де, в 
першу чергу, увагу сконцентровано на високому ступені неви-
значеності результатів вкладення капіталу та на нових можли-
востях його використання (технологічних, маркетингових, 
управлінських, фінансових) тощо; 

 

 
 

Рис. 1. Порівняльні аспекти бухгалтерської  
та вартісної моделей аналізу капіталу підприємства  

(складено на підставі джерел [3; 5; 6]) 
 
виходячи з порівняння моделей за параметром виявлення 

результату варто наголосити, що бухгалтерська модель базу-
ється на фактичних, або явних, витратах, які є домінуючими на 
етапі формування та оброблення інформації як у самому обліку, 
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так і в подальшій логіці аналізу капіталу. Тобто критерій вияв-
лення результату базується на формуванні бухгалтерського 
прибутку. Вартісній моделі притаманний принцип альтернатив-
них витрат та оцінювання результатів на основі економічного 
прибутку. Ракурс альтернативних витрат передбачає оцінюван-
ня ризику інвестицій, пошук співставних за рівнем ризику аль-
тернатив. Отже, увага концентрується на аналізі інвестиційних 
ризиків та оцінюванні ставки дохідності, що відображає альтер-
нативні витрати інвесторів; 

якщо характеризувати бухгалтерську модель з позицій 
формування системи управління капіталом підприємства, то 
слід зауважити, що з її контексту повністю випадає аналіз інвес-
тиційних ризиків. Тобто на підставі даних звітності неможливо 
безпосередньо розрахувати ставку дохідності капіталу, яка б 
ураховувала альтернативні можливості інвестування. Якщо ви-
користовувати лише бухгалтерську модель аналізу капіталу, то 
неможливим є також порівняння прибутку з інвестиційним ри-
зиком, що, своєю чергою, позбавляє інвесторів інформації щодо 
рівня достатності прибутку для компенсації ризику. Вартісна 
модель аналізу базується на дослідженні потоків доданої варто-
сті або вільних коштів. На відміну від бухгалтерського прибут-
ку, дані показники відображають інвестиційні потреби підпри-
ємства – інвестиції в оборотний капітал та довгострокові акти-
ви, а також є необхідними для оцінювання ділових ризиків та 
ризиків неплатоспроможності; 

особливість бухгалтерської моделі пов’язана з викорис-
танням бухгалтерського прибутку не тільки для оперативного 
управління, але і для кількісної характеристики цілей розвитку 
підприємства. Однак формулювання цілей поза контекстом ри-
зику та вимог інвесторів до рівня дохідності капіталу не може 
відповідати завданням забезпечення ефективного управління 
капіталом підприємства. Принципом сучасної вартісної моделі, 
у якому кількісно відображається мета підприємства, є зростан-
ня вартості. 

У сучасній економічній літературі [3; 4] основними вимі-
рювачами досліджуваних моделей аналізу капіталу називають 
ліквідність, ризик та дохідність. Ліквідність є основою плато-
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спроможності підприємства та характеризує його здатність роз-
раховуватися за зобов’язаннями перед власниками капіталу. 
Практика використання бухгалтерської моделі аналізу капіталу 
передбачає оцінювання ліквідності з точки зору можливості 
вчасного погашення боргів за короткостроковими зобов’язан-
нями (коефіцієнти абсолютної, проміжної та поточної ліквідно-
сті) та не враховує тривалих фінансових інтересів інших влас-
ників капіталу.  

У рамках вартісної моделі під ліквідністю розуміють здат-
ність капіталу генерувати позитивні потоки коштів для його 
власників, що є стратегічною характеристикою якості капіталу. 
Показник потоку вільних коштів (free cash flow to equity, FCFE) 
увів в академічний обіг М. Дженсен (Michael C. Jensen) [7]. Да-
ний показник характеризує потоки коштів, які залишаються  
після відображення інвестованого капіталу, необхідного для 
реалізації стратегії та виплат кредиторам: 

 

 NDCapNWCDNIFCFE ЕХ Δ+−Δ−+= ,  
де NI (net income) – чистий прибуток; 

D (depreciation) – витрати на амортизацію; 
ΔNWC (net working capital) – зміни величини чистого оборо-

тного капіталу; 
CapЕХ – вкладення капіталу в довгострокові активи; 
ΔND (new debt) – нові вкладення. 
Ризик у бухгалтерській аналітичній моделі розглядається 

або з позиції визначення рівня залежності (незалежності) під-
приємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів (коефіцієнти 
автономії, фінансової незалежності, структури капіталу, перма-
нентного капіталу, довгострокового залучення позикових кош-
тів тощо) або з точки зору достатності власних оборотних кош-
тів для формування запасів підприємства. Як зазначено вище, 
такий аспект оцінювання не враховує інвестиційних інтересів 
власників капіталу та не дозволяє оцінити співвідношення ри-
зиків і дохідності у процесах кругообігу капіталу.  

У вартісній моделі оцінювання капіталу ризик розгляда-
ється в аспекті сфер виникнення. Виділяють ділові та фінансові 
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ризики. Ділові ризики пов’язані з комерційними факторами, які 
охоплюють відносини підприємства з контрагентами (постача-
льниками, персоналом, клієнтами, конкурентами), та виступа-
ють факторами архітектури управлінських процесів прийняття 
та реалізації рішень у сфері менеджменту капіталу, які І. Іваш-
ковська описує терміном «якість управління» [2]. Фінансові ри-
зики характеризують способи фінансування та розрахунків під-
приємства, акцентуючи увагу на інвестиційній природі капіта-
лу. У подальшому в контексті проблематики дослідження при 
обґрунтуванні концептуального підходу до визначення та за-
безпечення ефективності управління капіталом підприємства 
буде використано накопичений теоретичний і методичний ба-
зис. 

Дохідність традиційно в бухгалтерському погляді на ка-
пітал визначається на підставі показників рентабельності, роз-
рахованих за даними фінансової звітності підприємства. У вар-
тісній моделі аналізу рівень дохідності оцінюється з точки зору 
достатності для бухгалтерських прибутків і забезпечення дохід-
ності власників капіталу, інвестованого у підприємство. Крите-
рій «достатність» у такому контексті варто застосовувати у 
сфері аналізу й оцінювання ризику. Тобто необхідно проаналі-
зувати вимоги інвесторів – власників капіталу до очікуваного 
ними рівня дохідності, оцінити вартість, у яку обходиться залу-
чення капіталу з різних джерел (середньозважені витрати на 
капітал – weighted average cost of capital, WACC), а також вико-
нати порівняння з фактичним рівнем дохідності, який генерує 
функціонуючий капітал. Сутнісну відмінність до визначення 
дохідності капіталу в межах використання бухгалтерської та 
вартісної моделей аналізу графічно інтерпретовано на рис. 2. 

Як показано на рис. 2, визнання результату як позитивно-
го за критеріями бухгалтерської моделі не співпадає з визнан-
ням у сфері вартісного підходу. Постановка цілей і завдань, ви-
хоплених із контексту ризику та вимог інвестора до рівня до-
хідності, не може задовольняти, перш за все, власників власно-
го капіталу. 

Управління підконтрольними йому (власникові) активами 
та потоками прибутків, які генерують дані активи, не має сенсу 
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розглядати поза зоною доходів, які має забезпечувати менедж-
мент підприємства. Тому вартісна модель аналізу капіталу орі-
єнтована на приріст вартості підприємства. 

 

 
Умовні позначення: 

 – рентабельність капіталу,%. 
 

Рис. 2. Графічна інтерпретація змістовної різниці бухгалтер-
ської та вартісної моделей аналізу капіталу підприємства 
(складено на підставі узагальнення даних джерел [6; 8; 9]) 

 

Посилення залежності від ступеня управлінського впливу 
на інтелектуальний і соціальний капітал актуалізує проблему 
ролі зацікавлених осіб (stakeholders), зокрема нефінансових 
стейкхолдерів, у забезпеченні стійкості бізнесу. Визначені тен-
денції зумовлюють зміщення акценту в аналітичній моделі оці-
нювання капіталу на динамічні аспекти. Виникає потреба в но-
вому аналітичному інструментарії, що розвиває принципи вар-
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тісної моделі відповідно до вимог теорії стратегічного менедж-
менту та корпоративних фінансів.  

Деталізацію змін – трактувань складу інвестованого капі-
талу та прибутку від основної діяльності – детально представ-
лено в моделі економічної доданої вартості (Economic Value 
Added, EVA), яку розробили у 1982 р. Д. Стерн та Б. Стюарт [10; 
11]. Її активно розвивають такі вчені-економісти, як Д. Волков 
[1], І. Івашковська [12], Т. Теплова [3]. 

Модель EVA характеризується введенням специфічного 
підходу до аналізу капіталу на основі оцінювання «еквівалентів 
власного капіталу (equity equivalents, EE)»: 

 

 EEEE CapWACCROCEEVA ×−= )( ,  
де ROCEEE – дохідність інвестованого капіталу, розрахована з 
урахуванням еквівалентів власного капіталу; 

 

 
EE

EE

book
EE Cap

NOPAT

EECap

EErIENI
ROCE =

+
Δ±−×+= )1(

,  

де ІЕ – витрати на сплату відсотків за користування позиковим 
капіталом; 

r – ставка податку на прибуток; 
ΔЕЕ – зміна суми еквівалентів власного капіталу; 
Capbook – балансова величина капіталу підприємства; 
NOPATEE – величина прибутку від основної діяльності після 

сплати податку на прибуток і з урахуванням поправок на екві-
валенти власного капіталу. 

CapEE  – величина капіталу, розрахована з урахуванням екві-
валентів власного капіталу. 

Інша модель − розрахунок доданої вартості потоку гро-
шових коштів (CVA) здійснюється за економічною логікою, яка 
має такий вигляд: 

 
 OCFDOCFСVA −= ,  

де OCF – операційний потік коштів; 
OCFD – операційний потік коштів, що являє собою потік 

ануїтетів для покриття стратегічних інвестицій: 
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Tr

rSI
OCFD

)1(

1
1

+
−

×= ,  

де Т – термін упередження. 
Для менеджменту підприємства розрахунок OCFD є ці-

льовим орієнтиром, необхідним для подолання та забезпечення 
окупності стратегічних інвестицій. 

Удосконалені методи економічного прибутку знайшли ві-
дображення в концепціях доданої вартості. Сучасні підприємс-
тва при вирішенні стратегічних завдань розвитку та залучення 
інвестицій, визначенні вартості інвестиційних ресурсів у часі 
стикаються з питанням вибору моделі оцінювання капіталу з 
позиції здатності забезпечувати формування вартості на основі 
конкурентних переваг. Їх порівняння було здійснено за критері-
ями: складності розрахунку та можливості інтерпретації; очіку-
вань інвесторів; можливості управління через систему факторів 
впливу; основних переваг та недоліків (див. таблицю). 

Висновки. На сьогоднішній день визначення правильної 
моделі оцінювання капіталу на підприємстві має актуальне зна-
чення. В організацій чи підприємств постає потреба у виборі 
необхідної моделі визначення природи їх капіталу. Бухгалтер-
ська модель оцінювання капіталу використовується підприємс-
твами для розуміння реальних витрат і доходів підприємств. 
Концепція економічного прибутку як основа розвитку вартісної 
моделі аналізу капіталу еволюціонує та набуває нових особли-
востей, які враховують потреби і тенденції розвитку сучасного 
бізнесу. Дану концепцію можна використати для оцінювання 
стратегічних ініціатив та перспектив розвитку підприємства, а 
також для визначення ефективності управління капіталом під-
приємства, що особливо актуально в умовах інтеграції України 
у світові фінансово-економічні зв’язки. Для прийняття рішень 
щодо забезпечення ефективності управління капіталом важли-
вою є орієнтація не тільки на результуючі показники, але і на 
свідоме розуміння причинно-наслідкових зв’язків між бухгал-
терськими, економічними, фінансовими та соціальними показ-
никами діяльності підприємств. 
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Оскільки всі розроблені концепції доданої вартості мають 
певні обмеження та недоліки, а також ураховуючи те, що галузь 
вартісних показників є відносно новою сферою економічних 
знань, доцільно наголосити на комбінуванні досліджених кон-
цепцій та формуванні такого набору показників, які б відпові-
дали кінцевій меті оцінювання, наявності об’єктивної вихідної 
бази та можливості використання при обґрунтуванні відповід-
них управлінських рішень. 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  

ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР 
 
У найпоширенішому розумінні інвестиційні проекти ін-

тегрованих структур є внутрішньокорпоративним переміщен-
ням капіталу і сукупністю необхідних витрат, пов'язаних із від- 
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новленням, модернізацією або створенням основних фондів, 
призначених для розширеного процесу виробництва, адмініст-
ративних і соціальних потреб господарюючих суб'єктів, що на-
лежать до однієї фінансово-промислової групи. Аналіз ефектив-
ності реалізації інвестиційних проектів інтегрованих структур 
дає можливість визначити наявність необхідних внутрішніх ре-
сурсів і напрями їх залучення для підвищення ефективності ді- 
яльності всієї корпорації через поліпшення фінансових показ-
ників окремих підприємств. При формуванні стратегії здій- 
снення інвестицій у дочірні підприємства материнська компанія 
завжди прагне одержати максимальний фінансовий ефект у 
довгостроковій перспективі. Але, працюючи у складному еко-
номічному просторі та перебуваючи під впливом різних інсти-
туціональних факторів, при прогнозуванні результату складно 
врахувати всі необхідні складові та зробити максимально точні 
розрахунки. 

Оцінці ефективності діяльності інтегрованих структур 
присвячено багато досліджень, у тому числі таких авторів, як 
І. Олексієнко, Г. Антонов, А. Ідрісов, С. Картишев, А. Постні-
ков, М. Мартіянова, Б. Мільнер, Л. Євенко, В. Раппопорт, 
Г. Тельнова, Г. Харрісон, Ю. Якутін та ін. Але в той же час ме-
тоди оцінки ефективності інвестицій у дочірні підприємства 
перебувають усе ще в стадії наукових розробок і визначення 
концепцій створення єдиних й універсальних механізмів розра-
хунків, що обумовлює  актуальність даного дослідження. 

Метою статті є розгляд методологічних підходів, які до-
зволять визначити основні фінансові індикатори ефективності 
інвестиційних проектів інтегрованих структур. 

Проведений на підприємствах групи аналіз інвестиційних 
проектів забезпечує виявлення закономірностей щодо фактів 
економічної дійсності, здійснює розкладку об'єкта дослідження 
на дискретні компоненти (економічні категорії) і пов'язаний із: 

вивченням економічних процесів у їх взаємному зв'язку 
між собою; 

обґрунтуванням економічної доцільності інвестиційних 
проектів та об'єктивною оцінкою їх реалізації; 
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визначенням зовнішніх інституціональних факторів і кі-
лькісним виміром їх впливу; 

виявленням співвідношень і тенденцій господарського  
розвитку, визначенням невикористаних внутрішньогосподар- 
ських резервів; 

узагальненням досвіду та прийняттям оптимальних управ-
лінських рішень. 

В економічній літературі розглядаються різні класифікації 
способів і заходів економічного аналізу. В основному викорис-
товують: 

елементарні методи мікроекономічного аналізу (балансо-
вий метод, приймання ланцюгових підстановок і арифметичної 
різниці, детермінований факторний аналіз, інтегральний метод); 

традиційні методи економічної статистики (метод угрупо-
вань і порівняння, індексний метод); 

математико-статистичні методи вивчення зв'язків (стохас-
тичне моделювання, кореляційно-регресійний аналіз) [1]. 

Забезпеченість корпорації та її дочірніх підприємств ос-
новними фондами й рівень їх використання характеризуються 
узагальнюючими і частковими показниками. Банки та інші ін-
вестори при вивченні складу майна корпорації звертають увагу 
на стан основних фондів (технічний рівень, продуктивність, 
економічну ефективність, фізичний і моральний знос).  

Відтворення основних фондів – це безперервний процес їх 
відновлення. Основна мета відтворення основних фондів – за-
безпечення підприємств основними фондами в їх кількісному та 
якісному складі, а також підтримка їх у робочому стані. Форми 
відновлення (відтворення) основних фондів прийнято поділяти 
на економічне відновлення (амортизацію) і відновлення в нату-
ральній формі. Останнє, у свою чергу, поділяють на повне від-
новлення (заміна об'єктів основних засобів) і часткове (ремонт і 
модернізація). Слід зазначити, що витрати на ремонт і модерні-
зацію основних засобів є доцільними лише в тому випадку, як-
що вартість придбання нового об'єкта і втрати від недоотрима-
ної амортизації старого набагато перевищують витрати на ре-
монт і модернізацію основних засобів [2]. 



138 

Практичний приклад оцінки ефективності реального ін- 
вестиційного проекту наведемо на основі техніко-економічних 
показників діяльності ПАТ «Енергомашспецсталь» (м. Крама-
торськ, Донецька обл.). Дане підприємство є учасником міжна-
родної інтегрованої структури і входить у машинобудівний ди-
візіон Росатома – Атоменергомаш, який є постачальником  
ефективних комплексних рішень для атомної та теплової енер-
гетики. На даний час ЕМСС здійснює програму модернізації 
обсягом у 300 млн дол. Фінансові ресурси направляються на 
повне відновлення виробничої бази підприємства, включаючи 
сталеплавильне, ковальсько-термічне і механообробне вироб-
ництва. 

Проаналізуємо ефективність інвестиційного проекту 
впровадження у виробництво в механообробному цеху глибоко-
розточувального верстата моделі FT 110-s/1250×18000cnc для 
свердління і розточення деталей масою до 250 т (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Кошторис витрат на впровадження у виробництво  
глибоко-розточувального верстата моделі  

FT 110-s/1250×18000cnc у ПАТ «ЕМСС» 

Стаття витрат Сума, тис. грн 
1. Покупка розточувального верстата моделі  
FT 110-s/1250×18000cnc 26000 
2. Монтаж і налагодження верстата 4000 
3. Підготовка виробничих приміщень 2500 
4. Навчання персоналу 3000 
5. Маркетингові дослідження 2000 
6. Інші витрати 2500 
 Разом 40000 

 
Реалізація даного інвестиційного проекту буде приносити 

щорічний прибуток у розмірі 15 млн грн. Розрахуємо ефектив-
ність реалізації даного інвестиційного проекту. 

Існує декілька варіантів оцінювання інвестицій. 
1. Ключовим критерієм привабливості інвестування в 

будь-якій сфері бізнесу є швидкість повернення вкладеного ка-
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піталу. Саме період окупності дозволяє інвесторові порівняти 
різні варіанти розвитку бізнесу і вибрати той проект, який най-
більшою мірою відповідає його стратегії та фінансовим можли-
востям. 

Розглянемо період окупності інвестицій – кількість років, 
витрачених на повернення витрат, інвестованих у здійснення 
проекту ЕМСС. Потрібний період окупності становить не біль-
ше чотирьох років. Розрахунки строку окупності інвестиції в 
ПАТ «ЕМСС» наведено в табл. 2. 

Період окупності являє собою строк, розрахований від 
дня початку реалізації проекту і здійснення перших інвестицій-
них витрат до моменту, коли різниця між накопиченою сумою 
чистого прибутку та обсягом здійснених інвестиційних витрат 
набуває додатного значення, тобто буде досягнута точка без-
збитковості. Швидке повернення витрачених коштів, з точки 
зору невизначеності економічного середовища, є більш приваб-
ливим. 

 
Таблиця 2 

Розрахунки строку окупності інвестиції  
для ПАТ «ЕМСС», тис. грн  

Рік Упровадження у виробництво глибоко-розточувального верстата 
річний потік акумульований потік 

0 -40000 -40000 
1 15000 -25000 
2 15000 -10000 
3 15000 +5000 
4 15000 20000 
5 15000 35000 
6 15000 50000 
7 15000 65000 
8 15000 80000 
9 15000 95000 

Разом  +95000 

 
Розрахунки тривалості періоду окупності інвестицій здій-

снюються за формулою 

 ,
П

О
КТО +=   
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де То – кількість років окупності інвестиційного проекту; 
К – кількість років неповної окупності проекту; 
О – залишок коштів до повної окупності; 
П – річний платіж. 

Таким чином, строки окупності для впровадження у ви- 
робництво глибоко-розточувального верстата складуть 

.2,33
15000

5000
2ТО року=+=  

Повернення інвестиційних коштів від проекту очікується 
через 2,33 року. З точки зору окупності інвестицій, проект з 
упровадження у виробництво глибоко-розточувального верста-
та є ефективним, а отже, було доцільно прийняти його до реалі-
зації. 

Швидке повернення витрачених коштів, з позиції неви-
значеності економічного середовища, є більш привабливим для 
ПАТ «ЕМСС», тому що капітал, який інвестується, меншою 
мірою підданий ризику. 

Для більш наочної картини використання інвестиційних 
ресурсів, з урахуванням впливу факторів зовнішнього середо-
вища, виконаємо дисконтовані розрахунки строку окупності 
впровадження у виробництво глибоко-розточувального верста-
та моделі FT 110-s/1250×18000cnc. Дані показники розраховані 
на базі дисконтованої величини потоку доходів, тобто з ураху-
ванням вартості грошей у часі, інфляційних процесів, дають 
більш реальні дані щодо окупності інвестицій. 

Інвесторам необхідно володіти інформацією про такі ас-
пекти періоду окупності: який вид періоду окупності викорис-
товується (простий або дисконтований); за якою ставкою дис-
контування оцінювали проект; які переваги і недоліки має кри-
терій періоду окупності та якою мірою на його основі можна 
приймати інвестиційні рішення. 

Дисконтованим строком окупності інвестиційних проек-
тів називається тривалість періоду від початкового моменту 
впровадження інвестиційних ресурсів до моменту окупності 
проекту з урахуванням дисконтування. Для перерахування гро-
шового потоку у показники у формі дисконтованої вартості очі-
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куваних надходжень необхідно величину грошових потоків по-
множити на дисконтований множник, розрахований за форму-
лою 

 
tr)(1

1
Д

+
= ,  

де r – ставка дисконту (в умовах української економіки вона 
прийнята на рівні 20%, r = 0,2); 

t – період. 
Суть методу полягає в дисконтуванні всіх грошових пото-

ків, які генеруються проектом, і їх послідовному підсумовуван-
ні доти, доки не будуть покриті вихідні інвестиційні витрати.  

Дисконтовані розрахунки строку окупності впровадження 
у виробництво глибоко-розточувального верстата для ПАТ 
«ЕМСС» наведено в табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Дисконтовані розрахунки строку окупності впровадження  
у виробництво глибоко-розточувального верстата  

для ПАТ «ЕМСС», тис. грн 

Рік 
Упровадження у виробництво глибоко-розточувального верстата 

річний потік акумульований потік 
0 -40000 -40000 
1 12499 -27501 
2 10416 -17085 
3 8681 -8404 
4 7235 -1169 
5 6029 +4860 
6 5024 +9884 
7 4187 +14071 
8 3488 +17559 
9 2907 +20466 

Разом - +20466 

 
У цьому випадку період окупності проекту складе 

.4,19
6029

1169
4TO року=+=  

Даний метод дисконтованих розрахунків строку окупності 
розглянутих інвестиційних проектів виявив, що проект є не- 
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ефективним через те, що строк його окупності з урахуванням 
нестабільності зовнішнього середовища в Україні більше прий-
нятного строку окупності, запропонованого керівництвом ПАТ 
«ЕМСС». 

2. Розрахунки чистої вартості проекту дозволяють урахо-
вувати фактори часу при аналізі інтересів інвестора в особі 
ПАТ «ЕМСС». 

При достатності справжньої вартості інвестиційного про-
екту можливе зростання вартості підприємства і, як наслідок, 
поліпшення фінансового стану підприємства в цілому. 

Чиста поточна вартість – сума поточних вартостей усіх 
грошових потоків, які прогнозуються, з урахуванням ставки  
дисконтування. Результати розрахунків демонструють, скільки 
коштів потрібно було б вкласти зараз для одержання заплано-
ваних доходів, якби ставка доходів дорівнювала би бар'єрній 
ставці. 

Справжня вартість інвестиційного проекту розраховуєть-
ся за такою формулою: 

 
= +

=
T

0t
tr)(1

PVt
NPV ,   

де NPV – чиста справжня вартість; 
Pvt – чистий потік доходів від вкладених інвестицій у t-му 

році; 
T – кількість розрахункових років; 
r – норма (ставка) дисконту. 

NPV показує чисті доходи або чисті збитки інвестора від 
розміщення коштів у проект порівняно зі зберіганням грошей у 
банку. Якщо NPV > 0, то можна вважати, що інвестиція при-
множить багатство підприємства та інвестицію слід здійснюва-
ти. Якщо NPV < 0, то доходи від запропонованої інвестиції не-
достатньо високі, щоб компенсувати ризик, властивий даному 
проекту (або з позиції ціни капіталу не вистачить грошей на ви-
плату дивідендів і відсотків по кредитах), й інвестиційна пропо-
зиція має бути відхилена (табл. 4). 

Одержані величини показують, що впровадження у ви- 
робництво глибоко-розточувального верстата у ПАТ «ЕМСС» 
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приведе до збільшення вартості заводу. Проект з упровадження 
у виробництво глибоко-розточувального верстата є перспектив-
ним, величина його чистої справжньої вартості становить  
2907 тис. грн. 

 
Таблиця 4 

Розрахунки чистої справжньої вартості інвестиційного  
проекту для ЕМСС, тис. грн 

Рік 
Упровадження у виробництво глибоко-розточувального верстата 

NPV 
0 -40000 
1 12499 
2 10416 
3 8681 
4 7235 
5 6029 
6 5024 
7 4187 
8 3488 
9 2907 

Разом 2907 

 
3. Внутрішня ставка доходу – це така норма відсотка, при 

якій справжня вартість розглянутого інвестиційного проекту 
дорівнює нулю. Внутрішня норма доходу – це форма дисконту, 
при якій виконується умова 
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де IRR – внутрішня форма доходу; 
Cft – грошовий потік у році t. 

Згідно з результатами проведеного аналізу за даним кри-
терієм до реалізації має бути допущений проект, де розмір  
внутрішньої ставки доходу більший, ніж вартість капіталу, не-
обхідного для фінансування цього інвестиційного проекту. 

Розрахунки внутрішньої норми рентабельності викону-
ються за формулою 

 r1),(r2
f(r2)f(r1)

f(r1)
r1IRR −×

−
+=   
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де f(r1), f(r2) – це Nrvr1 і Nrvr2, 
r1 і r2 – табульоване значення дисконтованих множників. 

Невід'ємною умовою при цьому має бути виконання тако-
го правила: 

f(r1)>0 або f(r1)<0, f(r2)>0 або f(r2)<0. 
Для NPV r2=40%, r1=20%; 
NPV=(10714+7653+5466+3905+2789+1992+1423+1016+72

6) – 40000= – 4316 тис. грн. 

%5,3610
431620466

20466
20 =×

+
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За критерієм IRR норма рентабельності проекту становить 
36,5%, а отже, для його реалізації ПАТ «ЕМСС» доцільно залу-
чити вільний капітал. 

4. Показником, який дозволяє оцінювати ефективність  
розглянутих інвестиційних проектів, є індекс прибутковості. 
Він визначається як відношення справжньої вартості потоку 
доходів, які будуть отримані, до справжньої вартості потоку 
витрат, необхідних для реалізації цього проекту: 
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де KP – індекс прибутковості; 
Cift – потік грошових доходів нетто, які можуть бути отри-

мані у випадку реалізації проекту; 
Cоft – витрати, необхідні для реалізації інвестиційного про-

екту; 
T – розглянутий період часу. 

Допуск до реалізації може одержати проект, у якого ін-
декс прибутковості більше одиниці (КР>1).  

KP=60466/40000=1,512. 

Аналіз періоду окупності інвестиційного проекту показав, 
що проект з упровадження у виробництво глибоко-розточу-
вального верстата має період окупності 2,33 року. Даний аналіз 



145 

дозволяє одержати показники без урахування впливу зовнішніх 
факторів на діяльність підприємства. 

Для виявлення більш точних показників, що відобража-
ють реальні доходи при впровадженні проекту і більш конкрет-
ні строки окупності, виконано аналіз з урахуванням дисконтної 
ставки, яка в умовах економіки України прийнята на рівні 20%. 
Виявлено, що реальні строки окупності проекту становлять  
4,19 року. Даний строк незначно перевищує максимально при-
пустимий − 4 роки, встановлений керівництвом. 

Проект упровадження у виробництво глибоко-розточу-
вального верстата є ефективним з позиції показника індексу 
прибутковості (табл. 5).  

 
Таблиця 5 

Показники для розрахунків індексу прибутковості  
при впровадженні у виробництво 
глибоко-розточувального верстата 

Рік 
Упровадження у виробництво глибоко-розточувального верстата 

tr)CIF/(1+  

0 - 
1 12499 
2 10416 
3 8681 
4 7235 
5 6029 
6 5024 
7 4187 
8 3488 
9 2907 

Разом 60466 

 
Із використанням показника чистої справжньої вартості 

визначено, що проект упровадження у виробництво глибоко-
розточувального верстата є економічно доцільним і при впро-
вадженні в ПАТ «ЕМСС» мав економічне зростання. 

Виходячи з розрахунку внутрішньої ставки доходу по 
проекту, можна зробити висновок, що впровадження у вироб-
ництво глибоко-розточувального верстата має внутрішню став-
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ку доходу на рівні 36,5%. Як наслідок, залучення інвестиційних 
коштів у проект принесе прибуток, що ще раз підтверджується 
при аналізі індексу прибутковості, який дорівнює 1,512. 

Фінансовий стан підприємства на даному етапі розвитку 
не дозволяє фінансувати такі масштабні заходи винятково за 
рахунок власних коштів, тому що це призведе до повного вилу-
чення коштів з обороту. Тому додатково залучалися позикові 
кошти.  

У процесі комплексного аналізу реалізації інвестиційних 
проектів у ПАТ «ЕМСС» виявлено, що підприємство має основ-
ні засоби у критичному стані. Це і є основною причиною почат-
ку здійснення політики модернізації. В основному інвестиції 
вкладаються в основні засоби підприємства. Виявлено, що під-
приємство впроваджує у виробництво інвестиційні проекти із 
прийнятним строком окупності, до того ж у майбутньому це 
впровадження сприятиме збільшенню вартості активів підпри-
ємства. 

Вітчизняні дослідники відзначають, що в цей час дістали  
розвитку різні підходи до оцінки ефективності внутрішніх ін- 
вестиційних проектів інтегрованих структур [3]. Ефективність 
можна оцінювати як з позицій материнського підприємства, так 
і з урахуванням показників усього об'єднання. Вибір підходу до 
оцінки ефективності залежить від ролі, яку відіграють дочірні 
підприємства. Так, якщо дочірні підприємства мають високий 
ступінь господарської самостійності, то материнську компанію 
цікавить у першу чергу потік доходів, які вона одержує від до-
чірніх підприємств. У даному випадку ефективність розгляда-
ється як віддача від інвестицій у дочірні підприємства, внутріш-
ньофірмових кредитів та інших форм фінансування [4]. Вимір 
можливий за допомогою застосування формули внутрішньої 
норми прибутку. Даний показник можна порівняти з ефективні-
стю альтернативних форм вкладення коштів, виражених у від-
сотках річних. 

Світова практика надає перевагу іншому підходу до оцінки 
ефективності дочірніх підприємств. Його основу становить інте-
гральна оцінка діяльності інтегрованих структур як єдиного ці-
лого та враховує разом із доходами материнської компанії і ре-
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зультати господарської діяльності дочірніх підприємств, тобто 
корпорації в цілому [5]. Материнське підприємство має можли-
вість розпоряджатися активами дочірнього підприємства, що 
перебуває під його контролем. Навіть при децентралізованій 
системі управління дочірні підприємства функціонують не ізо-
льовано, а в рамках певного стратегічного плану. Можлива та-
кож зворотна централізація активів згідно з рішенням керівниц-
тва материнської компанії. 

Визначити ефективність діяльності дочірніх підприємств 
можливо за допомогою трьох показників [6-8]: 

норматив чистого валового прибутку; 
відношення чистого прибутку до балансової вартості ак-

тивів; 
відношення обсягу продажів до балансової вартості акти-

вів. 
Можливе також застосування показника, що характеризує 

відношення чистого прибутку до власного капіталу компанії. 
Тоді оцінці підлягають не просто фінансові потоки доходів і 
видатків материнської компанії, а фінансово-економічна ефек-
тивність діяльності кожного дочірнього підприємства [9]. 

Широке застосування знайшов показник зростання оцінки 
вартості дочірніх підприємств. У цьому випадку оцінювати ка-
пітал дочірнього підприємства необхідно з точки зору сум, які 
виручаються при продажу акцій підприємства або частки в 
ньому. Цей показник, на думку зарубіжних економістів, є од-
ним із головних при визначенні ефективності діяльності дочір-
ніх підприємств [10; 11]. 

Існує і більш специфічний метод – так звана «формула 
Дюпона для компаній із філіями», запропонована американ- 
ською фірмою «Дюпон» [4; 12]. Він полягає у визначенні 
«Return on Investment (ROI)» – показника прибутковості інвес-
тицій у компанію, який також можна розглядати як показник 
ефективності управління підприємством. У даному випадку цей 
показник характеризує аналіз прибутковості компаній у розра-
хунку на власний капітал. Формула Дюпона поєднує показники 
рентабельності (норма валовому прибутку) й ефективності ви-
користання активів (показники «відношення чистого прибутку 
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до балансової вартості активів» і «відношення обсягу продажів 
до балансової вартості активів»). За допомогою формули Дю-
пона можна проаналізувати окремі фактори, що характеризують 
ефективність підприємства шляхом проведення аналізу співвід-
ношення 

 ДІ/ВК = (ВП/РП) × (РП/ВІ),  

де  ДІ – дохід на інвестиції на інтегрованих підприємствах; 
ВК – власний капітал інтегрованих підприємств; 
ВП – валовий прибуток інтегрованих підприємств; 
РП – обсяг реалізації продукції інтегрованих підприємств; 
ВІ – валові інвестиції в розвиток інтегрованої структури. 

Якщо дана формула розраховується для повністю децент-
ралізованих компаній, інвестиції враховуються за винятком  
амортизації, а прибутки – без урахування податків. При аналізі 
інтегрованих структур за методом Дюпона визначається ефек- 
тивність роботи керівників дочірніх підприємств. З урахуванням 
ефективності роботи дочірніх підприємств відбувається розподіл 
отриманих корпорацією прибутків і доходів від додаткової емісії 
акцій. Вона служить також підставою для прийняття рішень про 
розподіл інвестицій і резервів корпорації. Застосування формули 
Дюпона для оцінки ефективності дочірніх підприємств вимагає 
усунення дії випадкових факторів і постановки всіх філій у рівні 
умови. З виконанням цієї обов'язкової вимоги пов'язане виклю-
чення амортизації та податкових відрахувань із формули Дюпона 
для філій. Величина даних показників перебуває у прямій залеж-
ності від схем податкового та фінансового планування.  

Для оцінки ефективності діяльності інтегрованих струк-
тур доцільно використовувати комплексний підхід, який базу-
ється на узагальненні результатів розрахунків економічної,  
ринкової, технологічної, структурно-функціональної та сус- 
пільної ефективності роботи материнської компанії та дочірніх 
підприємств. Обов'язковою умовою здійснення оцінки ефектив-
ності діяльності інтегрованих структур є визначення консолідо-
ваних активів, продажів, прибутків. Тому найважливішим 
етапом планування роботи і контролю ефективності діяльності 
інтегрованих структур стає формування та всебічний аналіз 
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консолідованих планів і звітів щодо виробництва та збуту про-
дукції, виконання бюджету підприємства, руху коштів, звіту 
про фінансові результати, консолідованого балансу.  

Оцінка ефективності створення і функціонування інтегро-
ваних структур містить: визначення мети та розробку стратегії 
розвитку корпорації; формування структури корпорації; визна-
чення стратегічних цілей; розробку й узгодження стратегій роз-
витку дочірніх підприємств [5; 8]. 

Завершальним етапом процесу оцінки ефективності ді- 
яльності інтегрованих структур і дочірніх підприємств є оцінка 
результативності вибраної стратегії розвитку, коригування 
стратегічних цілей і планів діяльності корпорації. Результати 
оцінки, визначення ступеня виконання планів є підставою для 
коригування або перегляду стратегії інвестиційного розвитку 
інтегрованих структур. 

Висновки. У процесі розгляду існуючих методів аналізу 
ефективності реалізації інвестиційних проектів інтегрованих 
структур встановлено, що єдиної методики комплексного аналізу 
результатів від упровадження проектів на даний момент не існує. 
Відповідно, необхідна розробка комплексного механізму аналі-
тичної діяльності, що дозволило б проаналізувати сукупні ре-
зультативні складові, розраховані на основі існуючих методів. 
Комплексний підхід до даної методики надав би можливість  
об'єктивно виконати якісну оцінку ефективності реалізації інвес-
тиційних проектів інтегрованих структур, а також одержати аде-
кватні кількісні показники, що характеризують рівень результа-
тивності від упровадження інвестицій − як за рахунок внутрішніх 
ресурсів корпорації, так і за рахунок коштів, отриманих з боку 
третіх до групи осіб. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СПІЛЬНОЇ РОЗРОБКИ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
ДЕРЖАВНИМИ ТА ПРИВАТНИМИ  

ПІДПРИЄМСТВАМИ1 
 
Вугледобування відносять до однієї з найскладніших 

складових паливно-енергетичного комплексу через високі ви-
робничі ризики, низьку рентабельність, обмеженість фінансо-
вих ресурсів. У цьому полягають складнощі для державних під-
приємств з видобутку вугілля, які не мають достатнього фінан-
сового потенціалу для розробки вугільних родовищ, розвитку та 
підтримки своїх виробничих потужностей. Разом з тим як дже-
рело фінансування широкий потенціал має співробітництво 
державних структур із бізнес-спільнотами в різних формах 
державно-приватного партнерства, включаючи спільну розроб-
ку вугільних родовищ державними та приватними підприєм- 
ствами. 

Державно-приватне партнерство (ДПП) є вигідним як для 
держави, так і для бізнесу. Зацікавленість держави пов'язана з 
тим, що, по-перше, вона перекладає на бізнес навантаження ви-
трат на інвестування та утримання свого майна з метою підви-
щення ефективності його функціонування. По-друге, за допо-
могою ДПП держава відмовляється від неефективних форм гос-
подарювання, звільняється від низки економічних функцій, які 
приватні компанії виконують більш якісно. По-третє, держава 
пом'якшує гостроту соціально-економічних проблем у суспіль- 
стві.  

Приватний бізнес отримує в довготривале володіння дер-
жавні активи найчастіше на пільгових умовах. Здійснюючи ін-

                                                   
1 Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП 

НАН України «Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі мо-
дернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» (номер держ-
реєстрації 0115U001638). 
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вестиції, приватне підприємство має високі гарантії їх повер-
нення, оскільки держава як партнер розділяє ризики щодо за-
безпечення мінімального рівня рентабельності. В окремих ви-
падках держава йде на те, щоб доплачувати з бюджету приват-
ному оператору за умови підвищення ним якості обслуговуван-
ня. І, нарешті, приватні компанії, володіючи господарською 
свободою, можуть підвищувати прибутковість свого бізнесу за 
рахунок досвіду, знань, інвестицій при мінімізації ризиків під-
приємницької діяльності. 

Аналіз наукових публікацій свідчить, що проблема спів-
робітництва між державою і приватним сектором у різних фор-
мах має тривалий період свого існування. Партнерство держави 
із суб'єктами приватного сектору є предметом програми реформ 
Організації Об'єднаних Націй починаючи з 2000 р., коли було 
видано керівні принципи співробітництва між ООН та діловим 
співтовариством [1]. Також увага приділяється ДПП у науково-
дослідних публікаціях вітчизняних і зарубіжних учених [2-4],  
на законодавчому рівні [5], однак на практиці чіткого керівни- 
цтва та критеріїв функціонування таких партнерств при спіль-
ному вуглевидобутку державними та приватними підприємст-
вами не вироблено. Але складні форми організації вугледобув-
ного господарства в сучасних умовах диктують необхідність 
державної участі, особливо якщо вона стосується підприємств 
державного сектору галузі.  

Метою статті є формування положень щодо вдоскона-
лення нормативно-правової бази, що регулює спільну розробку 
вугільних родовищ державними та приватними підприємства-
ми. 

Нормативно-правова база, в рамках якої функціонує дер-
жавно-приватне партнерство протягом останніх років, являє 
собою новий рівень у розвитку взаємовідносин держави і бізне-
су. Основним законодавчим актом, що регулює ці взаємовідно-
сини, включаючи спільну діяльність з видобутку вугілля, є За-
кон України «Про державно-приватне партнерство» [5]. 

Законом [5] ДПП визначено як  співробітництво між Ук-
раїною, АР Крим, територіальними громадами в особі відповід-
них державних органів та органів місцевого самоврядування 
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(державними партнерами) та юридичними особами, крім дер-
жавних та комунальних підприємств, або фізичними особами-
підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на 
основі договору в порядку, встановленому цим Законом та ін-
шими законодавчими актами. Із цього випливає, що держава в 
особі відповідних органів, зокрема Кабінету Міністрів України, 
наділених певними повноваженнями, виступає одним із суб'єк-
тів партнерських відносин. У цьому зв'язку важливо відзначити, 
що суб'єктом державно-приватного партнерства не є держав- 
ні підприємства, отже, їх договірні відносини з приватними  
суб'єктами не можуть регулюватися цим Законом. 

Відповідно до Закону [5, ст. 1] до ознак державно-
приватного партнерства належать: забезпечення вищих техніко-
економічних показників ефективності діяльності, ніж пери здій-
сненні такої діяльності державним партнером без залучення 
приватного партнера; довготривалість відносин (від 5 до 50 ро-
ків); передача приватному партнеру частини ризиків при здій- 
сненні державно-приватного партнерства; внесення приватним 
партнером інвестицій в об'єкти партнерства із джерел, не забо-
ронених законодавством. Проте вказані ознаки не дають чіткого 
уявлення про мету аналізованого закону та в цілому про дер-
жавно-приватне партнерство як явища. Водночас метою суб'єк-
та господарювання може бути отримання прибутку, прав влас-
ності чи додаткових інвестиційних можливостей. 

Держава та органи державної влади, на відміну від дер-
жавних підприємств, не є суб'єктами господарювання, метою 
діяльності яких є отримання прибутку [6]. Тому очевидно,  
що отримання прибутку не може бути метою ДПП, оскільки 
суб'єкти з боку держави не є суб'єктами господарювання. 

Якщо говорити про мету державно-приватного партнер- 
ства як про придбання прав власності для приватного партнера 
– суб'єкта господарської діяльності, то це неправомірно, оскіль-
ки така співпраця не розглядається як спосіб роздержавлення. 
Через певні причини найбільш поширеною формою співпраці 
державного та приватного партнерів виступає оренда держав-
ного майна, а також придбання прав власності на різноманітні 
модернізації та реконструкції державного майна в орендодавця. 
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Будь-яка зміна форми власності в рамках договору про держав-
но-приватне партнерство суперечить положенням Закону [5,  
ст. 3] про незмінність протягом усього строку дії договору, ук-
ладеного в рамках державно-приватного партнерства, цільового 
призначення та форми власності об'єктів, що перебувають у 
державній або комунальній власності, переданих приватному 
партнеру.  

Метою закону, який регулює взаємовідносини держави і 
бізнесу, має стати створення правових умов для залучення при-
ватних інвестицій у виробництво, що перебувають у сфері дер-
жавного управління. Державно-приватне партнерство має від-
кривати для приватного партнера додаткові інвестиційні мож-
ливості. 

Разом з тим ДПП не є різновидом інвестиційної діяльно- 
сті, та Закон України «Про державно-приватне партнерство» [5] 
не пов'язаний із Законом України «Про інвестиційну діяль-
ність» [7]. Це свідчить про альтернативу для механізмів дер-
жавно-приватного партнерства на користь розробки інвестицій-
них проектів, тим більше Закон про ДПП не передбачає гарантії 
для приватного інвестора на відміну від Закону України «Про 
інвестиційну діяльність». 

Альтернативою ДПП є також довготривала оренда дер-
жавного майна [8], яка відповідає продекларованим в аналізо-
ваному Законі ознакам [5, ст. 1] з тією лише різницею, що при 
оренді державної власності не передбачається здійснення про- 
ектування, фінансування, будівництва, а тільки тимчасове ко-
ристування і володіння. 

Також необхідно розмежовувати ДПП та інші інструмен-
ти державного регулювання. У міжнародній практиці до дер-
жавно-приватного партнерства не належать державні закупівлі, 
кредитування і субсидування державою приватних компаній, 
дотування підприємств, банківського і реального секторів (у 
тому числі дотування процентних ставок за комерційними кре-
дитами), пільгове оподаткування, пільгові митні тарифи. Проте 
Законом [5, р. V] визначено, що державна підтримка здійснення 
ДПП може надаватися у вигляді гарантій і шляхом фінансуван-
ня за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів та ін-
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ших джерел згідно із загальнодержавними та місцевими про-
грамами. У такому випадку державні інвестиційні програми 
мають фінансуватися не лише за рахунок бюджету, але і при-
ватним сектором, тоді вони можуть вважатися державно-
приватним партнерством. 

Законом [5] визначено, що виключною і єдиною формою 
державно-приватного партнерства є договори, але реалізація 
співпраці держави та приватного бізнесу може здійснюватися 
тільки у формі цілісного фінансово-правового механізму, що 
допускає використання різних фінансових інструментів та ін-
ститутів. Так, крім Закону про державно-приватне партнерство, 
спільна діяльність регламентується цілим переліком норматив-
но-правових актів, включаючи Господарський кодекс України, 
Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України та ін. 
[6; 9; 10]. 

Закон, який, по суті, має регулювати взаємовідносини 
держави і приватного бізнесу, зводиться практично до інструк-
ції, яка регламентує порядок проведення конкурсу, що є його 
істотним недоліком. А сам порядок здійснення договору з ДПП 
регламентовано низкою додаткових нормативно-законодавчих 
актів. 

Висновки. Для державних підприємств з видобутку вугіл-
ля, які не мають достатніх фінансових ресурсів, співпраця з 
приватним капіталом у рамках державно-приватного партнер- 
ства має дуже важливе значення. 

Однак не будь-яку взаємодію держави та приватного капі-
талу в економіці можна віднести до категорії державно-
приватного партнерства. Закон [5] має декларативний характер, 
а основні взаємовідносини у сфері спільного вуглевидобутку 
регулюються іншими законодавчими актами. Закон про держав-
но-приватне партнерство має чітко розмежовувати проекти, що 
здійснюються в рамках ДПП, та інвестиційні проекти, договори 
довгострокової оренди держмайна та інші, які реалізуються в 
інших формах. У зв’язку з цим необхідне здійснення гармоніза-
ції нормативно-законодавчих актів, які регулюють спільну ді- 
яльність державних і приватних партнерів. 
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Необхідно врегулювати питання про суб'єктів державно-
приватного партнерства, визначитися з метою закону про ДПП, 
якою може виступати набуття додаткових інвестиційних мож-
ливостей, а також розширити гарантії щодо інвестування. 

Явище державно-приватного партнерства є самостійним 
інститутом, тому доцільним було б створення комітету з дер-
жавно-приватного партнерства та інвестиційної політики при 
Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, що вклю-
чає фахівців юридичної та консалтингової спрямованості, які 
здійснюють моніторинг такого роду співпраці. 

Таким чином, запропоновані положення щодо вдоскона-
лення нормативно-правової бази в перспективі мають сприяти 
тому, щоб законодавство стало дієвим інструментом регулю-
вання такого явища, як державно-приватне партнерство. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ:  
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 
 
У сучасних соціально-економічних умовах, з урахуванням 

кризових явищ світової економіки, подолання технологічної 
відсталості потребує формування нового технологічного укладу 
на основі концентрації ресурсів на провідних напрямах, багато-
разового підвищення інноваційної та інвестиційної активності, 
посилення впливу держави на економічну динаміку при забез-
печенні нової якості її розвитку. У сучасному світі саме неоін-
дустріалізація дозволить перейти на шлях структурної дивер-
сифікації та високотехнологічного розвитку. Україна потребує 
економічної модернізації промисловості, основними елемента-
ми якої є відповідні інституційні та структурні перетворення, 
які створюють умови для виникнення конкурентної економіки й  
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ефективної системи державного управління. Однак країни, що 
розвиваються, стикаються з безліччю фінансових обмежень, і 
для їх подолання необхідно приділяти додаткову увагу факто-
рам збільшення кількісних та якісних показників джерел фінан-
сування промислової діяльності, а також створення нових мето-
дів залучення фінансових ресурсів.  

У Європі теоретичним проблемам модернізації промисло-
вості та промислової політики присвячено роботи E. Cohen і 
P. Bianchi [1-2]. J. Foreman-Peck [3] аналізує теоретико-історич-
ні аспекти індустріалізації, Ch. Edquist [4] – промислову політи-
ку в контексті інноваційних перспектив, O. Toivanen [5] – про-
вали ринку у зв’язку з державними інтервенціями у сферу про-
мислових НДДКР. 

В Україні, крім Інституту економіки промисловості НАН 
України, теоретичним аспектам проблем формування і реаліза-
ції промислової політики присвячено дослідження, виконані в 
Інституті економіки і прогнозування НАН України і Національ-
ному інституті стратегічних досліджень. Це, зокрема, роботи 
Б. Кваснюка, Ю. Кіндзерського, М. Якубовського, Я. Жаліла [6-
9]. Проте, по-перше, вони були складені ще до початку світової 
фінансово-економічної кризи, яка суттєво змінила уявлення про 
роль у сучасній економіці реального сектору в цілому і промис-
ловості зокрема; по-друге, звичайного в дослідженнях зарубіж-
них і вітчизняних учених неокласичного підходу для вирішення 
проблем неоіндустріального розвитку уже недостатньо, а по- 
трібно більш інтенсивно використовувати інструментарій ін-
ституційної та еволюційної економічних теорій. Це обумовлено 
тим, що кожна з них пропонує свої підстави промислової полі-
тики. У неокласичній економічній теорії – це провали ринку, в 
інституційній економіці – провали правил, а в еволюційній еко-
номіці – провали пристосованості. 

Однак на сьогоднішній день залишається чимало диску-
сійних питань теоретико-методологічного і концептуального 
характеру щодо вибору напрямів стратегічного розвитку про-
мислового сектору з урахуванням якісних особливостей сучас-
ного етапу інноваційно-технологічного розвитку та глобаліза-
ції. Спостерігається необхідність поліпшення методологічного, 
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концептуального та аналітичного забезпечення формування но-
вих стратегічних орієнтирів для національної промисловості на 
засадах переоцінки проблем, чинників та умов промислового 
розвитку в Україні у контексті новітніх змін у динаміці та  
структурі світових економічних процесів.  

Одним із найбільш вузьких місць на шляху розвитку на-
ціональної економіки є неадекватність інституціонального се-
редовища, що окреслює склад тих можливостей, які приносять 
найбільшу вигоду на державному рівні. Це середовище може 
заохочувати навички і знання, які слід розвивати для здобуття 
вигід від перерозподілу доходів (вилучення ренти), або ті на- 
вички і знання, які потрібні для інноваційного розвитку вироб-
ництва [10]. 

Перехід до інноваційного розвитку промисловості та мо-
дернізація вітчизняної економіки ускладнюються рядом обста-
вин, серед яких можна виділити: 

високий рівень зносу матеріально-технічної бази; 
невідповідність фінансування масштабам діяльності; 
низький ступінь інноваційної сприйнятливості економіки; 
переважання особистих фінансових вигід за рахунок 

утворення фіктивного капіталу на шкоду вкладень у виробничу 
діяльність.  

Усі ці проблеми обумовлюють відставання української 
економіки від більшості розвинених країн за рядом показників, 
що характеризують розвиток інноваційної сфери промисловості 
в умовах неадекватного інституціонального середовища. Тому 
існує гостра необхідність у формуванні механізмів реалізації 
інноваційного типу розвитку за допомогою ефективного набору 
різних інститутів. У даний час склалися такі інституціональні 
утворення, які демонструють свою недостатньо ефективну ро-
боту, що пов'язано, в першу чергу, з обраним курсом і швидкіс-
тю реалізації реформ, невиправданим копіюванням інституціо-
нальних структур із Заходу, без урахування специфіки вітчиз-
няної економіки. 

Надаючи характеристику теоретичній моделі фінансової 
системи України, вчені визначають, що її сучасна організаційна 
побудова, як сукупність всіх фінансових органів та інститутів, 
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які беруть участь в управлінні фінансовими потоками (Міні- 
стерство фінансів, Міністерство доходів і зборів, Держказна-
чейство, Національний банк), із закріпленням керівної ролі в 
цій моделі за Мінфіном, підпорядкована інтересам бюджету. 
Такий стан відповідає скоріше фінансовому устрою радянської 
економіки, в якій державний бюджет відігравав визначальну 
роль у забезпеченні потреб господарської системи, а фінансо-
вий ринок – другорядну. Але в умовах трансформації економіки 
провідне місце має посідати фінансовий ринок як база існуван-
ня організаційних інститутів фінансової системи – банків, стра-
хових компаній, інвестиційних компаній, пенсійних фондів то-
що [11].  

Формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 
України передбачає здійснення структурних змін у промисло-
вому секторі, що сприяють зростанню виробництва продукції та 
підвищенню її конкурентоспроможності на внутрішньому і зов-
нішньому ринках. Важливу роль у цьому відіграють фінансові 
механізми структурних зрушень у промисловості, які підвищу-
ють ефективність руху коштів і дозволяють спрямувати фінан-
сові ресурси у пріоритетні галузі економіки. 

В Україні, з її інституціональними особливостями та роз-
витком економіки, самофінансування є і залишається однією з 
переважних форм фінансування. Що стосується інших джерел, 
то перевага надається банківському, а не фондовому типу фі-
нансування. Тому для підприємств, які не мають можливості 
залучити кошти із зовнішніх фінансових джерел (через низьку 
кредитоспроможність чи інвестиційну привабливість, недостат-
нє кредитне забезпечення), внутрішнє фінансування є єдиним 
способом забезпечення фінансовими ресурсами. Однак суттє-
вою проблемою, яка при цьому виникає, є контроль власниками 
ефективного використання фінансових ресурсів.  

Основним внутрішнім джерелом фінансування є самофі-
нансування, пов'язане з реінвестуванням (тезаврацією) прибут-
ку у відкритій чи прихованій формі. Ефект самофінансування 
проявляється з моменту одержання чистого прибутку до момен-
ту його визначення, розподілу та виплати дивідендів, оскільки 
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отриманий протягом року прибуток вкладається в операційну та 
інвестиційну діяльність. 

Управління власним капіталом пов’язане не тільки із за-
безпеченням ефективного використання вже накопиченої його 
частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що 
забезпечують майбутнє розвитку підприємства. У процесі уп-
равління формуванням власних фінансових ресурсів вони кла-
сифікуються за джерелами цього формування. До внутрішніх 
джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства 
належать прибуток, що залишається у розпорядженні під-
приємства, амортизаційні відрахування від використовуваних 
власних основних засобів і нематеріальних активів та інші внут-
рішні джерела. Виділяють також зовнішні джерела формування 
власного капіталу, до яких належать залучення додаткового па-
йового або акціонерного капіталу, отримання підприємством 
безоплатної фінансової допомоги та інші зовнішні джерела. До 
того, як звертатися до зовнішніх джерел формування власних 
фінансових ресурсів, мають бути реалізовані всі можливості їх 
формування за рахунок внутрішніх джерел. Оскільки основни-
ми планованими внутрішніми джерелами формування власних 
фінансових ресурсів підприємства є сума чистого прибутку й 
амортизаційних відрахувань, то в першу чергу у процесі плану-
вання цих показників слід передбачити можливості їх зростання 
за рахунок різних резервів. 

Світовий досвід показав, що участь держави є невід'єм-
ною частиною промислового розвитку. У США, Франції та ряді 
інших країн державне фінансування становить 50% витрат на 
НДДКР. Пряме фінансування включає надання субсидій, гран-
тів, кредитів на пільгових умовах. Більше того, державна під-
тримка здійснюється за допомогою гарантії відшкодування час-
тини вкладених коштів. Так, наприклад, у Німеччині на покрит-
тя половини від суми витрат на впровадження інновацій держа-
ва надає безоплатні позики, а в США надаються гранти на під-
тримку інноваційних проектів (але розмір гранту не повинен 
перевищувати 75% від вартості проекту). 

Держави Євросоюзу, хоча і пред'являють жорсткі вимоги 
щодо мінімізації державного втручання в економіку,  але самі 
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реалізують активну державну протекціоністську політику. Це 
викликано тим, що вирішення ряду інвестиційних завдань, по- 
ставлених державою, неминуче вимагає такого втручання. Дер-
жавне фінансування економіки за кордоном здійснюється за 
допомогою різноманітних, у тому числі програмно-цільових, 
методів і розподіляється по різних секторах економіки, для чого 
використовуються різні типи спеціальних державних фінансо-
вих інститутів [12]. Для Фінляндії та Італії, наприклад, харак- 
терне активне державне субсидування промисловості. Причому 
державна підтримка в цих країнах орієнтована на сприяння 
промисловому експорту, включаючи пряме фінансування. Так, 
в Італії для реалізації цих цілей створена державна акціонерна 
страхова компанія «Саче», яка в 1998 р. була перетворена на 
Державний інститут із страхування зовнішньоторговельних 
операцій, наділений майновою та адміністративною самостійні-
стю. Останній має право залучати позикові кошти через кредит-
ну систему як в Італії, так і за кордоном, у тому числі за допо-
могою емісії облігацій. На додаток до традиційних операцій 
щодо середньо- і довгострокового страхування експорту Інсти-
тут надає також гарантії за прямим інвестиціям і бартерними 
угодами. Крім того, для здійснення державної підтримки щодо 
субсидування процентних ставок при кредитуванні експорту в 
Італії діє спеціальна державна фінансова компанія «Сімест».  

У Фінляндії короткострокове фінансування в основному 
здійснюється комерційними банками, однак середньо- і довго-
строковим фінансуванням займаються спеціальні організації, 
що надають кредити як на комерційних, так і на пільгових умо-
вах, а також провідне дотаційне фінансування. Велика увага у 
Фінляндії приділяється залученню іноземного капіталу, необ- 
хідного для стимулювання зростання економіки, тому держава 
надає необхідну підтримку іноземним інвесторам, які планують 
здійснювати діяльність в економічно менш розвинених районах 
Фінляндії. Така підтримка проявляється за допомогою регіона-
льних фондів розвитку, координаторами діяльності яких висту-
пають різні міністерства. Крім того, у Фінляндії діють і деякі 
інші спеціалізовані фонди, основна мета діяльності яких поля-
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гає у сприянні залученню іноземних інвестицій та підтримці 
венчурних фінських проектів за кордоном. 

Франція і Німеччина орієнтують державну економічну 
політику на вирівнювання регіональної економічної диференці-
ації, тобто використовують, крім галузевого методу розподілу 
коштів, ще й регіональний, оскільки вважають його більш ефек-
тивним. У Франції відносини держави і регіонів будуються на 
контрактній основі в рамках національної системи планування з 
метою державного сприяння економічному розвитку регіонів. 
Кожен регіон укладає з державою планові контракти, які при- 
в'язують обидві сторони до певної програми інвестицій і вно-
сяться як пріоритет у національний план держави. З 1989 р. під-
вищена увага приділяється наданню додаткових коштів най-
більш проблемним регіонам. У Німеччині в даний час невід'єм-
ною частиною національної економічної політики є регіональна 
політика, мета якої – забезпечення рівної участі структурно 
слабких регіонів в економічному розвитку країни. Реалізується 
така політика через реструктуризацію економіки регіонів шля-
хом сприяння поліпшенню регіональної інфраструктури і ство-
ренню робочих місць у пріоритетних галузях за допомогою ін-
вестиційних грантів. Конституційний механізм узгодження ін-
тересів федерації і земель у справі регіонального розвитку – за-
гальнодержавне завдання «Поліпшення структури регіональної 
економіки» – діє згідно із загальним (рамковим) планом, роз-
робляються федеральними і земельними органами влади та за-
тверджуються Бундестагом. Ця система перетворює федераль-
ний рівень влади на учасника регіональної політики, але при 
цьому вона організована таким чином, щоб не зачепити пере-
важну роль земель у забезпеченні власного розвитку. На основі 
французького і німецького досвіду принцип державного фінан-
сування для вирівнювання диспропорцій між різними регіонами 
вже використовується і на рівні Євросоюзу, для чого було ство-
рено спеціальний Структурний фонд. Він акумулює кошти всіх 
держав-членів Євросоюзу, а їх одержувачами є тільки держави, 
на території яких розташовані найбільш проблемні з точки зору 
економічного розвитку регіони. В Австрії важливу роль в опо-
середкованому державному фінансуванні відіграє система спе-
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ціальних інвестиційних фондів, діяльність яких реалізується 
через механізм банківського кредитування. Кошти таких фондів 
поповнюються не тільки за рахунок надходжень із бюджету, 
але і шляхом залучення вільних коштів Австрійського націона-
льного банку. 

У той же час уряд Великобританії витрачає менше 1% 
державної допомоги на фінансування промисловості, коли інші 
європейські країни − в середньому 15,2%. Починаючи з кінця 
90-х років тільки 18,7% державної допомоги було виділено 
державою на підтримку британських інтересів, у той час як 
Франція, Німеччина та Іспанія витратили понад 40% для під-
тримки вітчизняних фірм і виробництв. Протягом останніх ро-
ків уряд Великобританії використовував державну допомогу, 
щоб підтримати зростання «зеленої» економіки, але не конкрет-
ні фірми, галузі, промислові підприємства або слаборозвинені 
регіони [13]. 

В американській економіці внутрішні джерела інвестицій 
помітно переважають. Їх частка в середньому тримається на 
рівні 60% загальної величини фінансових надходжень (а в 
2009 р. − найважчому році сучасної світової фінансової кризи − 
з урахуванням труднощів отримання зовнішніх інвестицій ця 
частка становила понад 90%). Основну роль серед внутрішніх 
джерел інвестицій відіграють амортизаційні відрахування. У 
складі внутрішніх джерел фінансування корпорацій амортизація 
за останні 20 років ніколи не становила менше половини і дохо-
дила до 75-85%. 

Відповідно залучені кошти у вигляді кредитів, позик, до-
ходів від цінних паперів, прямі іноземні інвестиції тощо станов-
лять меншу частку. При цьому в структурі залучених коштів 
скорочується частка позик із ринку, які мають чітку ідентифі-
кацію (кредити, позики, корпоративні цінні папери та ін.), але 
зростає частка інших, серед яких переважають так звані «змі-
шані зобов'язання» (Miscellaneous liabilities). Такі неоднозначні 
позики (у більшості випадків вони включають різного роду ін-
струменти страхування ризиків і очевидно не належать до ін- 
вестицій, зменшуючи тим самим частку зовнішніх джерел у 
складі інвестицій ще більше) постійно перевищують частку 
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традиційних фінансових інструментів. Більше того, наприкінці 
аналізованого періоду вони стійко домінують, перекриваючи 
втрати корпорацій на фінансових ринках. 

Рівень іноземних інвестицій у корпоративному секторі 
США в середньому тримався на позначці 10%. Щодо частки 
такого аналога бюджетних коштів, як IRB, то вона склала мен-
ше 1%.  

Російські дані про структуру інвестицій в основний капі-
тал показують певною мірою протилежну картину. По-перше, в 
країні спостерігається інше співвідношення внутрішніх і зов-
нішніх джерел інвестицій в основний капітал: у Росії вона ста-
новить у середньому від 45 до 55. Якщо в США основну части-
ну інвестицій у реальний сектор становлять власні кошти під-
приємств, то в Росії, навпаки, більше половини інвестиційних 
надходжень припадає на зовнішні джерела. Так само відмітною 
особливістю є слабка роль амортизації: якщо у США вона ста-
новить головну величину в структурі власних коштів корпора-
цій, які використовуються для фінансування реального сектору, 
то в Росії вона зазвичай менше половини. У результаті в загаль-
ній структурі інвестицій в основний капітал амортизаційні від-
рахування російських економічних суб'єктів складають менше 
чверті всіх коштів, використаних на ці цілі. 

У розвинених країнах є досвід регулювання промислового 
циклу за допомогою податків. Наприклад, у Швеції в роки під-
несення стягувався особливий податок на інвестиції для стри-
мування їх зростання. У періоди економічного спаду він знижу-
вався або скасовувався з метою заохочення зростання капіта-
ловкладень. Крім цього, застосовувалася система інвестиційних 
резервів, коли підприємствам дозволялося відкладати в інвес-
тиційні резерви до 40% їх доходів, що не підлягають оподатку-
ванню. У періоди ж спадів ці резерви залучалися для розши-
рення інвестицій.  

У США при злитті компаній новостворена компанія зві-
льняється від сплати податків на рік, якщо хоча б одна з компа-
ній, які злилися, була збитковою.  

При реформуванні податкової системи вбік зниження по-
даткового тягаря буде стимулюватися ділова та інвестиційна 
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активність, у перспективі можна буде досягти розширення по-
даткової бази. Цікавими в цьому відношенні є докризові показ-
ники економічного зростання деяких країн Східної Європи (Че-
хія, Словаччина, Польща, Угорщина), в яких ставки податку на 
прибуток були у два рази нижчими, ніж у більшості країн ЄС. 

Звичайно, реалізація неоіндустріального реформаторсько-
го курсу передбачає зміну діяльності основних суб'єктів еконо-
мічного управління. З боку банківської системи України буде 
потрібне здійснення активної кредитної політики в реальній 
сфері. При цьому мають бути прийняті давно затребувані нові 
законодавчі регламентації. 

Крім того, для успішної широкомасштабної реалізації но-
вих інвестиційних проектів у руслі курсу на нову індустріаліза-
цію не можна буде обійтися без функціонування потужного  
банку розвитку на принципах сучасного проектного фінансу-
вання. Конкретними прикладами такого інвестиційного націо-
нального банку виступають Китайський банк розвитку (China 
Development Bank), Банк розвитку Німеччини (KfW), Банк роз-
витку Казахстану, який досить успішно працює ще з 2001 р., 
створений у 2011 р. Банк розвитку Республіки Білорусь. Креди-
тування (пайове фінансування) інвестиційних проектів через 
Банк розвитку є успішною альтернативою неефективному бю-
джетному фінансуванню капіталовкладень. 

Головним напрямом діяльності загальнонаціонального БР 
покликане стати стимулювання комерційних банків, що займа-
ються кредитуванням високоефективних (зокрема, енергоефек-
тивних) інвестиційних проектів шляхом компенсації їм низько-
процентних кредитних ставок. Також прерогативою БР є рефі-
нансування регіональних інститутів розвитку, потреба в карди-
нальному розширенні діяльності яких усе більше посилюється. 
Нарешті, найважливішим завданням Банку розвитку залишаєть-
ся кредитування різноманітних інфраструктурних проектів, які 
мають міжрегіональне значення, – як виробничих, так і соці- 
альних. У цілому, судячи з досвіду Китаю та Німеччини, ре-
зультати діяльності такого банку покликані виявитися прибут-
ковими, у тому числі за рахунок операцій на світових фінансо-
вих (фондових) ринках. 
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Країни, що розвиваються, все частіше використовують 
прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Однак конкуренція за залучення 
високої доданої вартості на етапах виробничого процесу, а та-
кож наукомістких ПІІ досить висока, оскільки все більше країн 
покладаються на цей вид інвестицій для підтримки інновацій і 
зростання. Завдяки поширенню інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) і скороченню транспортних витрат, рекон- 
струкції виробництва досягаються нові сектори, відкриваючи 
нові можливості щодо переміщення й участі у глобальних лан-
цюгах створення вартості. У новій структурі фактори, що впли-
вають на розміщення виробництва та інноваційної діяльності, є 
більш складними і пов'язані не лише з витратами. Місцеві акти-
ви, у тому числі ноу-хау, якість інститутів для підтримки роз- 
витку кластера та базові навички в конкретних нішах і діяльно-
сті буде мати вирішальне значення. Саме тому зміцнення на- 
ціональних науково-технічних і підприємницьких здібностей 
має важливе значення. Наприклад, партнерство між Китаєм і 
залізницею GM − розвивають високошвидкісні поїзди, необхід-
ні як для Китаю, так і для американської компанії, щоб вийти на 
китайський ринок, а китайські компанії − щоб дізнатися, як роз-
вивати провідні технології залізниць. Завдяки цьому партнерст-
ву, передачі технологій та бізнес-навчанню ця китайська ком-
панія стала великою компанією в даному секторі на внутріш-
ньому ринку (McKinsey, 2012). 

Аналіз структури фінансування неоіндустріалізації про-
мисловості за джерелами фінансування за 2008-2012 рр. дозво-
ляє зробити висновок, що в Україні переважно застосовуються 
традиційні джерела та форми фінансування. Основним джере-
лом фінансування є власні кошти підприємств. У 2012 р. вони 
склали 59,2% від загального обсягу. Кошти державного бюдже-
ту − 6,3%, а місцевих бюджетів ще нижче − 3,2%. 

Для реального сектору України характерний низький рі-
вень концентрації власного капіталу підприємств. При цьому 
намітилася тенденція до зменшення даного показника (див. 
таблицю). 

Протягом 2007-2013 рр. у цілому в реальному секторі 
економіки і, зокрема, в промисловості нагромадження власного 
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капіталу здійснювалося не за рахунок капіталізації нерозподі-
леного прибутку, що означало б реальні інвестиції в оновлення 
матеріально-технічної бази виробництва, а шляхом залучення 
додаткового капіталу, що опосередковує розвиток в основному 
фіктивної складової власного капіталу. 

 
Таблиця  

Коефіцієнт концентрації власного капіталу  
підприємств реального сектору економіки  

України за період 2007-2013 рр. 1  
Вид економічної  

діяльності 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Реальний сектор –  
усього 0,42 0,34 0,34 0,38 0,32 0,34 0,33 
Промисловість: 0,47 0,40 0,37 0,35 0,34 0,39 0,38 
добувна 0,50 0,52 0,47 0,41 0,39 0,41 … 
обробна 0,47 0,37 0,34 0,32 0,30 0,30 … 
виробництво електро-
енергії, газу та води 0,44 0,42 0,41 0,40 0,41 0,55 … 

 
1 Розраховано за статистичними даними Державної служби статис-

тики України за відповідні роки. 
* За 2013 р. дані наведено без урахування результатів діяльності 

підприємств тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя. 
 
Низький рівень капіталізації нерозподіленого прибутку 

мав місце щодо низької рентабельності активів і збитковості 
значної кількості підприємств. Так, за 2010-2013 рр. частка  
збиткових підприємств у загальній кількості підприємств у ці-
лому по реальному сектору коливалася в межах 34,1-41,0%, а 
співвідношення сум збитків збиткових підприємств до сум при-
бутку прибуткових підприємств − від 54,7 до 85,6%. По про- 
мисловості межі коливань часток збиткових підприємств і спів-
відношення сум збитків та сум доходів становили 36,7-41,3% і 
45,0-83,1 відповідно. 

Рентабельність активів за період 2010-2012 рр. коливалася 
в межах 0,4-1,6% у цілому по реальному сектору і 0,1-2,3% − у 
промисловості. У 2013 р. збитки по реальному сектору станови-
ли 190,7 млрд грн, по промисловості – 67,6 млрд грн. 
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Різні за розміром підприємства мають неоднакову можли-
вість накопичення власного капіталу. Тільки великі підприєм- 
ства мали нерозподілений прибуток для капіталізації. Малі та 
середні підприємства мали непокриті збитки. Так, протягом 
2008-2012 рр. середньорічний обсяг непокритого збитку коли-
вався в межах: по малих підприємствах − 3,8-11,6 млрд грн, по 
середніх − 9,6-25,9 млрд грн. 

Частка іноземних інвесторів має тенденцію до зниження 
(з 3,3 до 3,1%), що є результатом погіршення інвестиційного 
клімату. Недостатні також обсяги кредитів банків суб'єктам гос-
подарської діяльності. У цілому частка банківських кредитів 
склала 16,1%. Надання вітчизняним банками кредитних ресур-
сів об'єктах господарювання є фрагментарним, оскільки банки 
кредитують певні галузі економіки і великих позичальників, які 
можуть запропонувати високоліквідну заставу. 

На сьогоднішній день в Україні відсутні податкові стиму-
ли для іноземних інвесторів. В умовах нестачі іноземних інвес-
тицій необхідно впровадити досвід податкових пільг зарубіж-
них країн. У світовій економічній системі існує тенденція до 
посилення конкурентної боротьби країн за іноземні інвестиції, 
та одним з інструментів є податкові стимули. Україна зараз  
значно поступається іншим країнам. Отже, необхідно впрова-
дити ефективну практику надання податкових стимулів для іно-
земних інвесторів. 

Окреслені проблеми здатні спровокувати низку загроз, що 
впливатимуть на динаміку показників промисловості та еконо-
мічний розвиток України в цілому. Такими загрозами, зокрема, 
є гальмування процесів післякризового відновлення більшості 
галузей промисловості; наростаюче науково-технологічне від-
ставання України від розвинутих країн світу; зниження міжна-
родної конкурентоспроможності України і погіршення перспек-
тив її участі у міжнародному розподілі праці. 

Висновки. Дослідження підтвердили, що з урахуванням 
специфіки інституціонального середовища української еконо-
міки фінансування промисловості може бути успішним, якщо 
відповідатиме таким принципам: 
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орієнтація на сучасну модель ресурсного забезпечення 
оновлення виробництва із залученням усіх потенційних інвес-
тиційних джерел фінансування суб’єктів господарювання, гро-
мадських організацій, фізичних осіб і приватно-державного 
партнерства; розвиток й оновлення виробничого потенціалу не 
може бути забезпечений за рахунок бюджетного фінансування, 
але кошти, що виділяються з бюджету, можуть послужити ка-
талізатором процесів оновлення; 

державно-приватне співфінансування інвестиційних про-
ектів розвитку виробництва при збереженні управління проек-
тами в руках приватного сектору; 

децентралізація державної підтримки шляхом викорис-
тання різних каналів (від прямого державного фінансування ці-
льових програм інвестиційної підтримки промислових вироб-
ництв і галузей до забезпечення функціонування механізмів 
державно-приватного партнерства – концесії, спільна діяль-
ність, угоди про розподіл продукції тощо) фінансової підтримки 
процесів розвитку виробничого потенціалу. Така децентраліза-
ція зменшує ризики від неефективної діяльності окремих інсти-
тутів і дозволяє розширювати підтримку ефективніших із них 
при згортанні невдалих програм; 

реалізація функцій підтримки через бізнес-посередників у 
зв’язку з тим, що ризики неефективного використання коштів 
зростають у тих випадках, коли державні органи безпосередньо 
взаємодіють із компаніями, що претендують на державну під-
тримку.  

Підвищення рівня забезпеченості фінансовими ресурсами 
промислового сектору ставлять серед найважливіших завдань 
економічного розвитку як провідні розвинуті країни світу, так і 
країни, що розвиваються. 

Перспективи подальшого дослідження мають бути спря-
мовані на розробку теоретико-методичних засад активізації 
процесів фінансування неоіндустріального розвитку промисло-
вості України, формування стратегій інноваційного розвитку 
промислових підприємств. 
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Я.С. Брюховецький 

 
МЕХАНІЗМ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ  

ІНСТИТУТІВ ПРИ ЦІЛЬОВОМУ КРЕДИТУВАННІ  
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДВИЩЕННЯ  

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ  
ПІДПРИЄМСТВ 

 
У загальному розумінні інтелектуалізація підприємств пе-

редбачає процес наповнення діяльності підприємства інтелек-
туальними зусиллями, новими професійними і загальноосвітні-
ми знаннями, досвідом, які забезпечуються безперервним роз-
витком і навчанням персоналу, науково-технічним забезпечен-
ням його діяльності, що зумовлюють необхідність упроваджен-
ня інвестиційних проектів і соціально-економічний розвиток 
підприємства. 

Підвищення ефективності, інтелектуалізації та поліпшен-
ня показників діяльності промислових підприємств істотною 
мірою залежать від державного регулювання діяльності, науко- 
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во-технічного забезпечення розвитку виробництва, безпеки 
внутрішнього економічного простору, розвитку внутрішнього 
ринку, сприяння держави експорту високотехнологічної про- 
дукції з високою доданою вартістю. 

Питанням створення та регулювання умов розвитку про-
мислових підприємств, зокрема державою, присвячено безліч 
наукових робіт, авторами яких є: С. Глазьєв [2], О. Прокопенко 
[15], О. Пєскова [10], Д. Ляпін [14], В. Никифоренко, В. Крав-
ченко [9], О. Андросова [1]. Незважаючи на широкий спектр 
досліджень, питання інтелектуалізації промислових підпри-
ємств, формування ресурсів її фінансового забезпечення з вико-
ристанням механізмів кредитування залишаються відкритими і 
потребують подальшого дослідження. 

Метою роботи є обґрунтування розвитку та інтелектуалі-
зації промислових підприємств на основі механізму цільового 
кредитування інвестиційних проектів із виділенням функцій 
економічних інститутів − учасників процесу фінансування. 

Промислові підприємства є основою розвитку економіки, 
забезпечення найважливіших конституційних прав населення, 
належного рівня життя, насичення внутрішнього ринку товара-
ми, зайнятості населення, стабільності в суспільстві. Унаслідок 
поступового впровадження у виробництво інновацій та науко-
ємних технологій розширюється сфера використання переваж-
но творчої інтелектуальної праці, що сприяє конкурентоспро-
можності підприємств на внутрішньому і зовнішніх ринках. 

У сучасних умовах постійних інституційних змін посилю-
ється роль держави. Практика показує, що в даний час одну з 
ключових ролей відіграє система регулювання діяльності про-
мислових підприємств за допомогою ліцензування, дозволів, 
квот, оподаткування. Зазначені напрями державного регулю-
вання є прямими методами, що обмежують право вибору про-
мислових підприємств і встановлюють певні обмеження в їх 
діяльності [15, с. 119]. 

Так, в Україні перелік товарів, експорт та імпорт яких під-
лягає ліцензуванню та квотуванню, затверджується постановою 
Кабінетів Міністрів України на кожний рік [11]. Види діяльно- 
сті, які підлягають ліцензуванню, визначаються і затверджу-
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ються нормативно-правовими документами, що обмежує право 
вибору промислових підприємств. 

Інститутом стратегічних досліджень при Президентові 
України [14] обґрунтовані перспективні напрями зменшення 
обмежень у діяльності промислових підприємств, пов'язаних із 
ліцензуванням: 

суттєве зменшення кількості видів діяльності, що підля-
гають ліцензуванню, збільшення ролі патентування; 

уніфікація адміністративних процедур ліцензування в різ-
них нормативно-правових актах; 

закріплення норм Національного класифікатора видів 
економічної діяльності на рівні закону. 

Дане реформування системи ліцензування дозволить не 
тільки знизити адміністративні витрати промислових підпри-
ємств в Україні, але і розширить їх діяльність, що буде мотиву-
вати підприємства до впровадження інновацій, розширення біз-
несу і збільшення прибутку. 

Необхідною умовою забезпечення процесу інтелектуалі-
зації підприємств є відповідна науково-технічна політика дер-
жави і науково-технічне забезпечення розвитку виробництва. 
Криза, що відбувається, ускладнює процеси не тільки функціо-
нування, але і розвитку підприємств. Це змушені визнавати і 
державні структури. Так, Державне агентство з питань елект-
ронного управління України позначило такі проблеми науково-
технічної та інноваційної сфери, що ускладнюють економічне 
зростання і не сприяють формуванню сприятливих умов функ-
ціонування промислових підприємств [13]: 

темпи розвитку і структура науково-технічної та іннова-
ційної сфери не відповідають попиту з боку промислових під-
приємств; 

світові наукові результати не знаходять застосування в 
економіці України; 

триває скорочення кадрів і матеріально-технічних засобів 
в науково-технічній та інноваційній сфері; 

скорочення фінансування інноваційної діяльності, що не-
гативно впливає на якість розробок і ступінь упровадження. 
Так, за даними Державної служби статистики України [4],  
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фінансування в 2014 р. порівняно з 2011 р. скоротилося на 
6638,0 млн грн, що склало 46,3%. Загальна сума фінансування у 
2014 р. склала 7695,9 млн грн, із них 6540,3 млн грн − власні 
кошти підприємств. 

Успішне функціонування промислових підприємств бага-
то в чому залежить від удосконалення їх діяльності в галузі за-
безпечення економічної безпеки. Діяльність промислових під-
приємств з метою підвищення інтелектуалізації має бути засно-
вана на швидкому реагуванні на мінливе внутрішнє і зовнішнє 
середовище. Питання про участь держави в регулюванні еконо-
міки є значущим для промислових підприємств. Від його вирі-
шення залежать багато параметрів діяльності. Сподіватися на 
безпомилковість вільного ринкового регулювання неправомір-
но. Досвід перетворень у країнах СНД доводить помилковість 
тези про лібералізацію економіки і відсторонення держави від 
регулювання економічних процесів. Сліпе уповання на ринкову 
саморегуляцію не створило конкурентний ринок майнових 
прав, сформувалася монополія адміністративного впливу влади 
на учасників ринку [8, с. 9]. 

До основних причин, які негативно впливають на безпеку 
підприємницької діяльності в Україні, фахівці відносять [9,  
с. 94]: 

активну участь держави в управлінні підприємствами; 
використання кримінальних структур при впливі на кон-

курентів; 
мінімальне регулювання недобросовісної конкуренції; 
відсутність у країні сприятливих умов для здійснення на-

уково-технічних досліджень; 
відсутність повної інформації про дійсний фінансовий 

стан промислових підприємств; 
недосконалу культуру ведення бізнесу у підприємниць-

кому середовищі. 
В умовах постійних інституційних змін важливе значення 

для розвитку та забезпечення інтелектуалізації промислових 
підприємств має націленість економічної політики держави на 
розвиток внутрішнього ринку, сприяння експорту високотехно-
логічної продукції з високою доданою вартістю. Внутрішній 
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ринок України, як і будь-якої іншої країни, значною мірою ви-
значається обсягом інвестицій в економіку, регіони, підприєм- 
ства. Кризовий стан країни, а також невирішений збройний 
конфлікт на Південному Сході України не є інвестиційно при-
вабливими факторами. 

Так, тенденція скорочення обсягу капітальних інвестицій 
в економіку країни триває (рис. 1) [7]. У січні-березні 2015 р. 
обсяг капітальних інвестицій (без урахування територій Криму, 
м. Севастополя та територій, непідконтрольних владі України) 
склав більше 44 млн грн (у 2014 р. обсяг капітальних інвестицій 
склав більше 204 млн грн, незважаючи на те, що цей рік харак-
теризувався економічною кризою і початком збройного кон- 
флікту в країні). 

 

 
 

* Без урахування територій АР Крим, м. Севастополя і територій, 
непідконтрольних владі України. 

 
Рис. 1. Обсяг капітальних інвестицій в економіку України  

в 2012-2015 рр. (січень - березень 2015 р.) 
 
Дані рис. 1 свідчать, що найбільшу частку капітальних ін-

вестицій в Україні, як і раніше, складають власні кошти підпри-
ємств, обсяг яких залишився практично незмінним протягом 
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2012 р. − травня 2015 р. Кошти з державних та місцевих бю-
джетів із кожним роком зменшуються, що може свідчити про 
неефективну інвестиційну політику держави і відсутність перс-
пектив на майбутнє. 

Збільшення частки використання промисловими підпри-
ємствами власних коштів і кредитів банків для фінансування 
діяльності свідчить про необхідність розгляду участі держави в 
даному процесі (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Спрощена схема взаємодії інститутів  
кредитування підприємств 

 
Крім економічної кризи та збройного конфлікту, в країні є 

ряд інших причин, які негативно впливають на формування ін-
вестиційної привабливості регіонів, у тому числі підприємств 
[5]: 

недостатнє інституційне забезпечення інвестиційної полі-
тики в регіонах і на місцях; 

недосконалість інструментів розкриття внутрішнього по-
тенціалу регіонів; 

неефективність окремих інструментів фінансування капі-
тальних проектів; 

низька ефективність розподілу інвестицій, низька віддача 
від інвестицій. 

У таких умовах дієвим інструментом розвитку та інтелек-
туалізації може стати цільове кредитування промислових під-
приємств комерційними банками. Національний уряд має взяти 
на себе відповідальність за розвиток економіки. Це може бути 
забезпечено шляхом послідовної роботи за напрямами: 

визначення пріоритетів розвитку; 
формування індикативних планів; 

Промислове  
підприємство  

Комерційний банк Національний банк 

Держава 
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розробки та реалізації цільових державних програм. 
У рамках реалізації зазначених напрямів підприємства  

розробляють бізнес-плани, інвестиційні проекти, фінансувати 
які можуть комерційні банки під прийняття векселів від підпри-
ємств (рис. 3). 

Обсяг залучених підприємствами коштів залежить від  
розроблених, обґрунтованих інвестиційних проектів і бізнес-
планів розвитку. Інвестиційний проект є важливим документом, 
на підставі якого визначається інвестором, зокрема кредитним 
комітетом комерційного банку, доцільність інвестування, роз-
мір інвестицій.  

Інвестори і кредитні інспектори вивчають такі складові 
інвестиційного проекту [12]: передумови та історію проекту; 
аналіз ринку та маркетинг реалізації інвестиційного проекту; 
аналіз географічного розташування та перспективи розвитку; 
проектно-конструкторська частина; матеріальні ресурси; орга-
нізаційна структура та накладні витрати; трудові ресурси; гра-
фік здійснення проекту; економічна та фінансова оцінка проек-
ту. Розширений бізнес-план може включати SWOT-, PEST-
аналізи, на підставі яких вивчаються сильні та слабкі сторони, 
політичні, економічні, соціальні, технологічні аспекти зовніш-
нього середовища, що впливають на діяльність виробничого 
підприємства. 

Оскільки в даний час залучення іноземних інвесторів у 
розвиток вітчизняних підприємств є важким, актуальним стає 
механізм отримання промисловими підприємствами кредитних 
коштів від комерційних банків (КБ) під заставу векселів, які 
можуть виступати забезпеченням для рефінансування КБ з боку 
Національного банку (НБ) (рис. 4). 

Промислові підприємства передають комерційним банкам 
векселі як заставу. При цьому підприємствами мають виконува-
тися такі жорсткі вимоги КБ до надання кредитних коштів: 

1) ефективне та цільове використання коштів; 
2) підтримання ліквідності, платоспроможності виробни-

чих підприємств; 
3) мінімізація ризиків реалізації інвестиційного проекту 

(бізнес-плану). 
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Рис. 3. Механізм цільового кредитування інвестиційних  

проектів промислових підприємств  
 

Умови розвитку та підвищення інтелектуалізації промислових підприємств 

• Регулювання діяльності, у тому числі шляхом системи дозволів, ліцензій, квот, опо-
даткування. 
• Науково-технічне забезпечення розвитку виробництва. 
• Безпека внутрішнього економічного простору. 
• Націленість на розвиток внутрішнього ринку. 
• Сприяння держави експорту високотехнологічної продукції з високою доданою вар-
тістю. 
• Елімінування державою системних ризиків та забезпечення функціонування фінан-
сової системи. 

Функції економічних інститутів у механізмі грошової емісії під зобов'язання  
промислових підприємств 

Національні  
банки 

Промислові  
підприємства 

Національний 
уряд 

 
Комерційні 

банки 

Забезпечення грошових коштів під попит  
промислових підприємств 

• Контроль завищення реалізації бізнес-планів. 
• Моніторинг платоспроможності підприємств. 
• Несення ризиків кредитування клієнтів. 
• Прийняття векселів підприємств для забезпечення рефі-
нансування комерційних банків. 
• Рефінансування промислових підприємств під їх векселі. 
• Контроль ефективності використання кредитів, у тому 
числі їх цільового використання 

Відповідальність за розвиток економіки: 
визначення пріоритетів розвитку; 
формування індикативних планів;  
розробка та реалізація цільових державних програм 

Інвестиційні проекти та бізнес-плани розвитку 
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Рис. 4. Кредитування промислових підприємств  

під заставу векселів 
 
Видача кредитів комерційними банками виробничим під-

приємствам під векселі дозволяє самим банкам отримувати  
кошти для власного фінансування від Національного банку (пе-
реоблік векселів) [1]. 

Фахівці вважають, що потрібне створення державного ін-
ституту експертизи інвестиційних проектів, завдання якого по-
лягатиме в оцінці проектів, їх ранжируванні за значимістю роз-
витку внутрішнього ринку, для національної промисловості, 
регіону, населення території, підвищення інноваційної складо-
вої в діяльності підприємства − інтелектуалізації. Прозорість і 
прогнозованість діяльності може служити базою для прийняття 
рішень: «уряду − про розмір участі або надання державних га-
рантій; для комерційного банку − про схему кредитування і ви-
бір процентної ставки; для Центрального (Національного) бан-
ку − про величину зниження ставки рефінансування кредиту під 
даний проект ... Цільові кредити повинні проходити в першу 
чергу через ті банки, які вже довели своє бажання і вміння пра-
цювати на виробництво» [8]. 

Промислові підприємства 

Вексель 

Комерційні банки 

Цільовий кредит 

Національний банк 

Переоблік векселів 
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Критерієм відбору банків може бути вимога щодо струк-
тури активів банку: не менше 50% активів мають наповнювати-
ся кредитами для промислових підприємств під цілі розвитку. 
Можна знизити ставку резервування для тих випадків, коли до-
даткові кошти, що виникли, банк направить на кредитування 
інвестиційних проектів промислових підприємств після держав-
ної експертизи. 

Економічна наука і практика знає дієві приклади органі-
зації кредитних аукціонів. Комерційні банки безпосередньо або 
через відповідні консалтингові агентства здійснюють відбір 
проектів розвитку виробництва промислових підприємств, фор-
мують, таким чином, портфель заявок на кредитні ресурси. На-
ціональний банк «виставляв би вільний обсяг грошової ліквід-
ності на кредитний аукціон, на якому у вільній ринковій проце-
дурі відбиралися б найкращі пропозиції з портфеля заявок ко-
мерційних банків». Кредитні аукціони можна організувати в 
галузевому та регіональному розрізах [8, с. 343-344]. 

В Україні механізм переобліку Національним банком век-
селів промислових підприємств, якими володіють комерційні 
банки, ще не досить розвинений і практично не застосовується, 
а також прирівнюється до стандартного рефінансування. Про це 
свідчать статистичні дані Національного банку України в розрі-
зі рефінансування комерційних банків у 2015 р. станом на 
01.08.2015 р. за типами забезпечення (рис. 5) [6]. 

Дані рис. 5 свідчать, що загальна сума рефінансування 
НБУ комерційних банків з 01.01 по 01.08.2015 р. склала 24724 
млн грн, при цьому переоблік векселів не здійснювався. 

Упровадження механізму переобліку векселів має ряд пе-
реваг для всіх учасників (національний банк, комерційний банк, 
промислове підприємство) [3], а саме: 

1) можливість призначення НБУ ставки переобліку, від-
мінної від ставки рефінансування, а також індивідуальної став-
ки залежно від платоспроможності виробничих підприємств, 
що дозволить НБУ заробляти більше, ніж за стандартною став-
кою рефінансування; 

2) комерційні банки, враховуючи векселі, матимуть до- 
ступ до «швидких» кредитів НБУ з мінімальним ризиком; 
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Рис. 5. Види забезпечення кредитів НБУ, отриманих КБ  
у 2015 р.  

 
3) промислові підприємства (платоспроможні, ліквідні) 

мають можливість розширювати фінансовий важіль без додат-
кових грошових інвестицій, випускаючи вексель; 

4) можливість цільового фінансування Національним бан-
ком підприємств, що розвиваються, і галузей промисловості. 

Проте в Україні мають місце такі стримуючі фактори роз-
витку вексельних відносин [1]: 

відсутність законодавчої бази щодо захисту прав учасни-
ків вексельного обігу; 

відсутність єдиного механізму та єдиної системи держав-
ної реєстрації випущених векселів; 

необмеженість суми векселя розміром статутного капіта-
лу підприємства (резервного фонду, чистих активів, процентно-
го їх співвідношення); 
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відсутність розвиненого вторинного ринку, існування 
якого сприяє збільшенню впевненості інвестора у продажу век-
селя. 

Висновки. Усунення зазначених перешкод послужить ді- 
євим методом забезпечення промислових підприємств фінансо-
вими ресурсами, у тому числі реальними грошовими, сприяти-
ме розвитку реального сектору економіки, внутрішнього ринку. 
Важливим є запобігання спекулятивним операціям на фінансо-
вому ринку, що виводять ресурси з реального сектору. У під-
приємств з'являються можливості налагодження безперебійного 
процесу виробництва, упровадження інновацій, реалізації інвес-
тиційних проектів, підвищення інтелектуалізації. 

Доцільно розробити науково-методичні підходи до реалі-
зації на практиці цільового кредитування комерційними банка-
ми. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
 
Інституційні трансформації – невід’ємна складова ре-

формування системи функціонування буд-якої галузі, пов’язана  
з виникненням трансакційних витрат. За рахунок фінансування 
трансакційних витрат із державного та місцевих бюджетів має 
місце збільшення витратної частини бюджету, що призводить 
до гальмування розвитку галузі. 

Інституційні зміни означають зміни інституційної струк-
тури як набору взаємопов'язаних формальних правил і нефор-
мальних обмежень, що визначають систему стимулів для еко-
номічних агентів. Інституційні зміни є засобом вирішення про-
тиріччя між постійно мінливими умовами і факторами госпо-
дарської діяльності, кон'юнктурою ринку та сформованими 
стійкими нормами економічної поведінки суб'єктів, обумовле-
ної накопиченим досвідом попереднього розвитку.  

Проблемам інституційних змін в економіці присвячено 
роботи зарубіжних (Т. Веблен [3], А. Алчіан [1], Р. Коуз [11], 
Д. Норт [13]), російських (С.Г. Кірдіна [8], Г.Б. Клейнер [9], 
А.М. Олійник [14]) та українських (І.П. Булєєв [2], Н.Ю. Брю-
ховецька, В.П. Вишневський [4], В.М. Геєць [5], В.В. Дементьєв 
[7], Р.Ф. Пустовійт [16]) учених.  
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Конкретизацію вищезазначених проблем на прикладі ву-
гільної галузі здійснено в роботах українських науковців 
О.І. Амоші [12], Ю.З. Драчука, Л.Л. Стариченка [17], Д.Ю. Че-
реватського [18]. 

Основоположниками теорії інституціоналізму на початку 
XX ст. були Т. Веблен (соціально-психологічний інституціона-
лізм), Дж. Коммонс (соціально-правовий інституціоналізм) та 
У. Мітчел (емпіричний інституціоналізм). У своїй праці «Тео- 
рія бездіяльного класу» (1899 р.) Т. Веблен розглядав інститут 
як «стереотип думки» (habit of thought). Інститут він визначав 
як «звичні способи реагування на стимули, створювані обста-
винами, що змінюються», «розповсюджений образ думки у то-
му, що стосується окремих відносин між суспільством та осо-
бистістю й окремого виконання ними функцій», «результат 
процесів, що відбувались у минулому, вони пристосовані до 
обставин минулого та, відповідно, не перебувають у повному 
розумінні з вимогами теперішнього часу» [3, с. 201].  

Серед неоінституціалістів слід відзначити підходи до 
проблем інституціональних змін А. Алчіана, Д. Норта, Р. Коуза. 
Дотримуючись еволюційної гіпотези у статті «Невизначеність, 
еволюція та економічна теорія» [1], А. Алчіан вважає, що «еко-
номічна система відбирає суб’єктів, які виживають: ті, хто 
отримав позитивний прибуток, виживають, а ті, хто зазнав збит-
ків та збанкрутився, зникають». Це свідчить про те, що конку-
ренція між інститутами призводить до усунення «слабких» та 
виживання ефективних економічних структур. Д. Норт зазна-
чає, що інститут – це «правила гри» в суспільстві або 
«…створені людиною обмежувальні рамки, що організовують 
взаємовідносини між людьми… задають структуру спонукаль-
них мотивів людської взаємодії в політиці, соціальній сфері чи 
економіці» [13, с. 17].  

Р. Коуз [11, с. 103] у статті «Природа фірми» вперше на-
дав економічне визначення категорії «трансакційні витрати» та 
довів, що припущення про рівність нулю трансакційних витрат 
у дійсності слід вважати «дуже нереалістичним». Для здійснен-
ня ринкової трансакції потрібно визначити, з ким бажано уклас-
ти дану угоду, її умови, провести попередні переговори, підго-
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тувати контракт про укладання даної угоди, щоб задовольнити 
умови всіх сторін, зібрати відомості про виконання даного кон-
тракту.  

У роботах сучасних російських дослідників (Г.Б. Клей-
нера, С.Г. Кірдіної, А.М. Олійника) приділено значну увагу ін-
ститутам та інституційним змінам. Так, Г.Б. Клейнер [9, с. 7] 
вважає, що «соціально-економічні інститути не стільки буду-
ються або конструюються, скільки вирощуються, подібно до 
того, як вирощується кристал», тобто вони мають життєві цик-
ли з характерними стадіями зародження, розвитку, стагнації, 
ослаблення та зникнення (ліквідації). При цьому С.Г. Кірдіна [8, 
с. 89] під інститутом розуміє «стійкі постійно відтворювальні 
соціальні, правові, економічні та інші відносини, що структу-
рують суспільне життя» та зауважує, що «базові інститути ут-
ворюють глибинні підстави соціальних взаємодій з приводу 
спільного проживання в рамках єдиного соціуму, що вимагає 
зв'язку та узгоджень між ними в трьох найважливіших сферах, 
що утворюють модель суспільства…економіки, політики та 
ідеології». А.М. Олійник [14, с. 694] визначає інституціональне 
середовище як «сукупність цінностей, формальних та неформа-
льних норм, що впливають на співвідношення стимулів (корис-
ності, моралі, афектів та примусу) в діяльності та обумовлюють 
досягнення мінімальної згоди між учасниками взаємодії»; та 
встановлює «існування конституції як на мікро- (всередині фір-
ми, групи), так і на макрорівні». 

Українські науковці І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька, 
В.П. Вишневський, В.В. Дементьєв, В.М. Геєць підкреслюють 
важливу роль інституціонального середовища, що впливає на 
ефективність економіки. І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька [2,  
с. 168] стверджують, що при переході економіки від індустрі- 
ального до постіндустріального (інформаційного, постекономі-
чного та ін.) етапу розвитку істотно та якісно зростає роль і 
значення інституційного середовища, що реалізується за допо-
могою соціально-економічних державних і громадянських ін-
ститутів. На думку В.П. Вишневського та В.В. Дементьєва [4,  
с. 53], сучасне інституціональне середовище культивує такі 
цінності, як егоїзм і агресивність, відповідні стратегіям індиві-
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дуального захоплення економічної влади в умовах еволюційно-
го виживання, в той час як інноваційне підприємництво засно-
ване на кооперації і відносинах партнерства, організаційної  
ідентифікації. При цьому В.В. Дементьєв [7, с. 65] наголошує, 
що «інститути виникають як форми, з одного боку, закріплення 
з’єднання, індивідуальних дій до спільних, з іншого – реалізації 
спільного в індивідуальній поведінці», а «влада є інституцій-
ною формою вертання загального до індивідуального початку, 
формою підпорядкування індивідуального спільному інтересу 
та їх гармонізації. В.М. Геєць відзначає, що в Україні не тільки 
не відбулося прогресивних інституційних змін, а навпаки,  
маємо «суперечності розвитку економіки в довгостроковій  
перспективі та виклики, пов’язані з формуванням інформацій-
ного суспільства й економіки знань», «перед Україною стоїть 
завдання у своїй економічній політиці переорієнтуватися на 
підтримку як стабільності та відповідно скорочення питомих 
витрат на соціальні потреби, так і економічного зростання» [5, 
с. 11]. 

У зв’язку з реформуванням вугільної галузі за останні ро-
ки виникають характерні зміни в її інституціональному середо-
вищі, що можуть як позитивно, так і негативно впливати на 
економічне зростання країни. За допомогою дослідження інсти-
туціональних трансформацій з урахуванням пропозицій науко-
вців пропонується розробити механізм оптимального функціо-
нування вугільної промисловості у середньостроковій перспек-
тиві для забезпечення подальшого розвитку галузі. 

Мета статті − сформувати концептуальні положення ін-
ституційних трансформацій у вугільній промисловості України 
на підставі аналізу сучасного стану галузі. 

У вугільній галузі через гальмування реформ неможливо 
запровадити ефективні інститути, а на результати роботи впли-
вають «події минулого». Економіка України залишається моно-
полізованою, деформованою, енергоємною та неефективною.  

Ситуація в Україні дає підстави вважати, що інституційне 
середовище тісно корелює з культурою власників бізнесу. Так, 
прийняті в корпорації СКМ дивізіони стали основними форма-
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ми організації в металургії, енергетиці, вугільному машинобу-
дуванні [17, с. 40].  

З інституційного погляду причиною цих негараздів є  
трансформація економіки не в соціально-ринкову, а у псевдо-
ринкову олігархічну структуру, що зорієнтована на консерва-
цію, експлуатацію та експортне спрямування колись потужних, 
але на сьогодні технологічно відсталих підприємств, які за без-
цінь у приватизаційний період перейшли до власності предста-
вників бізнесу [16]. Тому держава повинна забезпечувати на-
дійний захист прав власності, незалежність судової влади у 
сфері захисту прав приватної власності та контрактних зо-
бов’язань, провести деполітизацію бізнесу, ліквідацію бар’єрів 
у сфері конкуренції. 

Вугільна промисловість є однією з базових галузей еко-
номіки України. Намагання попередніх урядів підтримувати 
«на плаву» велику кількість глибокозбиткових шахт за рахунок 
«розмазування» на всіх виділених дотацій при обмеженому суб-
сидуванні технічного переоснащення навіть тих шахт, що могли 
стати беззбитковими, призвело до неефективного використання 
бюджетних коштів і в підсумку до деградації державного сек-
тору галузі [12, с. 5].  

З початком ведення бойових дій ситуація у галузі стала 
критичною: порушено залізничне сполучення, постачання ма-
теріалів та гірничого обладнання на вугледобувні підприємства, 
знизилися розрахунки за спожиту електроенергію та відванта-
жену вугільну продукцію, а також зменшилися обсяги видобут-
ку вугілля та проведення гірничих виробок. Так, державними 
вугледобувними підприємствами на підконтрольній уряду Ук-
раїни території у 2014 р. видобуто 7,8 млн т  рядового вугілля 
(на 1,1 млн т менше, ніж у 2013 р.). При цьому державна під- 
тримка складала 4 118,3 млн грн (у 2013 р. – 5 103, 6 млн грн), у 
тому числі на часткове покриття витрат із собівартості готової 
товарної вугільної продукції – 4 061,2 млн грн, що на 853 млн 
грн менше рівня 2013 р., а збиток від виробництва вугільної 
продукції зменшився з 5 667,6 до 4 970,9 млн грн [9]. Загалом 
українські шахти видобули 65 млн т вугілля, що на 22,3% мен-
ше порівняно з аналогічним періодом 2013 р. При цьому видо-
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буток коксівного вугілля склав 16,1 млн т, а енергетичного − 
48,9 млн т, що нижче показників попереднього року на 32 та 
18,5% відповідно [17, с. 21]. Це передусім обумовлено тим, що 
значна частина шахт у 2014 р. припинила свою виробничо-
господарську діяльність. Багато вугледобувних підприємств 
зазнали руйнувань комплексів поверхні, пошкоджена промис-
лова інфраструктура, а також частина підприємств затоплені та 
не підлягають відновленню.   

На непідконтрольній українській владі території із 131 
діючої шахти розташована 81 (62%), у тому числі 62 шахти 
(67%) державного сектору і 19 (50%) − недержавного [17, с. 20]. 

Основними проблемами розвитку державного сектору ву-
гільної промисловості є: обмеженість державної підтримки на 
часткове покриття витрат із собівартості готової товарної про-
дукції та технічне переоснащення і низька інвестиційна приваб-
ливість; складність вирішення соціальних питань при реформу-
ванні вугледобувних підприємств; невідповідність стану гірни-
чого господарства шахт і технічного рівня виробництва склад-
ності гірничо-геологічних умов і сучасним досягненням науко-
во-технічного прогресу; низькі ціни на вітчизняне вугілля, що 
робить продукцію неконкурентоспроможною (ціни на третину 
нижчі за імпортну сировину); дефіцит кваліфікованих трудових 
кадрів у галузі; недосконалість нормативно-правової бази для 
стимулювання шахтарської праці, збільшення продуктивності 
праці робітників з видобутку вугілля; недостатність власних 
коштів на покриття витрат виробництва; низький рівень іннова-
ційного потенціалу [10]. 

Вищезазначеним проблемам сприяє низка чинників об’єк-
тивного та суб’єктивного характеру [10].  

Об’єктивними чинниками гальмування розвитку галузі є: 
складність гірничо-геологічних умов видобутку вугілля (закри-
тий спосіб видобутку вугілля); недосконалість цінової та тари-
фної політики; path dependence (стереотипи мислення, традиції 
організації, бізнесу); втрата кадрового потенціалу вугільної га-
лузі й невідповідність рівня професійної підготовки працівників 
потребам інноваційного розвитку виробництва; відсутність аль-
тернативних робочих місць у регіонах; відсутність механізму 
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стимулювання впровадження сучасної високопродуктивної ви-
добувної техніки. 

Суб’єктивні чинники пов’язані з  відсутністю необхідного 
законодавчого забезпечення функціонування вугільної промис-
ловості; недостатнім фінансуванням реальних програм розвитку 
і реструктуризації галузі; низьким рівнем заробітної плати та 
зменшенням престижності шахтарської праці; неефективністю 
менеджменту підприємств та корумпованістю у галузі.  

Шляхами вирішення зазначених проблем є реформування 
галузі: поступове зменшення державної підтримки; приватиза-
ція, передача в оренду або концесію перспективних вугільних 
підприємств.  

Шахтний фонд України необхідно розподілити за групами 
на перспективні та неперспективні шахти [10; 12, с.7].  

Р. Коуз зазначає, що головними характеристиками струк-
тури (організації) промисловості є розмір підприємств і наяв-
ність у них вертикальної інтеграції [11, с. 54]. Тобто перспек- 
тивні вугільні підприємства після приватизації доцільно вклю-
чати до складу корпорацій. 

Перспективні шахти мають значний обсяг запасів, що під-
лягають видобутку з найменшими витратами та перспективи 
виходу в найкоротші терміни на беззбитковий рівень виробни- 
цтва.  

Неперспективні шахти доцільно поділити на дві підгрупи:  
шахти, що підлягають консервації: перші − з перетворен-

ням на водовідкачувальні станції (у разі потреби за гідрогеоло-
гічними висновками); другі – для збереження можливості пода-
льшої реконструкції з послідовним виходом на беззбиткову ро-
боту; треті – для тимчасового заощадження коштів на їх лікві-
дацію; 

шахти, що підлягають ліквідації: перші – найбільш зруй-
новані, занедбані та збиткові шахти, що потребують значних 
витрат на відновлення; другі – шахти, які відпрацьовують за-
лишкові обсяги промислових запасів; треті – не мають можли-
вості на відновлення навіть за наявності значних капітальних 
інвестицій. 

Перехід від оптового ринку вугілля до укладання прямих 
договорів між виробниками та споживачами і впровадження 
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біржової (аукціонної) торгівлі вугіллям забезпечуватиме стиму-
лювання конкуренції на підприємствах галузі [12, с. 8].  

Українські фахівці пропонують на базі відповідних під-
розділів Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України створити державну акціонерну вугільну компанію, пе-
редавши їй функції безпосереднього управління підприємства-
ми або створення на базі існуючих підприємств регіональних 
державних акціонерних компаній на рівні областей, що дає  
можливість цим підприємствам самостійно здійснювати полі-
тику відносно державних підприємств у разі надання певної су-
ми державного фінансування для них [12, с. 8]. На Донбасі вже 
триває процес формування державного вугільного холдингу на 
базі підприємств вугільної галузі. Державні кошти можуть на-
правлятися на дотування, субсидування технічного переосна-
щення і реконструкції шахт, фінансування виведення з експлу- 
атації вугледобувних підприємств тощо. Зазначений сценарій 
можна вважати ефективним при перехідному періоді в рефор-
муванні вугільної галузі.  

Обсяг видобутку вугілля державними підприємствами 
Донбасу (23 шахти: 15 – у Донецькій області та 8 – у Лугансь-
кій) наведено в табл. 1.  

За даними табл. 1 у Донецькій області тільки ДП «Сели-
діввугілля», до складу якого входять 4 підприємства, у 2014 р. 
має обсяг видобутку майже 1,3 млн т (на 81% за рахунок  
шахти 1/3 «Новогродівська» – 635,9 тис. т і шахти «Росія» – 
404,4 тис. т). У 2015 р. планується збільшити обсяг видобутку 
на шахті 1/3 «Новогродівська» на 214,1 тис. т, а на шахті «Ро-
сія» − залишити на рівні 400 тис. т на рік. На ДП «Красноармій-
ськвугілля» у 2014 р. шахта ім. О.Г. Стаханова забезпечувала 
84% річного видобутку, а в 2015 р. за прогнозом повинна видо-
бувати до 1 млн т, інші 3 шахти є неефективними. Конкурентні 
переваги у видобутку вугілля також мають ДП Шахтоуправлін-
ня «Південнодонбаське №1», ДП Шахта «Південнодонбаська 
№3 ім. М.С. Сургая»  та ДП Вугільна компанія «Краснолиман-
ська». У Луганській області тільки шахта ім. Д.Ф. Мельникова, 
що входить до складу ПАТ «Лисичанськвугілля», має перспек-
тиви подальшого розвитку з видобутком у 2014 р. 570,1 тис. т 
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(88% від загального обсягу), а в 2015 р. планується збільшення 
на 185,9 тис. т.  

Таблиця 1 
Обсяг видобутку вугілля державними  
підприємствами Донбасу, тис. т 1 
Підприємства  2012 2013 2014 

2015 
(прогноз *)

Донецька область 
ДП «Дзержинськвугілля» 500,5 547,7 341,9 402,5 
ДП «Селидіввугілля» 1850,8 2160,5 1283,9 1885,0 
ДП «Красноармійськвугілля» 925,9 611,4 648,5 1239,0 
ДП Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» 1015,0 954,0 890,0 890,0 
ДП Шахта «Південнодонбаська №3 ім. М.С. Сургая» ** 912,1 460,0 721,3 755,0 
ДП Вугільна компанія «Краснолиманська» 1385,0 1404,3 930,0 675,0 

Луганська область 
ДП «Первомайськвугілля» *** 632,4 357,6 273,7 895,0  
ПАТ «Лисичанськвугілля» 670,0 522,2 645,0 1000,0 

1 Складено автором за даними підприємств, що входять до складу ДП, 
ПАТ [6]. 

* Прогноз за даними підприємств, що входять до складу ДП, ПАТ.  
** Раніше входила до ДП «ДВЕК». 
*** Без урахування 2 шахт, зруйнованих за період ведення бойових дій. 

 
За чистою виручкою без ПДВ перспективними також 

вважаються вищезазначені підприємства. Зокрема, серед них у 
2014 р. на шахті 1/3 «Новогродівська» цей показник складав 
252,3 млн грн, на шахті «Росія» − 156,4 млн грн (ДП «Селидів-
вугілля»); на шахті ім. О.Г. Стаханова ДП «Красноармійськву-
гілля» – 304,0 млн грн, у Донецькій області та на шахті ім. Д.Ф. 
Мельникова ПАТ «Лисичанськвугілля»  – 129,7 млн грн. За ін-
шими підприємствами дані наведено в табл. 2. 

На рис. 1 чиста виручка без ПДВ на 1 т видобутого вугіл-
ля державними підприємствами Донбасу складає приблизно 
350-450 грн/т, максимальне значення (537,09 грн/т) зафіксовано 
у 2014 р. на ДП «Красноармійськвугілля», а мінімальне (219,84 
грн/т) – у ПАТ «Лисичанськвугілля». Це свідчить про те, що 
держава повинна надавати короткострокову підтримку на пері-
од реформування галузі, щоб зазначені вугільні підприємства з 
найбільш сприятливими умовами господарювання мали перс-
пективи виходу на бездотаційний і самоокупний режим діяль-
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ності з подальшою приватизацією, передачею в оренду або 
концесію цих підприємств. 

 
Таблиця 2 

Чиста виручка без ПДВ державних підприємств Донбасу, 
млн грн 1 

Підприємства  2012 2013 2014 
Донецька область 

ДП «Дзержинськвугілля» 244,1 206,8 146,4 
ДП «Селидіввугілля» 669,4 722,8 468,4 
ДП «Красноармійськвугілля» 355,1 222,8 348,3 
ДП Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» 354,4 265,1 297,3 
ДП Шахта «Південнодонбаська №3 ім. М.С. Сургая»* 391,0 151,0 327,1 
ДП Вугільна компанія «Краснолиманська»  603,9 530,6 382 

Луганська область 
ДП «Первомайськвугілля»** 268,7 155,0 91,9 
ПАТ «Лисичанськвугілля» 138,5 115,5 141,8 

 

1 Складено автором за даними підприємств, що входять до складу ДП, 
ПАТ [6]. 

* Раніше входила до ДП «ДВЕК». 
** Без урахування 2 шахт, зруйнованих за період ведення бойових дій. 
   

 
Рис. 1. Чиста виручка без ПДВ на 1 т видобутого вугілля  

державними підприємствами Донбасу 
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За проектом Концепції Державної цільової економічної 
програми реформування вугільної промисловості на 2015- 
2020 рр. передбачається розгляд трьох варіантів розв’язання 
проблем вугільної галузі [10]. 

Перший варіант передбачає залишення існуючої ситуації 
(обмеженість державної підтримки на часткове покриття витрат 
із собівартості та відсутність державної підтримки на технічне 
переоснащення). Перевагами є економія коштів державного 
бюджету, які протягом п’яти років спрямовуються лише на 
охорону праці; захист навколишнього середовища; реструкту-
ризація вугільної промисловості та соціальна підтримка праців-
ників, що вивільняються. Негативними рисами є зниження ін- 
вестиційної привабливості вугледобувних підприємств; змен-
шення обсягів видобутку вугілля, необхідних для забезпечення 
достатнього рівня енергетичної безпеки держави; зростання за-
боргованості із заробітної плати; відсутність державних соці- 
альних гарантій для шахтарів, що може призвести до виникнен-
ня складних соціальних й екологічних проблем у вугледобув-
них регіонах, у результаті чого можливе хаотичне припинення 
виробничої діяльності підприємств вугільної промисловості та 
затоплення шахт, що несе в собі екологічну катастрофу. Цей 
варіант вирішення проблеми є неефективним, тому що виника-
ють одразу проблеми соціального, екологічного характеру, а 
перспективні підприємства залишаються без потенційних інвес-
торів.   

За другим варіантом передбачена державна підтримка під-
приємств вугільної промисловості у повному обсязі на часткове 
покриття витрат із собівартості, без фінансування технічного 
переоснащення та можливістю залучення кредитів інвестора під 
державні гарантії. Перевагою цього варіанта є збереження ос-
новних фондів, обсягів видобутку вугілля, кадрового потенці- 
алу; відсутність соціального вибуху. Недоліки − збільшення на-
вантаження на державний бюджет на постійній основі; відсут-
ність стимулу нарощування видобутку вугілля та реформування 
вугільної галузі; неможливість виходу на беззбитковий рівень 
та низька інвестиційна привабливість вугледобувних підпри-
ємств; ризики щодо реальної можливості повернення кредитів. 
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Третій оптимальний сценарій полягає у здійсненні ефек-
тивного реформування вугільної галузі − короткострокове на-
дання державної підтримки на: часткове покриття витрат із со-
бівартості; технічне оснащення та будівництво об’єктів вугле-
добувних підприємств; охорону праці; ліквідацію та консерва-
цію для забезпечення виведення ряду вугільних підприємств на 
беззбитковий рівень роботи. Реалізація цього варіанта забезпе-
чить створення бази для залучення приватних інвестицій у роз-
виток вугледобувних підприємств із наступною їх приватизаці-
єю. Це дозволить оновити основні фонди підприємств, зберегти 
кадровий потенціал у галузі, збільшити обсяги видобутку вугіл-
ля. Основним ризиком цього підходу є залежність термінів тех-
нічного переоснащення, ліквідації та консервації вугледобувних 
підприємств від стабільного та в повному обсязі фінансування. 

Програма реформування вугільної промисловості на 2015-
2020 рр. дозволяє забезпечити створення привабливих умов для 
приватизації підприємств, оптимізацію державної підтримки 
вугільної галузі, зниження собівартості видобутку вугільної 
продукції, скорочення чисельності адміністративного персона-
лу на підприємствах вугільної галузі та частини непрофільних і 
допоміжних підприємств на всіх етапах оптимізації їх роботи, 
повне забезпечення зростаючих потреб національної економіки 
якісною вугільною продукцією при максимальному рівні про-
мислової та екологічної безпеки, виконання соціальних пільг та 
гарантій для працівників підприємств вугільної галузі, ліквіда-
цію або консервацію підприємств вугільної галузі за умови ви-
конання заходів, визначених Концепцією системи соціальної 
підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населен-
ня територій, на яких розташовані вугледобувні та вуглепере-
робні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консер-
вації).  

У сфері модернізації шахтного фонду треба не тільки 
впроваджувати високопродуктивну техніку та провідні техно-
логії, але і працювати над створенням і використанням принци-
пово нових засобів виймання вугілля в унікальних за складніс-
тю умовах українських родовищ, що з часом можуть бути за- 
требуваними на світовому ринку, а також розглядати варіанти 
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щодо доцільності видобутку шахтного метану з вугільних плас-
тів та його подальшої утилізації, як альтернативне джерело  
електроенергії для виробничих потреб. Створення інноваційно-
го (венчурного) фонду з відповідними механізмами комерціалі-
зації науково-технічних розробок за участю держави та приват-
ного бізнесу на умовах державно-приватного партнерства буде 
сприяти ефективному розвитку галузі та скороченню трансак-
ційних витрат. Імпорт якісного і за прийнятною ціною вугілля, 
що зараз становить відчутну частку паливно-енергетичного 
комплексу, має стати суттєвою складовою енергетичної політи-
ки, для чого слід розвивати відповідну інфраструктуру (глибо-
ководні порти, залізничне сполучення) [12, с. 9].  

Серед заходів виділено збереження зайнятості кваліфіко-
ваних працівників на цих підприємствах, сприяння розвитку 
малого бізнесу як підґрунтя для диверсифікації економіки регі-
онів на територіях, де розташовані підприємства вугільної галу-
зі, залучення працівників, що вивільняються, до підприємниць-
кої діяльності шляхом навчання основам ведення бізнесу, ство-
рення робочих місць в аграрному секторі економіки в цих регі-
онах, організацію надання послуг з працевлаштування та спри-
яння добровільному переселенню сімей працівників, які втра-
тили роботу, до іншої місцевості з метою працевлаштування, 
забезпечення адресної допомоги і соціальної підтримки вивіль-
неним працівникам, вдосконалення системи підготовки, пере-
підготовки (для суміжних галузей промисловості) та підвищен-
ня кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах та 
на виробництві для реалізації принципу навчання впродовж 
життя [15].  

Українські вчені приділяють увагу моделі інституції інно-
вацій для забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі. 
Ця модель є поєднанням двох економіко-соціальних інституцій: 
вугледобувного комплексу та інноваційно-венчурного бізнесу, 
які дозволяють при переході галузі на інноваційний шлях роз-
витку забезпечити взаємодію між органами державної та місце-
вої влади, підприємствами вугледобувного комплексу й органі-
заціями науково-технічної сфери на користь прискореного ви-
користання досягнень науки і технологій. Інституція інновацій 
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має разом з місцевими органами влади вирішити питання щодо 
можливого відновлення роботи окремих підприємств, які були 
містоутворюючими, реформування або навіть відродження со-
ціальної інфраструктури шахтарських містечок, особливо мо-
нофункціональних [17, с. 60]. Наведену пропозицію можна роз-
глядати як складову системи заходів соціальної підтримки пра-
цівників вугледобувних підприємств. Іншою ефективною про-
позицією є індустріальний парк на базі вугільної шахти – це 
оболонкова управляюча компанія, власник бренду та гарант 
економічних інтересів власників індустріального парку. До ро-
бочого тіла відносять компанії спеціального призначення для 
реалізації конкретних проектів, нового напряму бізнесу, фірми-
агенти підприємницьких структур. Компанії можуть спеціалізу-
ватися на видобутку корисних копалин, генерації енергії, енер-
гопостачанні, підйому, транспорті, водовідливу, вентиляції, а 
машини й устаткування шахти можуть бути орендовані, прода-
ні, а їх обслуговування може бути передане в аутсорсинг чи пе-
реведене на договір підряду [17, с. 32; 18, с. 76]. 

З 2021 р. передбачено припинити державну підтримку ву-
гільної галузі, крім державної підтримки для цілей водовідливу 
й охорони навколишнього природного середовища. Орієнтова-
ний обсяг фінансування Програми складає 27 158,0 млн грн, у 
тому числі з державного бюджету – 11 385,5 млн грн. Фінансу-
вання часткового покриття витрат щодо собівартості вугільної 
продукції, будівництва та технічного переоснащення вугледо-
бувних підприємств буде припинено після 2016 р. При цьому 
збільшення видобутку вугілля по перспективних шахтах на 80% 
забезпечить зростання продуктивності праці робітників з видо-
бутку в 1,8 раза, а також зменшення собівартості 1 т готової то-
варної вугільної продукції на 40% [10]. 

На рис. 2 наведено запропонований інституціональний 
механізм трансформацій у вугільній промисловості України, що 
включає оптимальний варіант взаємовідносин між державним  
сектором економіки та бізнес-структурами за участю інститу-
ційних інвесторів, наукових установ, посередницьких компаній. 
Дана схема взаємозв’язку інституцій сприятиме залученню ін-
вестицій до вугільної галузі та слугуватиме збільшенню кілько- 
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Перехід державних підприємств до приватної власності, передача в оренду або концесію, ліквіда-
ція неперспективних підприємств (з незначними запасами вугілля та високою собівартістю на 
його видобуток) 

Поповнення Держбюджету від продажу держпідприємств шляхом здійснення ефективної реформи 
у вугільній галузі 

Взаємозв’язок між бізнес-структурами та ДП НТЦ «Вуглеінновація» для виготовлення конкурен-
тоспроможної продукції   

Взаємозв’язок між ДП НТЦ «Вуглеінновація» та академічними й галузевими інститутами у сфері 
фундаментальних і прикладних досліджень у галузі  

Зв'язок приватних промислових підприємств із науковими установами для досягнення ефективної 
роботи, інноваційної продукції та безпеки виробництва  

Надання певних пільг, встановлених законодавством, для ефективного кредитування галузей 
промисловості України у перехідний період із чітко визначеними державою організаціями та 
компаніями (за рахунок допомоги з боку міжнародних експертів та фондів), а також розробки 
механізму щодо формування індустріальних парків     

Кредитування за низькими відсотковими ставками, надання послуг з лізингу та  якісного страху-
вання працівників промислових підприємств 

Посередницькі послуги між фінансово-кредитними організаціями та постачальниками гірничого 
обладнання для оформлення угод щодо купівлі-продажу  

Купівля-продаж або ремонт устаткування підприємствами на взаємовигідних умовах  

Державний сектор 
• Міністерство енергетики та вугільної промисловості України – розробка ефективної Кон-
цепції Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості з 
завчасним її фінансуванням. 
• Верховна Рада України – ухвала законів у вугільній галузі («Про соціальний захист праці-
вників, що вивільняються» та «Науково-технічну діяльність у промисловому виробництві», 
«Про індустріальні парки»).  
• Антимонопольний комітет України – недопущення встановлення монопольно високих цін 
на вугілля та гірниче обладнання  

Бізнес-структури 
міжгалузеві корпорації 

(металургія, електроенергетика,  
коксохімічна промисловість),  

приватні шахти  

Інституціональні інвестори  
(фінансово-кредитні та страхові організації,  

лізингові компанії) 

Академічні та галузеві інститути 

Державні підприємства Недержавний сектор 

ДП НТЦ «Вуглеінновація» 

1 

3 

4 5 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 
 
 
 

 

Рис. 2. Інституціональний механізм трансформацій вугільної 
промисловості України (розроблено автором) 
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сті науково-технічних розробок за цим напрямом дослідження у 
середньостроковій перспективі, що дозволить підвищити ефек-
тивність виробництва, конкурентоспроможності продукції та 
впровадження інноваційних технологій. 

Висновки. Концептуальними положеннями інституційних 
трансформацій у вугільній галузі є: розподіл шахт на перспек-
тивні та неперспективні, що підлягають консервації або лікві-
дації; розробка підходів до оцінки стійкості вугільних підпри-
ємств за економічними показниками; короткострокова держав-
на підтримка галузі (створення на базі вугільних підприємств 
державних акціонерних компаній за регіонами, що будуть скла-
датися з перспективних вугільних підприємств); кредитування 
галузі у перехідний період визначеними державою організаці- 
ями та компаніями (інституційними інвесторами) за рахунок 
допомоги збоку міжнародних експертів та фондів; чітке форму-
вання обсягів фінансування галузі на часткове покриття витрат 
щодо собівартості готової товарної продукції, технічного пере-
оснащення і реконструкції шахт, охорону праці та захист на-
вколишнього середовища; розробка програми сприяння зайня-
тості населення у шахтарських містечках (залучення працівни-
ків до підприємницької діяльності, навчання основам ведення 
бізнесу, перепідготовка осіб у професійно-технічних навчаль-
них закладах та на виробництві для суміжних галузей промис-
ловості, аграрного сектору економіки, забезпечення адресної 
допомоги та соціальної підтримки вивільненим працівникам, 
розширення в індустріальних регіонах робочих місць для ве-
дення малого та середнього бізнесу); зосередження органів вла-
ди та бізнесу на перспективних проектах з видобутку шахтного 
метану з вугільних пластів; при переході перспективних дер-
жавних підприємств до недержавного сектору сприяння комер-
ціалізації науково-технічних розробок щодо впровадження 
інновацій у галузь (формування індустріальних парків на базі 
вугільних шахт у бізнес-структурах); створення «прозорого» 
механізму взаєморозрахунків між постачальниками гірничого 
обладнання, матеріалів із недержавним сектором шляхом залу-
чення інституційних інвесторів; орієнтація економіки на імпорт 
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якісного та за прийнятною ціною вугілля, що дозволятиме роз-
вивати залізничне сполучення, глибоководні порти.  

Розробка дієвих інституціональних та фінансових меха- 
нізмів реалізації зазначених заходів буде перспективою науко-
вих досліджень за даним напрямом. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА  
РЕГИОНА 

 
Формирование налоговой политики стимулирования раз-

вития малого бизнеса региона требует сбора и обработки значи-
тельных объемов информации. Основными субъектами при 
этом являются налоговые органы, которые в процессе админи-
стрирования налогообложения субъектов регионального малого 
бизнеса собирают первичную информацию и осуществляют ее 
обработку для обоснования принимаемых решений как на 
уровне региона, так и на уровне всей страны. Сбор, обработка и 
применение необходимой для разработки налоговой политики 
информации, учитывая ее объемы и требуемую скорость рабо-
ты, невозможны без широкого использования соответствующе-
го информационного обеспечения. При этом под информацион-
ным обеспечением имеются в виду не только универсальные и 
специализированные программные комплексы, но и методы 
осуществления бизнес-процессов, связанных с администриро-
ванием налогообложения субъектов малого бизнеса региона.  
Разработка информационного обеспечения деятельности нало-
говых органов при стимулировании развития малого бизнеса 
региона подразумевает формализацию соответствующих биз- 
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нес-процессов, выделение требуемых для них информационных 
потоков, назначение ответственных исполнителей  и разработки 
для них схем обработки информации. 

Вопросами информационного обеспечения налогового 
администрирования и налогового стимулирования занимались 
ряд исследователей [1-6]. Следует отметить, что ввиду специ-
фики украинской налоговой системы и экономики подходы, 
успешно используемые в других странах, не могут быть приме-
нены напрямую – для этого должна быть осуществлено корен-
ное реформирование налоговой системы в целом. Подходы же 
украинских исследователей не могут быть применены при ре-
шении задачи налогового стимулирования развития малого 
бизнеса региона ввиду недостаточного учета различных аспек-
тов осуществляемых в данный момент реформ по бюджетной 
децентрализации. 

Целью статьи является разработка принципов информа-
ционного обеспечения деятельности налоговых органов при 
стимулировании малого бизнеса региона. 

В предлагаемой структуре информационного обеспечения 
администрирования налогообложения субъектов малого бизне-
са региона можно выделить два уровня – региональный и обще-
государственный, на каждом из которых решаются отдельные 
задачи налогового стимулирования бизнеса. Основными дей-
ствующими субъектами, объединяющими общегосударствен-
ный и региональный уровни, являются подразделения налого-
вых органов, непосредственно взаимодействующие с информа-
ционными системами и базами данных. 

Принципиальная структура предлагаемого информацион-
ного обеспечения администрирования налогообложения субъ-
ектов малого бизнеса региона представлена на рис. 1. 

На общегосударственном уровне решаются задачи опре-
деления целей налоговой политики и формирования основных 
положений налоговой политики. Постановку целей общегосу- 
дарственной налоговой политики осуществляет Центральный 
аппарат Государственной фискальной службы Украины сов-
местно с законодательными и исполнительными органами, в  
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Рис. 1. Принципиальная структура информационного  
обеспечения администрирования налогообложения  

субъектов малого бизнеса региона 
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соответствии со стратегий экономического развития страны. 
При этом в целях определяется как необходимая величина раз-
вития малого бизнеса, так и направления развития. 

В качестве приоритетных направлений могут быть уста-
новлены определенные отрасли или определенные регионы, 
объемы выпускаемой продукции или количество занятых ра-
ботников, удовлетворение определенных потребностей госу-
дарства (например, экспорт продукции с целью улучшения 
внешнеэкономического баланса, повышение продовольствен-
ной безопасности, снижение безработицы и т.п.). При формиро-
вании основных положений налоговой политики развитие ма-
лого бизнеса регионов согласовывается с общегосударственны-
ми целями налоговой политики. 

На уровне региона осуществляется сбор данных об эко-
номической среде региона, малом бизнесе региона и формиру-
ется региональная налоговая политика. Субъектами, осуществ-
ляющими сбор и обработку информации на этом уровне, явля-
ются: 

региональные госорганы (областные государственные ад-
министрации, областные службы статистики, областные финан-
совые управления и т.п.); 

региональный малый бизнес в виде ассоциаций и объеди-
нений; 

территориальные органы Государственной фискальной 
службы. 

Сбор данных о малом бизнесе региона позволяет опреде-
лить имеющиеся возможности и оценить перспективы развития. 
При этом собирается статистика о динамике ключевых показа-
телей регионального малого бизнеса и определяется тип регио-
на с использованием научно-методического подхода к выявле-
нию специфики малого бизнеса различных регионов Украины, 
основанного на кластеризации совокупности субъектов малого 
бизнеса. 

Сбор данных об экономической среде региона учитывает 
особенности малого бизнеса, а также исторические и институ-
циональные особенности региона, такие как сельскохозяй-
ственная ориентация, доминирующая доля малого бизнеса и 
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физических лиц-предпринимателей, близость государственной 
границы и т.п.  

На основе обработки данных об экономической среде и 
малом бизнесе региона формируется региональная налоговая 
политика, являющаяся частью общегосударственной. При этом 
определяются мероприятия, которые обеспечат стимулирование 
развития малого бизнеса, обосновываются требуемые измене-
ния в местных налогах и формируются предложения по совер-
шенствованию общегосударственного налогового законода-
тельства. 

Из аппарата Государственной фискальной службы наибо-
лее важными, с точки зрения налогового стимулирования мало-
го бизнеса, являются следующие департаменты и службы: 

координационно-мониторинговый департамент; 
департамент коммуникаций; 
департамент развития информационных технологий; 
департамент обеспечения деятельности Службы; 
департамент методологической работы по вопросам нало-

гообложения; 
организационно-распорядительный департамент. 
Координационно-мониторинговый департамент при сборе 

и обработке информации по администрированию налогов мало-
го бизнеса осуществляет анализ и прогнозирование поступле-
ний единого налога, определение перечня индикативных пока-
зателей и мониторинг их выполнения, экспресс-диагностику и 
анализ рисков деятельности территориальных подразделений 
Государственной фискальной службы, информационно-анали-
тическое  сопровождение запросов руководства. 

Департамент коммуникаций обеспечивает первичные 
опросы малого бизнеса и доведение принятых решений до об-
щественности. В частности, к его функциям при информацион-
ном обеспечении администрирования налогов малого бизнеса 
относятся: организация разъяснительной работы в средствах 
массовой информации относительно государственной налого-
вой политики и региональных мероприятий по развитию малого 
бизнеса; информирование общественности о результатах рабо-
ты Государственной налоговой службы; мониторинг и анализ 
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информационного пространства; подготовка информации при 
работе Верховной рады Украины и областных советов. 

Департамент методологической работы по вопросам 
налогообложения в рамках информационного обеспечения дея-
тельности налоговых органов при администрировании налого-
обложения субъектов малого бизнеса региона принимает уча-
стие в следующих бизнес-процессах: 

обеспечение координации законодательства о местных 
налогах с общегосударственным налоговым законодательством; 

разработка проектов законов и прочих нормативных актов 
относительно реализации мероприятий по стимулированию ре-
гионального малого бизнеса; 

разработка и утверждение внутренних инструкций, поло-
жений, форм отчетности, деклараций и прочих документов, ре-
гулирующих практику применения налогового законодатель-
ства для малого бизнеса; 

согласование проектов по изменению законодательства в 
сфере местного налогообложения с прочими органами власти; 

адаптация местного налогового законодательства к нор-
мативам Европейского Союза и прочим международным со-
глашениям. 

Департамент развития информационных технологий 
обеспечивает разработку и техническое сопровождение инфор-
мационного обеспечения деятельности налоговых органов при 
администрировании налогообложения субъектов малого бизне-
са региона. При этом, на основании постановки задачи по фор-
мированию информационного обеспечения, осуществляется 
проектирование и разработка информационных систем и баз 
данных для сбора данных о региональном малом бизнесе и эко-
номической среде в целом. Также департамент обеспечивает 
интеграцию специализированных информационных систем и 
модулей, ориентированных на налоговое стимулирование мало-
го бизнеса, в общую информационную систему Государствен-
ной фискальной службы Украины. 

Также участие в организации информационного обеспе-
чения принимает департамент обеспечения деятельности Госу-
дарственной фискальной службы в части организации взаимо-
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действия структурных подразделений между собой, а также с 
органами государственной власти. 

Организационно-распорядительный департамент при ин-
формационном обеспечении деятельности налоговых органов 
при администрировании налогообложения субъектов малого 
бизнеса региона реализует ряд процессов, связанных с коорди-
нацией деятельности налоговых органов, в частности: 

организация выполнения заданий, поставленных перед 
Государственной фискальной службой Украины Кабинетом 
министров Украины и Президентом Украины и связанных со 
стимулированием развития малого бизнеса; 

совершенствование организационной структуры террито-
риальных налоговых органов и разработка их регламентов с це-
лью упорядочения функций по стимулированию малого бизнеса 
региона; 

организационное обеспечение стратегического и опера-
тивного планирования поступлений налогов от малого бизнеса 
регионов, формирование соответствующих планов для террито-
риальных подразделений с учетом предпринимаемых меропри-
ятий по стимулированию малого бизнеса; 

проведение оценки эффективности выполнения планов 
территориальных подразделений по стимулированию развития 
малого бизнеса и сбору налогов с малого бизнеса; 

организация систематического дистанционного контроля 
по выполнению задач стимулирования развития малого бизнеса 
территориальными подразделениями Государственной фис-
кальной службы Украины. 

Информационное обеспечение деятельности налоговых 
органов при администрировании налогообложения субъектов 
малого бизнеса региона включает ряд основных бизнес-
процессов, которые могут быть декомпозированы до подпро-
цессов. Декомпозиция может осуществлять вплоть до элемен-
тарных функций, описывающих действия каждого сотрудника. 
Для практического применения достаточно осуществить де-
композицию 2-3 порядка, при которой определяются только ос-
новные бизнес-процессы, что позволяет обеспечить гибкость 
при реализации разработанного информационного обеспечения. 
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Описание бизнес-процессов информационного обеспече-
ния деятельности налоговых органов при администрировании 
налогообложения субъектов малого бизнеса региона целесооб-
разно осуществлять с помощью методологии функционального 
моделирования в формате IDEF0. Стандарт описания IDEF0 
позволяет графически представить систему функциональной 
модели информационного обеспечения. При этом отображают-
ся структура и функции системы, а также информационные по-
токи, которые связывают эти функции [7]. 

В качестве основных бизнес-процессов, которые реали-
зуются при администрировании налогообложения малого биз-
неса региона, можно выделить (рис. 2): 

выявление специфики малого бизнеса различных регио-
нов Украины; 

исследование налогового бремени малого бизнеса регио-
на; 

повышение эффективности государственного и регио-
нального налогообложения малого бизнеса региона; 

разработку рекомендаций по реформированию системы 
налогообложения малого бизнеса региона. 

Бизнес-процесс «выявление специфики малого бизнеса 
различных регионов Украины» заключается в группировке ре-
гионов Украины в соответствии с ключевыми характеристика-
ми регионального малого бизнеса. При этом входящими ин-
формационными потоками этого бизнес-процесса являются: 

объемы реализации продукции в регионе с разбивкой на 
малый бизнес; 

статистика по количеству работников, занятых в малом 
бизнесе региона; 

статистика по оплате труда работников, занятых в малом 
бизнесе региона; 

статистика об отраслевой принадлежности и специализа-
ции малого бизнеса в регионе; 

финансовый результат малых предприятий региона; 
влияние малого бизнеса региона на экспортный потенци-

ал региона; 
объемы импорта и экспорта малого бизнеса региона. 
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Рис. 2. Схема бизнес-процессов информационного обеспечения 

налогового стимулирования малого бизнеса региона  
в формате IDEF0 
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Выходом для процесса выявления специфики малого биз-
неса различных регионов Украины являются результаты кла-
стеризации регионов, а именно кластер, к которому относится 
каждый регион и характеристики каждого кластера, описыва-
ющие его особенности с точки зрения развитости малого бизне-
са. Входами управления для этого бизнес-процесса являются 
методы статистического анализа, кластеризации, корреляцион-
но-регрессионного анализа, методики сбора статистических 
данных о малом бизнесе региона. 

Механизмами реализации выявления специфики малого 
бизнеса различных регионов Украины выступают механизмы 
сбора данных, а именно: 

координационно-мониторинговый департамент ГФС 
Украины; 

департамент развития информационных технологий ГФС 
Украины; 

областные службы статистики. 
Бизнес-процесс «исследование налогового бремени мало-

го бизнеса региона» позволяет получить оценки, какие именно 
налоги платит малый бизнес в регионе и как эти налоги в сово-
купности влияют на эффективность малого бизнеса.  

Входящими информационными потоками при этом явля-
ется налоговая статистика малого бизнеса регионов, в частно-
сти: 

статистика о начислении и мобилизации налоговых пла-
тежей с субъектов малого бизнеса региона; 

оценки возможных реакций субъектов малого бизнеса при 
изменении нормативного налогового бремени; 

ключевые показатели развития малого бизнеса, которые 
могут реагировать на изменение налогового бремени. 

Результатом бизнес-процесса является информационный 
поток с оценками зависимостей между налоговым бременем и 
развитием малого бизнеса в регионе. 

Управленческими входами процесса являются:  
методика расчета налогового бремени; 
общегосударственное налоговое законодательство; 
местное налоговое законодательство. 
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Механизмами реализации процесса исследования налого-
вого бремени малого бизнеса региона выступают механизмы 
сбора данных и механизмы анализа данных, а именно: 

координационно-мониторинговый департамент ГФС 
Украины; 

департамент развития информационных технологий ГФС 
Украины; 

департамент коммуникаций; 
областные службы статистики; 
научно-исследовательские институты. 
Бизнес-процесс «повышение эффективности государ-

ственного и регионального налогообложения малого бизнеса 
региона» позволяет разработать и согласовать уточнения в об-
щегосударственную и местную систему налогообложения с це-
лью стимулирования развития малого бизнеса в наиболее нуж-
дающихся в этом регионах. 

Входящими информационными потоками при этом явля-
ются характеристики общегосударственной налоговой системы, 
в частности: 

статистика сбора налогов в Государственный бюджет; 
оценки соотношения и долей местных и государственных 

налогов; 
анализ доходных частей Сводного, Государственного и 

местных бюджетов; 
оценки изменения поступлений в результате перераспре-

деления налоговых потоков меду государственным и местными 
бюджетами; 

оценки самостоятельности местных органов власти при 
реализации региональной налоговой политики. 

Результатом реализации бизнес-процесса являются набо-
ры сценариев изменения системы местных налогов в рамках 
имеющихся полномочий регионов. В основе сценариев лежат 
структура постановки целей сценария налогового стимулирова-
ния малого бизнеса региона и структура последствий реализа-
ции сценария налогового стимулирования малого бизнеса реги-
она. 
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Как управленческие воздействия бизнес-процесса приме-
няются: 

методика обработки мнений экспертов; 
методика оценки достоверности и согласованности; 
методы разработки сценариев. 
В качестве механизмов реализации бизнес-процесса по-

вышения эффективности государственного и регионального 
налогообложения малого бизнеса региона используются как 
механизмы анализа, так и механизмы принятия решений. При 
этом задействованы департаменты развития информационных 
технологий, обеспечения деятельности Службы и методологи-
ческой работы по вопросам налогообложения. Для решения 
сложных задач могут привлекаться научно-исследовательские 
институты. 

Бизнес-процесс «разработка рекомендаций по реформи-
рованию системы налогообложения малого бизнеса региона» 
позволяет выбрать из множества альтернативных сценариев 
наиболее соответствующие имеющимся возможностям и ресур-
сам, а также учитывающие глобальные цели стратегического 
развития государства. 

При этом входящие информационные потоки включают 
как результаты предшествующих бизнес-процессов, так и ин-
формацию, необходимую для принятия управленческих реше-
ний такого уровня, в частности: 

результаты кластеризации регионов в соответствии с осо-
бенностями развития малого бизнеса; 

альтернативные сценарии налогового стимулирования 
малого бизнеса исследуемого региона; 

стратегию развития экономики Украины; 
цели развития экономики исследуемого региона; 
оценки наличия ресурсов для реализации мероприятий, 

предусмотренных альтернативными сценариями налогового 
стимулирования малого бизнеса исследуемого региона. 

Результатом бизнес-процесса являются непосредственно 
рекомендации по реформированию системы налогообложения 
малого бизнеса региона, включающие как уточнения по реали-
зации существующих нормативов налогообложения, так и 
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предложения по совершенствованию общегосударственного и 
местного налогового законодательства.  

Управленческими входами при этом выступают: 
стратегия развития экономики Украины; 
стратегия регионального развития; 
стратегия развития малого бизнеса. 
Механизмами реализации являются механизмы обеспече-

ния принятия решений, такие как: 
департамент обеспечения деятельности Службы; 
департамент методологической работы по вопросам нало-

гообложения; 
организационно-распорядительный департамент. 
Одним из важнейших элементов информационного обес-

печения формирования налоговой политики стимулирования 
развития малого бизнеса является специализированная инфор-
мационная подсистема. Подсистема управления налоговым 
стимулированием развития малого бизнеса взаимодействует с 
информационными системами Государственной фискальной 
службы Украины и позволяет решать узкоспециализированные 
задачи сбора и обработки информации, необходимой для разра-
ботки стратегии развития малого бизнеса. Информационная си-
стема включает (рис. 3): 

систему мониторинга малого бизнеса; 
базы знаний и моделей; 
информационную систему прогнозирования развития ма-

лого бизнеса; 
информационную систему имитационного моделирования 

развития малого бизнеса; 
систему презентации сценариев налогового стимулирова-

ния развития малого бизнеса. 
Система мониторинга малого бизнеса обеспечивает регу-

лярный сбор показателей малого бизнеса, характеризующих 
эффективность выполнения поставленных задач по налоговому 
стимулированию развития малого бизнеса. При этом осуществ-
ляется просто сбор и хранение данных, а также их предвари-
тельный анализ. В случае выхода отслеживаемых показателей  
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Рис. 3. Взаимодействие информационной системы управления 

налоговым стимулированием малого бизнеса  
с информационной средой ГФС 

 

за пределы установленных интервалов создаются уведомления 
о необходимости проверки правильности реализации политики 
налогового стимулирования. В базе знаний и моделей содер-
жатся правила обработки данных. База знаний представляет со-
бой набор информации, охватывающей некоторую область зна-
ний в структурированном виде, который пригоден для исполь-
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зования программным обеспечением [8]. Модели из базы моде-
лей позволяют:  

выявить отклонения ключевых характеристик малого 
бизнеса от запланированных значений; 

осуществить кластеризацию регионов в соответствии с 
особенностями малого бизнеса; 

оценить влияние налогового бремени на малый бизнес ре-
гиона; 

осуществить прогнозирование развития малого бизнеса 
региона с и без применения методов налогового стимулирова-
ния; 

разработать сценарии налогового стимулирования малого 
бизнеса региона; 

осуществить имитационное моделирование последствий 
реализации сценариев и оценить их последствия. 

Информационные системы прогнозирования развития ма-
лого бизнеса и имитационного моделирования развития малого 
бизнеса представляют собой пакеты прикладных программ, до-
полненных формами и скриптами для упрощения реализации в 
них разработанных моделей. Для прогнозирования развития в 
качестве базового пакета целесообразно использовать пакет 
STATISTICA Base. Для имитационного моделирования наибо-
лее эффективным, с учетом особенностей поставленной задачи, 
является пакет PowerSim. 

Система презентации сценариев развития позволяет в ви-
зуальной форме представить влияние налоговых стимулов как 
на малый бизнес региона, так и на экономику Украины в целом. 
При этом используется графическо-цифровое представление, 
при котором данные из табличной формы могут оперативно 
преобразовываться в диаграммы различных типов в соответ-
ствии с требованиями лиц, принимающих решения. 

Взаимодействие подсистемы управления налоговым сти-
мулированием развития малого бизнеса с информационной 
средой Государственной фискальной службы осуществляется 
через региональные базы данных, в которых содержится ин-
формация о малом бизнесе и экономической среде исследуемо-
го региона, а также через центральную базу данных.  
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Также осуществляется прямой сбор данных о малом биз-
несе региона через систему мониторинга. Необходимость пря-
мого сбора обусловлена отсутствием значительной части требу-
емой информации в стандартных отчетах, имеющихся в инфор-
мационных системах фискальной службы. Однако прямой сбор 
данных является крайней формой сбора данных ввиду трудоем-
кости и сложности этого процесса, его целесообразно приме-
нять только при невозможности использования информацион-
ной системы «Электронный кабинет плательщика». Электрон-
ный сервис «Электронный кабинет плательщика» является ча-
стью системы «Налоговый блок» на едином веб-портале Госу-
дарственной фискальной службы и позволяет плательщику 
осуществлять взаимодействие с налоговыми органами, в част-
ности получать консультативные услуги в режиме реального 
времени, заказывать и получать административные услуги. Че-
рез электронный кабинет плательщика могут проводиться 
опросы представителей малого бизнеса с целью уточнения дан-
ных, необходимых для разработки сценариев стимулирования, а 
также доводиться до сведения субъектов малого бизнеса осо-
бенности проводимых реформ. 

Выводы. Таким образом, сбор данных для формирования 
налоговой политики осуществляется с помощью информацион-
ного обеспечения деятельности налоговых органов при налого-
вом стимулировании развития малого бизнеса региона. В осно-
ву информационного обеспечения положены выявление и фор-
мализация информационных потоков, которые возникают при 
реализации процессов начисления и уплаты налоговых плате-
жей и сборов субъектами малого бизнеса. Это позволяет опи-
сать бизнес-процессы налогового стимулирования и построить 
на их основе информационную систему поддержки принятия 
решений при формировании налоговой политики стимулирова-
ния малого бизнеса регионов Украины. Развитием предложен-
ного информационного обеспечения могут быть полученные с 
его помощью рекомендации по реформированию налоговой по-
литики Украины. 
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Л.В. Іваненко  
 
ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОРМУВАННЯ  

І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА РІЗНИХ 
СТАДІЯХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ1 

 
Інноваційність є визначальною характеристикою сучас-

них науково-технічних, виробничих, соціально-економічних та 
всіх суспільних процесів. Перехід до інноваційного типу роз- 
витку економіки потребує зміни тенденцій у розвитку людсько-
го капіталу в Україні, підвищення ефективності витрат на його 
формування і розвиток на рівні окремих індивідів, суб’єктів  
господарювання, регіонів та держави в цілому. 

За оцінками ООН, у 2015 р. за індексом людського роз-
витку (Human Development Index) Україна посідає 81 місце се-
ред 188 країн світу і входить у групу країн із високим рівнем 
людського розвитку. Високі оцінки розвитку освіти (грамотно- 
сті та очікуваної тривалості навчання) компенсують відставання 
від розвинутих країн світу за показниками валового національ-
ного доходу на душу населення та очікуваної тривалості життя 
при народженні. Складова «індекс освіти (inequality-adjusted 
education index)» в Україні (0,747) відповідає рівню Люксем-
бургу (0,716), Франції (0,754), Бельгії (0,738), країн, які входять 
до групи з дуже високим рівнем людського розвитку [1]. 

Людський потенціал, сформований в Україні, є достатньо 
високим, але він використовується неефективно, про що свід-
чить зниження показників продуктивності праці як у промисло-
вості в цілому, так і в переробній зокрема. Як наслідок, відсутні 
підстави для підвищення рівня оплати праці найманих праців-
ників і зростання мотивації населення України до нарощення 

                                                   
1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Меха-

нізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробни- 
цтва продукції з високою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер 
держреєстрації 0115U001639). 

 

© Л.В. Іваненко, 2015 



221 

людського капіталу за рахунок освіти, дотримання здорового 
способу життя, культурного розвитку тощо. 

Розв’язання проблем формування та розвитку людського 
капіталу в Україні є справою важливою, їх ігнорування може 
згубно позначитися на досягненні довгострокових цілей стійко-
го розвитку, який передбачає задоволення сучасних потреб без 
збитків для потреб майбутніх поколінь.  

Питання ефективності використання людського капіталу 
досить активно обговорюються науковцями. У російсько- та 
україномовній спеціальній літературі увагу зосереджено пере-
важно на розгляді різних формулювань і трактувань семантично 
близьких, але надзвичайно складних і багатоаспектних понять, 
таких як «якість населення», «людський капітал», «людський 
потенціал», «людські ресурси» тощо [2; 3], наведено результати 
досліджень еволюції наукових поглядів на місце і роль людини 
в економіці країни та її регіонів [4], викладено аналіз стану ін-
ституціонального середовища, його впливу на розвиток людсь-
кого капіталу [5; 6], обґрунтовано необхідність інвестування в 
людський капітал з метою зростання конкурентоспроможності 
підприємств [7] та підвищення рівня їх капіталізації [8]. 

В англомовній науковій і спеціальній літературі активно 
висвітлюються питання ефективності управління інвестиціями 
в людський капітал на рівні окремих компаній: оцінюється 
вплив інвестицій у людський капітал на зміну вартості окремих 
складових у його структурі [9], розкриваються можливості ней-
тралізації ефектів старіння (зносу) людського капіталу за раху-
нок регулювання інвестиційних витрат [10], дається оцінка ри-
зиків інвестування в людський капітал [11]. У той час коли віт-
чизняні науковці та практики намагаються теоретично обґрун-
тувати й емпірично довести наявність позитивного впливу ак-
тивізації зусиль у напрямі підвищення людського капіталу в 
державі, їх західні партнери вже розробляють методичні підхо-
ди до впровадження цієї концепції у практику діяльності ком-
паній. 

Мета статті  − на основі вивчення моделі життєвого цик-
лу людського капіталу визначити напрями і джерела інвестицій, 
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склад та структуру витрат підприємств на формування й розви-
ток людського капіталу.  

Теорія людського капіталу в сучасній її інтерпретації до- 
сліджує процеси якісного вдосконалення людських ресурсів, 
визначає людину як об’єкт капітальних вкладень, обґрунтовує 
доцільність й ефективність таких вкладень, вивчає специфіку 
поведінки інвестиційних агентів при формуванні й використан-
ні людського капіталу, сприяє визнанню людського часу клю-
човим економічним ресурсом.  

Інвестиційний підхід у визнанні людського капіталу під-
креслює факт накопичення певних здібностей і якостей у ре-
зультаті вкладень (інвестицій) у людину або людської активно-
сті в різних формах. При цьому використовується відоме поло-
ження Г. Беккера про те, що людський капітал формується в 
результаті інвестицій у людину, серед яких виділяються витра-
ти на освіту, підготовку робочої сили на виробництві, а також 
на охорону здоров’я, міграцію, пошук інформації про ціни та 
доходи [10].Таке твердження підкреслюється і думкою, вислов-
леною М. Блаугом: «Усі ці явища – здоров’я, освіта, пошук ро-
боти, отримання інформації, міграція, навчання на роботі – мо-
жуть розглядатися скоріше в термінах інвестицій, ніж спожи-
вання, незалежно від того, здійснюються вони індивідом само-
стійно чи суспільством, яке виступає в його інтересах. Усі ці 
явища пов’язують разом не питання про те, хто і які дії вживає, 
а той факт, що агент, який приймає рішення, обґрунтовує свої 
сучасні дії міркуваннями майбутнього» [11]. 

Власником й основним вкладником в інвестування люд-
ського капіталу є сама людина. Людський капітал є невідокрем-
леним від самої людини. Відособлюватись і відокремлюватись 
можуть лише продукти її фізичної та інтелектуальної праці, а не 
набуті людиною здібності. Індивідуальний людський капітал 
формується протягом усього життя, нерозривно пов'язаний не 
лише із природними характеристиками особи, але і з тим, на-
скільки високою є її професійна активність. 

Інвестування людського капіталу здійснюється протягом 
усього життя людини, змінними є лише напрями інвестування і 
джерела їх фінансування на різних стадіях життєвого циклу – 
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формування (створення і становлення), розвиток, зрілості, спа-
ду. На рисунку1 відображено процеси, які відбуваються на різ-
них стадіях (періодах) життєвого циклу людського капіталу, а 
також суб’єкти, які виступають переважно інвесторами на цих 
стадіях. 

На стадії формування (накопичувальний період) здійсню-
ється набуття людиною загальної та професійної освіти, відбу-
вається інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток осо-
бистості, формується сукупність систематизованих знань, умінь 
і практичних навичок, способів мислення, професійних, світо-
глядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей 
тощо. Основним інвестором у цей період в Україні виступає 
держава і домогосподарства. Провідна роль у фінансуванні ін-
вестицій людського капіталу в Україні належить державі. За 
оприлюдненими даними Державної служби статистики Укра- 
їни, у 2014 р. у структурі розподілу загальних витрат на освіту 
за джерелами державними були 85,1% витрат, фінансувались 
домогосподарствами – 14,1, приватними компаніями – 0,8%2. 
На охорону здоров’я відповідно: державні − 51,8%, домогоспо-
дарств – 45,3, приватних компаній – 2,7%3. 

Підприємства та організації використовують людський 
капітал на активних стадіях його розвитку і зрілості (продук-
тивний період). Витрати підприємств на цих стадіях включають 
витрати, пов’язані з необхідністю забезпечувати (адаптація но- 
 

                                                   
1 На рисунку не показано ранній період життя людини (на-

родження і досягнення дитиною 4-5-річного віку), коли відбувається на-
копичення фізичного й інтелектуального потенціалу людського капіталу 
за рахунок виховання та освіти в родині, складові людського капіталу 
набуваються і збільшуються переважно за рахунок інвестицій домогос-
подарств. 

2 За даними Державної служби статистики України: Національні 
рахунки освіти України у 2014 році [Електронний ресурс]: статистичний 
бюлетень / Державна служба статистики України. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua.  

3 За даними Державної служби статистики України: Національні 
рахунки охорони здоров’я (НРОЗ) України у 2014 році [Електронний ре-
сурс]: статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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вих працівників, навчання персоналу при організаційних і тех-
нологічних змінах на виробництві) та підтримувати (мотива-
ційні заходи, охорона праці) досягнутий рівень ефективності 
використання залученого людського капіталу. 

Продуктивний період, особливо фаза його зрілості, харак-
теризується прагненням максимізації віддачі від інвестицій в 
індивідуальний людський капітал. Пріоритетними є інвестиції в 
додаткову освіту, підвищення досягнутого рівня знань, навичок, 
компетенції, а також забезпечення мобільності. Основними ін-
весторами в цей період виступають власники людського капіта-
лу (працівники) з метою максимізації віддачі від минулих вкла-
день, а також підприємства та організації з метою максимізації 
інтегральних ефектів від використання людського капіталу за-
лучених до штату працівників. 

На стадії спаду (результативний період) відбувається по- 
ступове зниження віддачі від вже сформованого людського ка-
піталу, іншими словами, «людина починає жити на ренту від 
інвестицій у людський капітал». Акценти у пріоритетах вкла-
день у людський капітал зрушуються вбік охорони здоров’я. 
Ключовою характеристикою результативного періоду є можли-
вість і необхідність, за умови збереження індивідом необхідно-
го рівня фізичного та психічного здоров’я, передачі накопиче-
них знань, досвіду і навичок. 

Прийнято виділяти основні властивості й ознаки люд-
ського капіталу, найбільш повно узагальнені в роботі Д.І. Асла-
нова [14]: 

1. Людський капітал (втілений в окремій особистості, не-
від’ємне особисте досягнення індивідуума) є головною цінніс-
тю сучасного суспільства, а також основоположним, визнача-
льним і невичерпним фактором стійкого економічного зростан-
ня країни та її регіонів. Як джерело нових ідей, технологій та 
інновацій є найважливішим фактором забезпечення їх сприй-
няття, відтворення і розповсюдження. 

2. Процес формування людського капіталу є складним,  
оскільки він (ЛК) інтегрує властивості як відтворюваного капі-
талу (здоров’я і знання людей є підсумком вкладення матеріа-
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льних і духовних засобів), так і природного капіталу (процес 
відтворення відбувається відповідно до природних законів). 

3. Формування людського капіталу потребує значних фі-
нансових та інших витрат як самого індивідуума, так і суспіль- 
ства в цілому. Оцінка розміру таких вкладень є проблематич-
ною. На відміну від фізичного капіталу, розмір якого можна ви-
значити прямо за рівнем фактично зазнаних витрат на його фор-
мування і відтворення, розмір людського капіталу оцінюється 
непрямо – за величиною очікуваних доходів у майбутньому. 

4. Людський капітал може бути накопиченим, оскільки 
особа, індивідуум може набувати певних навичок, досвіду, здіб-
ностей, укріплювати власне здоров’я і тим самим збільшувати 
цінність і обсяг капіталу. 

5. Інвестиції в людський капітал забезпечують отримання 
людиною в майбутньому більш високих доходів. Для суспіль- 
ства інвестиції в людський капітал дають більш тривалий (за 
часом) та інтегральний (за характером) економічний і соціаль-
ний ефект. 

6. Інвестиції в людський капітал мають досить тривалий 
характер. Інвестиції в капітал освіти мають період 12-20 років, 
капітал здоров’я є об’єктом вкладень протягом усього життя. 

7. Людський капітал відрізняється від фізичного ступенем 
ліквідності. Людський капітал не може бути переданим, він не-
від’ємний від свого носія − живої людської особистості. Влас-
ником людського капіталу в сучасному суспільстві може бути 
лише сама людина. 

8. Прямі доходи від інвестицій у людський капітал отри-
мує лише його власник-носій незалежно від джерела інвестицій. 

9. Ступінь віддачі інвестицій у людський капітал залежить 
від проявів волевиявлення людини, її світогляду, загального 
культурного рівня, мотивацій. 

10. Ринкові механізми (економічна політика лібералізму) 
не забезпечують оптимальний для економіки рівень інвестицій 
у людину. Необхідною є участь держави в інвестуванні в люд-
ський капітал. 

11. Людський капітал, втілений в індивідуумі, протягом 
його життя не лише накопичується, але і зменшується (зношу-
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ється) під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Зменшення 
людського капіталу, за аналогією зі зношенням фізичного капі-
талу, може бути фізичним (фізичне та психічне старіння людсь-
кого організму, втрата когнітивних здібностей) і моральним 
(економічним). У зарубіжній спеціальній літературі виділяють 
такі види зносу людського капіталу (human capital obsolescence) 
[15]:  

фізичний (technical) – знос навичок через старіння або 
хвороби, які можуть бути пов'язані з умовами праці; атрофія 
навичок у зв'язку з недостатнім використанням;  

моральний (economic) − професійне старіння через техно-
логічні й організаційні зміни; старіння через структурні зміни в 
зайнятості; старіння навичок за рахунок змін у кадрових струк-
турах окремих підприємств. 

12. Економічна цінність і значимість здоров’я у процесі 
формування, нарощування та використання людського капіталу 
безумовні. 

Згідно з теорією людського капіталу фінансові ресурси, 
які направляються на розвиток індивідуальної робочої сили лю-
дини, визнаються капітальними витратами, тобто витратами з 
метою отримання від них додаткового доходу в майбутньому. 
Виходячи з міжнародних і вітчизняних стандартів обліку, ви-
трати підприємства, пов’язані з розвитком персоналу, не мо-
жуть приводити до збільшення його активів. Це природно, оскі-
льки набуті компетенції, якості та очікувані підприємством 
майбутні зиски можуть бути втрачені ним при звільненні пра- 
цівника. Однак наявність у компанії інтелектуального (іннова-
ційного) іміджу, позитивного гудвілу при укладанні угод з про-
дажу функціонуючих підприємств зі сформованими і працю-
ючими трудовими колективами свідчить про наявність у під-
приємства ресурсів, втілених не лише у закріплених у балансі 
матеріальних, нематеріальних активів, значна частка яких при-
падає на людський капітал.  

Потреби організацій у персоналі не є статичними в часі та 
можуть змінюватися під впливом багатьох внутрішніх і зовніш-
ніх чинників. В умовах скорочення обсягів попиту на продук-
цію, припинення випуску окремих видів продукції внаслідок 
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упровадження нових технологій, реалізації заходів щодо інфор-
матизації виробництва й управління потреба в персоналі окре-
мих категорій скорочується. У цей період підприємства реалі-
зують заходи, спрямовані на оптимізацію чисельності персона-
лу, приведення її у відповідність до реальних потреб підприєм-
ства в поточному періоді. Разом із скороченням персоналу шля-
хом звільнення працівників підприємства припиняють прийом 
на роботу, що передбачає переведення на робочі місця, які ви-
вільняються внаслідок природної плинності кадрів співробітни-
ків, чиї посади підлягають скороченню. Це, як правило, супро-
воджується реалізацією програм перепідготовки персоналу. 

Згідно з діючою Інструкцією визначення вартості робочої 
сили Державного комітету статистики України № 131 від 
29.05.1997 р. вартість робочої сили визначається за такими гру-
пами: 

1. Пряма оплата. 
2. Оплата за невідпрацьований час. 
3. Премії та нерегулярні виплати. 
4. Заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги, 

допомоги в натуральній і грошовій формах. 
5. Витрати підприємств на оплату житла працівників. 
6. Витрати підприємств на соціальне забезпечення праців-

ників. 
7. Витрати на професійне навчання. 
8. Витрати на утримання громадських служб. 
9. Витрати на робочу силу, не віднесені до інших груп. 
10. Податки, що відносяться до витрат на робочу силу. 
Існуюча система обліку не дозволяє розглядати персонал 

як об’єкт інвестицій, тобто витрати підприємства, пов’язані з 
розвитком персоналу, не можуть приводити до збільшення його 
активів аналогічно до витрат підприємства, пов’язаних з удо-
сконаленням необоротних матеріальних та нематеріальних ак-
тивів. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському об-
ліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) 
за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій 
звітності в Україні визначає ПСБО 26 «Виплати працівникам». 
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Стандартом визначено, що виплати працівникам включають 
поточні виплати, виплати при звільненні, виплати після закін-
чення трудової діяльності, виплати інструментами власного ка-
піталу підприємства, інші довгострокові виплати.  

Витрати на навчання і підвищення кваліфікації працівни-
ків, згідно з ПСБО 16 «Витрати», відображаються у складі ви-
трат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. При 
цьому витрати на навчання та підвищення кваліфікації входять 
до складу загальновиробничих, адміністративних витрат, ви-
трат на збут, інших витрат залежно від того, до якого підрозділу 
підприємства належить працівник. 

Згідно з ПСБО 8 «Нематеріальні активи»  витрати на спе-
ціальне навчання спеціалістів, пов’язане з необхідністю опану-
вання нових технологій, нових комп’ютерних програм, інших 
об’єктів нематеріальних активів, відображаються у складі ви-
трат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Збіль-
шення вартості нематеріального активу на величину вартості 
навчання працівників підприємства, необхідного для роботи з 
такими активами, не передбачено також відповідно і до п. 15 
МСБО 38 «Нематеріальні активи»: «суб’єкт господарювання 
може мати групу кваліфікованих працівників і бути здатним 
визначити зростаючу кваліфікацію працівників, що спричинить 
майбутні економічні вигоди від навчання. Суб’єкт господарю-
вання може також очікувати, що персонал продовжуватиме на-
давати йому свою кваліфікацію. Проте, як правило, суб’єкт гос-
подарювання не має достатнього контролю над очікуваними 
майбутніми економічними вигодами, отримуваними від групи 
кваліфікованих працівників і від навчання, щоб вважати ці 
об’єкти такими, що відповідають визначенню нематеріального 
активу» [16]. 

Витрати підприємств, пов’язані зі здійсненням заходів 
щодо оздоровлення працівників, аналогічно до витрат на нав-
чання і підвищення кваліфікації працівників, відносяться до 
складу загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на 
збут, інших витрат. Різниця між витратами на навчання і під-
вищення кваліфікації працівників та витратами, пов’язаними зі 
здійсненням заходів щодо оздоровлення працівників, полягає в 
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тому, що останні включаються до складу витрат на оплату пра-
ці та підлягають оподаткуванню у складі доходів фізичних осіб. 

До складу інших операційних витрат поточного періоду, 
згідно з ПСБО 16, належать витрати на утримання об’єктів со-
ціально-культурного призначення. Витрати підприємств, пов’я-
зані з фінансуванням соціально-культурних та спортивних за-
ходів у рамках формування корпоративної культури, здійсню-
ються за рахунок чистого прибутку. Велика частина витрат на 
корпоративну культуру має альтернативний характер, тобто 
може бути розглянута з різних позицій і віднесена на різні на-
прями діяльності та статті витрат, наприклад, витрати на благо-
устрій території промислового підприємства можуть бути роз-
глянуті як витрати природоохоронних заходів і як витрати на 
створення фірмового стилю [17]. 

Витрати, пов’язані з формуванням людського капіталу  
підприємства, як і витрати, пов’язані з використанням персона-
лу, вважаються поточними і не збільшують вартості його акти-
вів. Виключення становлять лише витрати, пов’язані з будівни-
цтвом об’єктів нерухомості соціального призначення. 

Висновки 
1. Витрати на формування і розвиток людського капіталу 

не є статичними за своїм напрямами та джерелами фінансуван-
ня, а змінюються зі зміною стадій його життєвого циклу (фор-
мування, розвиток, зрілість, спад). Тривалість продуктивних 
стадій життєвого циклу людського капіталу окремої людини 
залежить від обсягів витрат, вкладених у її розвиток. 

2. Підприємства й організації використовують людський 
капітал на активних стадіях його розвитку та зрілості. Витрати 
на цих стадіях пов’язані з необхідністю забезпечувати та під-
тримувати досягнутий рівень ефективності використання залу-
ченого людського капіталу. 

3. Зважаючи на особливості використання та властивості 
людського капіталу не лише накопичуватись, але і зменшува-
тись під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, максимізація 
віддачі від інвестицій у нього на рівні підприємств можлива за 
умови реалізації програм додаткової освіти, підвищення досяг-
нутого рівня знань, навичок, компетенції персоналу. 
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Урахування специфічних властивостей людського капіта-
лу, його особливостей на різних стадіях життєвого циклу, 
розв’язання конфлікту визнання інвестиційними витрат підпри-
ємств на його формування і розвиток сприятиме підвищенню 
обґрунтованості прийняття управлінських рішень. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ  
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
Сучасна економіка України має гостру недостатність ін-

вестиційних ресурсів, що викликано насамперед низькою інвес-
тиційною активністю вітчизняних суб’єктів господарювання. У 
сучасній економіці рівень інвестиційної активності є однією з 
найбільших точних ознак, що характеризує якість економічного 
зростання і можливість соціального прогресу. Інвестиційна ак-
тивність − основа економічного зростання та забезпечення кон-
курентоспроможності суб’єктів господарювання. Актуальність 
інвестиційної активності підприємств в економічному аспекті 
полягає в тому, що в умовах розвитку ринкових відносин інвес-
тування є не тільки джерелом одержання прибутку підприємст-
вами, але й є основним фактором зростання економіки країни в 
цілому.  

Поняття «інвестиційна активність» недостатньо вивчене 
та є об’єктом пильної уваги в сучасній науці. Питання, 
пов’язанні з дослідженням інвестиційної активності, розгляда-
ються багатьма вченими, такими як Т. Затонацька [10] (вплив 
бюджетних інструментів на інвестиційні процеси), В. Жигінас 
[8] (джерела інвестиційних ресурсів структурної перебудови), 
О. Малютін та У. Гладка [15] (інвестиційний клімат та регулю- 
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вання інвестиційної діяльності), О. Кисельова [14] (теоретико-
методологічні основи реформування державних регуляторів 
мотивації інвестиційної діяльності). Також слід відзначити та-
ких науковців, як Л. Борщ [1], О. Гаврилюк [5], А. Даниленко 
[6], Н. Татаренко [19], С. Захарін [11] та ін. 

Метою статті є дослідження сучасного стану та тенденцій 
розвитку інвестиційної активності промислових підприємств 
України. 

Сьогодні Україна перебуває у кризовому стані, який охо-
пив усі сфери життя – духовну, політичну, економічну. Саме 
тому необхідно активізувати інвестиційну діяльність підпри-
ємств. Адже саме інвестиції забезпечують розширене відтво-
рення виробництва і справляють вирішальний вплив на форму-
вання темпів економічного зростання і добробуту населення 
країни. Базовим законом, що регулює інвестиційну діяльність в 
Україні, є Закон України «Про інвестиційну діяльність» [8] від 
08.09.1991 р. Він визначає інвестиції як усі види майнових й 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підпри-
ємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створю-
ється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Наве-
дене визначення враховує взаємозв’язок, процес перетворення 
інвестиційних ресурсів на вкладення, витрати, а також дає ши-
року класифікацію інвестицій та об’єктів інвестиційних вкла-
день. Дане трактування інвестицій вигідно відрізняється, але ж 
все таки має ряд недоліків.  

По-перше, серед об’єктів вкладення кошти правильніше 
буде виділяти окремо, а не відносити їх до майнових цінностей, 
тим більше вони є основним інвестиційним ресурсом.  

По-друге, визначення досягнення соціального ефекту як 
мети інвестиційної діяльності суперечить сутності інвестицій як 
економічної категорії. Інвестиція може викликати як позитив-
ний, так і негативний соціальний ефект, але при цьому вона за-
лишається інвестицією. Різке погіршення економічної динамі-
ки, яке у 2014 р. багато в чому було зумовлене розгортанням 
бойових дій на сході України, засвідчує недосконалість та ви-
черпаність традиційних для України чинників економічного 
зростання. Ці чинники ґрунтуються, насамперед, на експлуата-
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ції застарілих ресурсоємних засобів виробництва, використанні 
дешевої низькокваліфікованої праці. За таких умов відновлення 
економічного зростання в Україні потребує побудови нової мо-
делі розвитку, заснованої на інвестиційних принципах. 

В економічній літературі поняття «інвестиційна актив-
ність» недостатньо вивчене та є об’єктом пильної уваги в су-
часній науці. При трактуванні поняття «інвестиційна актив-
ність» доцільно дотримуватися думки Л. Салімова [18], згідно з 
якою інвестиційна активність − це фактичний результат рівня 
ймовірності досягнення заданої кінцевої мети інвестиційної ді-
яльності. Найчастіше в економічній літературі словосполучення 
«інвестиційна діяльність» та «інвестиційна активність» непра-
вомірно ототожнюються, маючи при цьому різне сутнісне зна-
чення. Так, діяльність – це заняття, праця, дії, у той час як ак- 
тивність передбачає діяльну участь, діяльний стан. Інвестиційна 
активність є складовою інвестиційного клімату, інвестиційної 
системи та інвестиційного процесу. Рівень інвестиційної актив-
ності промислових підприємств свідчить про якість економіч-
ного прогресу країни. 

В економічних дослідженнях зустрічаються такі терміно-
логічні поєднання поняття «активність»: ділова, підприємниць-
ка, господарська, фінансова, виробнича, інноваційна, винахід-
ницька, інвестиційна [3, с. 26]. Таким чином, словосполучення 
«інвестиційна діяльність» та «інвестиційна активність» в еко-
номічній літературі мають різне сутнісне значення. 

Основними причинами зниження інвестиційної активно- 
сті в українській економіці є: тривалий економічний спад, клі-
мат, недосконала база, незначне надходження іноземних інвес-
торів, недосконалість законодавства, неналежна підготовка ін-
вестиційних проектів, програм та їх недієвість. 

Задля підвищення інвестиційної активності в економіці 
нашої країни та активізації інвестиційної діяльності як на 
мікро-, так і на макрорівні необхідно:  

керівництву країни дотримуватися активної позиції щодо 
залучення інвестицій;  

підтримувати на державному рівні програми та проекти 
зарубіжних і вітчизняних інвесторів;  
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розвивати інвестиційний ринок у світовий простір;  
дотримуватися сприятливого інвестиційного клімату. 
Поняття «інвестиційна активність» перетинається за зміс-

том з поняттям «інвестиційний клімат», за рахунок цього дані 
поняття часто підміняють. Під інвестиційним кліматом слід ро-
зуміти середовище, у якому відбуваються інвестиційні процеси.  

Інвестиційна активність формується під впливом політич-
них, економічних, юридичних, соціальних та інших факторів, 
що визначають умови інвестиційної діяльності та ступінь ризи-
ку інвестицій. Таким чином, інвестиційна активність є резуль-
татом тісної взаємодії двох факторів – можливостей інвесту-
вання й інвестиційних ризиків.  

Для визначення розвитку промислових підприємств Укра-
їни проаналізуємо тенденції їх діяльності в розрізі основних га-
лузей промисловості, що характеризують соціально-економіч-
ний та інвестиційний розвиток.  

У промисловий сектор України у 2010-2014 рр. у серед-
ньому залучалося 35% від загального обсягу капітальних інвес-
тицій економіки України. Попри позитивну тенденцію зростан-
ня частки промисловості у структурі освоєних в економіці капі-
тальних інвестицій із 30% у 2010 р. до 40% у 2014 р. та майже 
двократне зростання обсягів освоєних у промисловості інвести-
цій з 56725 млн грн у 2010 р. до 186242 млн грн у 2014 р., аналіз 
показників структури капітальних інвестицій у промисловість 
свідчить про негативну тенденцію скорочення частки інвести-
цій у переробну промисловість з 53,9% у 2010 р. до 49,6% у 
2014 р. (табл. 1) [7]. 

У структурі капітальних інвестицій у переробну промис-
ловість традиційно переважають частки: харчової промислово- 
сті − 16,1% від загального обсягу залучених інвестицій у про-
мисловість у 2014 р., металургії − 14,3, хімічного комплексу − 
8,3, машинобудівного комплексу − 7,4%.  

Водночас частка капітальних інвестицій у машинобудів-
ний комплекс у загальній структурі капітальних інвестицій у 
промисловість залишається вкрай низькою. Так, у середньому в 
2010-2014 рр. вона становила лише 6,9%, у 2014 р. – 7,4%. 
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Таблиця 1 
Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності  

у 2010-2014 рр., млн грн /%1 
Галузі промисловості 2010 2011 2012 2013 2014

Промисловість, 
у тому числі: 

56725/
100 

89146/ 
100 

103473/ 
100 

10559/ 
100 

186242/
100 

Добувна промисловість 15727/ 
27,7 

24252/ 
27,2 

31528/ 
30,5 

22863/ 
21,7 

20010,6/ 
22,1 

Переробна промисловість 30579/
53,9 

42742/ 
47,9 

43032/
41,6 

46240/
43,8 

42474,4/
49,6 

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 

8665/
15,3 

12254/ 
13,7 

13558/
13,1 

15275/
14,5 

13486,7/
16,1 

Текстильне виробництво, вироб-
ництво одягу 

492/
0,9 

543/ 
0,6 

372/
0,4 

483/
0,5 

623,0/
0,7 

Виготовлення виробів з деревини, 
паперу та поліграфічна діяльність

1392/
2,5

3602/ 
4,0 

2264/
2,2

2444/
2,3

2011,8/
2,3

Виробництво коксу та продуктів 
нафтопереробки 

1419/
2,5 

1603/ 
1,8 

1240/
1,2 

675/
0,6 

534,2/
0,7 

Металургійне виробництво, виро-
бництво готових металевих виро-
бів, крім машин та устаткування 

6719/ 
11,8 

9810/ 
11,0 

9282/ 
9,0 

10898/ 
10,3 

11833,6/ 
14,3 

Машинобудування 6718,5/
11,8 

9809,7/ 
11,0 

9281,7/
9,0 

10898,2/
10,3 

11832,7/
14,3 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиціонованого повітря

9680/
17,1

21136/ 
23,7 

27134/
26,2

34490/
32,7

22895,0/
27,3

Водопостачання: каналізація, 
поводження з відходами 

738/
1,3 

1016/ 
1,1 

1779/
1,7 

2001/
1,9 

862,0/
1,0 

 
1 Складено за інформацією Державної служби статистики України 

[6]. 
 

Машинобудівний комплекс є рушійною силою науково-
технічного прогресу в економіці, забезпечуючи техніко-тех-
нологічне оновлення інших галузей завдяки виробництву інвес-
тиційної продукції прогресивних видів машин та обладнання, 
транспортних засобів, інструментів і приладів. Нарощування 
інвестицій у машинобудівну промисловість виступає необхід-
ною передумовою забезпечення структурних зрушень в інших 
галузях української промисловості. 

У 2014 р. галузь машинобудування зазнала значних втрат 
через розгортання бойових дій на Донбасі [8]. 

Однією із проблем світової економіки є недостатність ін-
вестиційних ресурсів. Одну з найважливіших ролей у забезпе-
ченні стабільного розвитку економіки держави відіграє пози- 
тивна динаміка капітальних інвестицій. Як правило, структура 
джерел фінансування інвестицій змінюється залежно від фази 
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ділового циклу: частка внутрішніх джерел знижується в періоди 
пожвавлення та підйому, коли підвищується інвестиційна ак- 
тивність, і зростає в періоди економічного спаду, що пов’язано 
зі скороченням масштабів інвестування, пропозиції грошей, по-
дорожчанням кредиту. 

Головним джерелом капітальних інвестицій у 2010- 
2014 рр. були власні кошти підприємств та організацій, за раху-
нок яких у 2014 р. освоєно 74,1% всіх капіталовкладень. Отже, 
можливість здійснення інвестиційної активності визначається 
перш за все фінансовим станом підприємства (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  

за 2010-2014 рр., млн грн /%1 
Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014

Усього,
у тому числі за рахунок: 

5372584/
100 

7114241/
100 

79614190/
100 

70320590/
100 

67832630/
100 

Коштів державного бюджету 3600162/
6,7 

5469659/
7,7 

5105578/
6,4 

1515185/
2,2 

1436881/
2,1 

Коштів місцевих бюджетів 1109821/
2,1 

947717/
1,3 

1397376/
1,8 

1024090/
1,5 

680408/
1,0 

Власних коштів підприємств 
та організацій 

3487273/
64,9 

4563449/
64,1 

56017521/
70,4 

49893579/
71,0 

50294027/
74,1 

Кредитів банків та інших по-
зик 

6918811/
12,9 

1238788/
17,4 

11169047/
14,0 

10576365/
15,0 

9374086/
13,8 

Коштів іноземних інвесторів 1181610/
2,2

1358152/
1,9

1653792/
2,1

1217054/
1,7

386002/
0,6

Коштів населення на індивіду-
альне житлове будівництво 

2209445/
4,1 

2094921/
3,0 

2026277/
2,8 

3527477/
5,0 

3935267/
5,8 

Інших джерел фінансування 3833258/
7,1 

3249583/
4,6 

2244599/
3,4 

2566840/
3,6 

1725959/
2,6 

 

1 Складено за інформацією Державної служби статистики України 
[6]. 

 

Разом із загальним зменшенням обсягу інвестицій у 
2014 р. майже на 3 млн грн порівняно із 2013 р. про поліпшення 
ситуації щодо здійснення інвестицій свідчить скорочення част-
ки інвестування за рахунок власних коштів. 

Частка інвестицій фінансується за рахунок коштів дер-
жавного (в середньому 5,02%) та місцевого (1,54%) бюджетів. 
На думку С. Захаріна, стабільне зростання економіки забезпе-
чуватимуть видатки на «розвиток інфраструктури», що спри- 
ятиме приватним інвестиціям, а також здійснення заходів щодо 
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забезпечення нормального функціонування державної інфра-
структури [11]. 

Аналіз структури капітальних інвестицій за джерелами 
фінансування вказує на зростання питомої ваги власних коштів 
підприємств та організацій з 64,9 до 74,1%. Скоротилася частка 
місцевих бюджетів з 2,1 до 1,0%. Слід зазначити, що роль іно-
земних інвесторів у здійсненні капітальних інвестицій у націо-
нальну економіку є незначною та не перевищує 2,2% у загаль-
ній структурі за досліджуванні роки. У 2014 р. зазначений пока-
зник не перевищує 0,6%, що свідчить про негативний вплив 
чинників політичного і зовнішньоекономічного характеру.  
Водночас зросла частка капітальних інвестицій, освоєних за ра-
хунок кредитів банків та інших позик (з 12,9% у 2010 р. до 
13,8% у 2014 р.).  

На рисунку наведено структуру інвестицій за джерелами 
фінансування у 2010-2014 рр. 

Порівняно з 2010 р. структурні зрушення у здійсненні ін-
вестицій 2014 р. є неістотними і незначними, оскільки найбіль-
шу частку інвестицій здійснено за рахунок власних коштів під-
приємств та організацій. Також варто зазначити, що намітилась 
зростаюча тенденція такого джерела фінансування, як вкладан-
ня коштів населення на індивідуальне житлове будівництво, − у 
2014 р. питома вага цього показника становить 5,8%.  

У реальному секторі економіки України спостерігаються 
нестабільні тенденції інвестиційного забезпечення: надходжен-
ня інвестицій не забезпечує потреб ефективного розвитку про-
мисловості, державна політика не стала стимулюючим факто-
ром до залучення інвесторів і вже декілька років поспіль спо-
стерігається тенденція надходження значних коштів і недостат-
ній рівень інвестиційного забезпечення економіки України. 

Актуальним стає завдання підвищення інвестиційної ак-
тивності для іноземних інвесторів та реальної конкуренції за 
інвестиції з економіки сусідніх держав. Важливо обрати пріори-
тети в інвестиційному процесі, які б забезпечили найвищий рі-
вень його ефективності.  

Інвестиційна  активність в Україні сьогодні перебуває ще 
на дуже низькому рівні, й іноземні інвестори не поспішають  
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Рисунок. Структура капітальних інвестицій за джерелами  
фінансування 

 
вкладати значні обсяги коштів в економіку нашої країни. Внут-
рішні ж інвестори також не досить успішно можуть здійснюва-
ти фінансове вливання у вітчизняну економіку, оскільки у своїй 
діяльності вони дуже часто стикаються як з певними державни-
ми обмеженнями, так і з недостатністю коштів навіть на власну 
реорганізацію. Фахівці називають такі несприятливі риси на- 
ціональної економіки, які підлягають першочерговій зміні з ме-
тою підвищення інвестиційної активності: несприятливий ін- 
вестиційний клімат; недосконалість національного інвестицій-
ного менеджменту; відсутність дієвої системи страхування іно-
земних інвестицій; нерозвиненість вітчизняної інвестиційної 
інфраструктури; відсутність достатньої кількості вільних еко-
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номічних зон; неготовність до інвестицій більшості керівників 
українських підприємств [9]. 

Отже, для  вирішення проблеми поліпшення інвестиційної 
активності необхідно вирішити певну кількість проблем, 
пов’язаних із загальною зміною законодавчої бази у сфері ін- 
вестицій, тобто треба раціоналізувати структуру управління ін-
вестиціями в Україні. Також є нагальна необхідність зміни по-
даткової системи і виправлення системи регулювання діяльно- 
сті інвесторів (у першу чергу іноземних) в Україні. 

Висновки. Одним з основних теоретичних результатів є 
визначення категорії «інвестиційна активність» як кінцевого 
результату рівня ймовірності досягнення поставленої мети ін-
вестиційної діяльності. Встановлено, що інвестиційна актив-
ність є складовою інвестиційного клімату, інвестиційної систе-
ми та інвестиційного прогресу. На сьогоднішній день інвести-
ційна активність в Україні, як і економіка в цілому, перебуває у 
кризовому стані та не забезпечує того ефекту, який би сприяв 
розвитку національної економіки і виробничого потенціалу кра-
їни. 

У результаті аналізу особливостей інвестиційної активно-
сті промислових підприємств у розрізі основних галузей про-
мисловості виявлено, що основна частина інвестицій вкладаєть-
ся у переробну промисловість, металургійне виробництво та 
машинобудування. Фактично обсяг інвестицій збільшується 
починаючи з 2010 по 2014 р., але разом з тим із кожним роком 
приріст стає меншим. 

Аналіз капітальних інвестицій, головним джерелом яких 
були власні кошти підприємств та організацій, свідчить, що 
роль іноземних інвесторів є незначною та вказує на негативний 
вплив чинників політичного і зовнішньоекономічного характе-
ру. 

Перспективою подальших досліджень є основні шляхи 
підвищення інвестиційної активності промислових підпри-
ємств. До основних із них можна віднести: створення потужної 
виробничої бази даних для інвестування; розробку інвестицій-
них проектів; налагодження співпраці з найвпливовішими між-
народними валютно-кредитними системами. 
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 Системний аналіз стану та перспектив фінансування роз-
витку інвестиційної активності промислових підприємств в Ук-
раїні є актуальним і має виконуватися регулярно, з метою вияв-
лення головних тенденцій та попередження небажаних процесів 
гальмування темпів її розвитку.  
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АНОТАЦІЇ 
 
Богуцька О.А. Облігаційна позика як джерело інвестицій-

ної активності підприємств. – С. 31. 
Надано оцінку стану та джерел інвестиційної активності 

підприємств в Україні. Визначено можливості фінансування інвес-
тиційних проектів підприємств шляхом корпоративних облігацій. 
Проведено аналіз облігаційного фінансування вітчизняних підпри-
ємств за видами економічної діяльності. Узагальнено фактори, що 
стримують інвестиційну активність вітчизняних підприємств на  
фондовому ринку. Обґрунтовано переваги використання обліга-
ційної позики для підвищення інвестиційної активності підпри-
ємств.  

Ключові слова: підприємства, інвестиційна активність, облі-
гаційна позика,  фондовий ринок, інвестиційні проекти, джерела 
фінансування, додана вартість. 

 
Бриль І.В., Василенко Т.Д. Визначення етапів механізму 

управління нематеріальними активами підприємства. – С. 42. 
Проаналізовано стан нематеріальних активів підприємств 

України; досліджено основні закономірності управління нематері-
альними активами підприємства у сучасному конкурентному сере-
довищі, ідентифіковано зовнішні та внутрішні фактори, які в комп- 
лексі визначають тенденції організаційних перетворень процесу 
управління нематеріальними активами; систематизовано і допов-
нено принципи організації та ефективного функціонування систе-
ми управління нематеріальними активами, використання яких до-
зволить створити об'єктивну фундаментальну основу для форму-
вання та розвитку організаційно-економічного механізму управ-
ління нематеріальними активами підприємств. 

Ключові слова: управління, нематеріальні активи, механізм, 
інтелектуальна власність, конкурентоспроможність, ефективність, 
оцінка, методи, патент. 
 

Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В., Рябикіна Н.І. Підго- 
товка нефінансової звітності як метод забезпечення інвестицій-
ної привабливості підприємств та їх капіталізації. – С. 3. 

Обґрунтовано необхідність складання нефінансової звітності 
вітчизняними підприємствами з метою забезпечення їх інвести-
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ційної привабливості та капіталізації. Проаналізовано світовий до-
свід складання інтегрованої звітності підприємствами, виявлено 
недоліки та переваги для вітчизняних підприємств. Виділено групи 
вітчизняних підприємств, що складають нефінансові звіти і яким 
рекомендовано їх складати з метою забезпечення інвестиційної 
привабливості та капіталізації.  

Ключові слова: нефінансова звітність, інтегрована звітність, 
соціальна відповідальність підприємств, капіталізація, інвестицій-
на привабливість. 

 

Брюховецький Я.С. Механізм та функції економічних ін-
ститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів, 
підвищення інтелектуалізації промислових підприємств. – С. 172. 

Досліджено зовнішні, створювані державою умови розвитку 
та підвищення інтелектуалізації підприємств. Обґрунтовано ви-
сновок про можливість інтелектуалізації підприємств у результаті 
реалізації інвестиційних проектів і бізнес-планів розвитку з вико-
ристанням механізму цільового кредитування комерційними бан-
ками під прийняття векселів підприємств у забезпечення рефінан-
сування комерційних банків. 

Виділено функції всіх економічних інститутів - учасників 
процесу цільового кредитування промислових підприємств: націо-
нального уряду, національного банку, промислових підприємств, 
комерційних банків. Позначено фактори, що стимулюють застосу-
вання цільового кредитування промислових підприємств. 

Ключові слова: інтелектуалізація підприємств, інвестиційні 
проекти, цільове кредитування підприємств, економічні інститути. 
 

Булєєв І.П., Ревва А.М., Булєєв Є.І. Мотивація ефектив-
ності праці в умовах ринкових відносин постсоціалістичних кра-
їн. – С. 13. 

Досліджено теоретичні та практичні аспекти мотивації праці 
в умовах кризи економіки пострадянських країн, України. Обґрун-
товано рекомендації та пропозиції щодо форм і методів формуван-
ня ефективної системи мотивації праці, що охоплюють мікро-, ме-
зо- і макрорівні управління економікою держав, які перебувають в 
умовах кризи. 

Ключові слова: мотивація, стимулювання, оподаткування, 
ціна, конкурентоспроможність, додана вартість, прибуток, управ-
ління. 
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Васильєва Н.Ф. Неоіндустріалізація України в контексті 
розвитку ІТ-сфери. – С. 56. 

З метою прискорення неоіндустріалізації економіки України 
досліджено стан ІТ-сфери, зроблено аналіз на прикладі глобальних 
рейтингів за індексами розвитку інформаційно-комунікаційних  
технологій, мережної готовності, розвитку Інтернету, рівня роз- 
витку електронного уряду України та країн-членів ЄС серед країн 
світу і висновки про необхідність розробки та прийняття держав-
ної програми побудови інформаційного суспільства, що буде 
сприяти ефективному використанню ІТ-технологій, гармонізації 
побудови інформаційного суспільства в Україні та країнах-членах 
ЄС. 

Ключові слова: стратегія неоіндустріалізації, ІТ-сфера, гло-
бальні рейтинги, інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет, 
електронний уряд, ІТ-технології, інформаційне суспільство. 

 
Венжега Р.В. Концептуальні положення інституційних 

трансформацій у вугільній промисловості України. – С. 185. 
Досліджено інституційні зміни як важливої складової інсти-

туційної економіки. Розглянуто поточний стан та проблеми рефо-
рмування вугільної промисловості України, а також передбачувані 
сценарії зменшення трансакційних витрат у галузі. Визначено 
об’єктивні та суб’єктивні чинники гальмування розвитку галузі. 
Наведено інституційний механізм ефективної взаємодії між дер-
жавним сектором, академічними та галузевими інститутами, посе-
редницькими компаніями, представниками бізнесу. Сформовано 
концептуальні положення інституційних трансформацій у вугіль-
ній промисловості у середньостроковій перспективі.   

Ключові слова: інституційні зміни, трансакційні витрати, ре- 
структуризація, приватизація, реформування, зайнятість, інвести-
ційна привабливість, інноваційно-венчурний бізнес, індустріаль-
ний парк. 

 
Волкогон С.О. Інформаційне забезпечення діяльності по- 

даткових органів при стимулюванні малого бізнесу регіону. –  
С. 203. 

Показано, що збір даних для формування податкової політи-
ки здійснюється за допомогою інформаційного забезпечення ді- 
яльності податкових органів при податковому стимулюванні роз-
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витку малого бізнесу регіону. В основу інформаційного забезпе-
чення покладено виявлення і формалізацію інформаційних пото-
ків, які виникають при реалізації процесів нарахування і сплати 
податкових платежів і зборів суб'єктами малого бізнесу. Описано 
бізнес-процеси податкового стимулювання і побудовано на їх ос-
нові інформаційну систему підтримки ухвалення рішень при фор-
муванні податкової політики стимулювання малого бізнесу регіо-
нів України.  

Ключові слова: податкове реформування, розвиток малого  
бізнесу, податкове стимулювання, інформаційне забезпечення, по-
даткова інформаційна система. 

 
Горощенко В.В. Умови прискорення інноваційної модерніза-

ції вугільної промисловості України. – С. 67. 
Виявлено, що необхідність проведення модернізації україн-

ської промисловості обумовлена перш за все її особливостями. Ви-
значено основні риси, які притаманні процесу модернізації. Про-
аналізовано стан вугільної промисловості України. Встановлено, 
що в основі економічного розвитку вугільного підприємства ле-
жать три фактори економічного зростання, або три види капіталу: 
природний капітал (природні ресурси), виробничий (створені за-
соби виробництва) і людський капітал (трудові ресурси). Обґрун-
товано, що для вирішення  проблеми капіталізації вугільної галузі 
фактори капіталізації варто поділити на три рівні: мікрорівень (рі-
вень підприємства), мезорівень (галузевий рівень), макрорівень 
(державний рівень).  

Ключові слова: модернізація, вугільна промисловість, інно-
вації, капіталізація, кластер. 
 

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Кабанов А.І. Механізми ре-
гулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах пуб-
лічно-приватного партнерства: європейський досвід. – С. 83. 

Досліджено типологію публічно-приватного партнерства в 
інноваційній сфері, сутність якої полягає в орієнтації промислових 
підприємств на здійснення місії або розширення сегментів ринків 
збуту. Проаналізовано інструменти реалізації ініціативи «Іннова-
ційний Союз» у рамках Стратегії соціально-економічного розвитку 
ЄС на період до 2020 року «Європа 2020: Стратегія інтелектуаль-
ного, стійкого і всеосяжного зростання». Вивчено рамкову про-
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граму ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Виявлено 
основні причини відставання Європейського Союзу в інноваційній 
сфері. Виконано аналіз методів регулювання та стимулювання 
інноваційного розвитку промисловості в країнах ЄС на засадах 
публічно-приватного партнерства.  

Ключові слова: публічно-приватне партнерство, інновацій-
ний розвиток, промисловість, регулювання, стимулювання, меха-
нізми, методи, інструменти, інституціональне забезпечення, євро-
пейський досвід. 
 

Іваненко Л.В. Витрати підприємств на формування і роз-
виток людського капіталу на різних стадіях його життєвого цик-
лу. – С. 220. 

На основі вивчення моделі життєвого циклу людського капі-
талу, виділення стадій формування, розвитку, зрілості та спаду ви-
значено джерела і напрямки інвестицій у людський капітал. Вста-
новлено, що у продуктивному періоді людського капіталу, який 
охоплює стадію розвитку і зрілості, пріоритетними для підпри-
ємств є витрати на реалізацію програм додаткової освіти, підви-
щення досягнутого рівня знань, навичок, компетенції, а також за-
безпечення мобільності персоналу. Здатність людського капіталу в 
продуктивному періоді життєвого циклу до накопичення через на-
буття досвіду, підвищення досягнутого рівня знань, навичок, ком-
петенції і до зменшення під впливом внутрішніх і зовнішніх фак-
торів визначає ступінь залучення підприємств до фінансування 
витрат на формування і розвиток людського капіталу.  

Ключові слова: формування людського капіталу, розвиток 
людського капіталу, життєвий цикл людського капіталу, витрати 
підприємств. 

 

Іванов Ю.Б. Податкові джерела фінансування освіти. –  
С. 102. 

Розглянуто проблеми податкових джерел фінансування осві-
ти, систематизовано інструменти податкової підтримки освітньої 
діяльності. Узагальнено іноземний досвід збільшення обсягів фі-
нансування освітньої діяльності за допомогою інструментів подат-
кової політики в контексті розвитку фінансування освіти в Україні. 

Ключові слова: джерела фінансування, освітня діяльність, 
освітні послуги, податкова підтримка, податкова пільга, стимулю-
вання розвитку освітньої діяльності. 
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Матюшин О.В., Аборчі О.В. Інституціональні аспекти уп-
равління національним банком розвитку. – С. 108. 

Обґрунтовано структуру системи управління національним 
банком розвитку на основі узагальнення інституціональних проб-
лем управління інститутами розвитку. Узагальнено теоретичні та 
практичні аспекти власності й управління національними банками 
розвитку, визначено основні напрями діяльності та їх базові стра-
тегічні пріоритети. 

Ключові слова: банк розвитку, цілі, функції, власність, уп-
равління. 

 

Рябикіна К.Г. Бухгалтерська та вартісна моделі оцінюван-
ня капіталу підприємств. – С. 121. 

Здійснено порівняння бухгалтерської та вартісної моделей за 
параметрами: виявлення та обрахування фінансового результату, 
формування системи управління капіталом підприємства, аналіз 
інвестиційних ризиків, кількісна характеристика цілей розвитку 
підприємства. Надано порівняльну характеристику сучасних моде-
лей економічного прибутку: економічної доданої вартості (EVA), 
ринкової доданої вартості (MVA), доданої вартості потоку грошо-
вих коштів (CVA), внутрішньої норми дохідності капіталу 
(CFROI), доданої вартості для акціонерів (SVA), доданої вартості 
для стейкхолдерів (STVA). Критеріями порівняння визначено: 
складнощі розрахунку та можливості інтерпретації; очікування 
інвесторів; можливості управління через систему факторів впливу.  

Ключові слова: капітал підприємства, вартісний та бухгал-
терський підходи, додана вартість. 

 

Стрєльніков Р.М. Методи аналізу ефективності реалізації 
інвестиційних проектів інтегрованих структур. – С. 135. 

Розглянуто методи аналізу ефективності інвестиційних про-
ектів, спрямованих на відновлення, модернізацію або створення 
основних фондів групи підприємств. Вивчено питання дисконту-
вання грошових потоків, що генеруються інвестиційним проектом. 
Досліджено форми аналізу ефективності діяльності дочірніх підп-
риємств інтегрованих структур. 

Ключові слова: інвестиції, проект, інтегровані структури,  
корпорація, ефективність, економічний аналіз, материнська ком-
панія, дочірні фірми, капітал, прибуток, стратегія, консолідований 
звіт. 
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Фокіна І.В. Нормативно-правове забезпечення спільної роз-
робки вугільних родовищ державними та приватними підприємс-
твами. – С. 151. 

Проаналізовано нормативно-правову базу, що регулює спів-
працю між державою та приватним бізнесом. Розроблено поло-
ження щодо вдосконалення законодавства про державно-приватне 
партнерство.  

Ключові слова: нормативно-правова база, спільна розробка 
вугільних родовищ, державно-приватне партнерство, видобування 
вугілля. 

 

Шемякіна Н.В., Гориненко Г.С. Фінансове забезпечення  
неоіндустріального розвитку: концептуальні положення та сві-
товий досвід. – С. 157. 

Статтю присвячено дослідженню сучасних умов фінансу-
вання неоіндустріального розвитку промислових підприємств. Ро-
зглянуто концептуальні основи та  сучасний стан фінансового за-
безпечення промислового розвитку в Україні. Здійснено аналіз 
світового досвіду забезпечення цього розвитку. Визначено факто-
ри впливу на неоіндустріальний розвиток промисловості країни.  
Окреслено напрями забезпечення фінансування розвитку промис-
ловості України. 

Ключові слова: неоіндустріальний розвиток, фінансове за-
безпечення, джерела фінансування, промислове підприємство.  

 

Щерба А.О. Інвестиційна активність промислових підпри-
ємств України. – С. 233. 

Досліджено теоретичні основи інвестиційної діяльності та 
інвестиційну активність промислових підприємств України. Розг-
лянуто структуру та динаміку розподілу капітальних інвестицій за 
видами промислової діяльності в Україні за 2010-2014 рр. Виявле-
но основні причини зниження інвестиційної активності в українсь-
кій економіці. Охарактеризовано шляхи покращення інвестиційної 
активності. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна активність, інвести-
ційна діяльність, капітальні інвестиції, промислові підприємства. 
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АННОТАЦИИ 
 
Богуцкая О.А. Облигационный заем как источник инвести-

ционной активности предприятий. – С. 31. 
Дана оценка состояния и источников инвестиционной ак-

тивности предприятий в Украине. Определены возможности фи-
нансирования инвестиционных проектов предприятий путем кор-
поративных облигаций. Проведен анализ облигационного финан-
сирования отечественных предприятий по видам экономической 
деятельности. Обобщены факторы, сдерживающие инвестицион-
ную активность отечественных предприятий на фондовом рынке. 
Обоснованы преимущества использования облигационного займа 
для повышения инвестиционной активности предприятий. 

Ключевые слова: предприятия, инвестиционная активность, 
облигационный заем, фондовый рынок, инвестиционные проекты, 
источники финансирования, добавленная стоимость. 

 
Брюховецкая Н.Е., Хасанова Е.В., Рябыкина Н.И. Подго-

товка нефинансовой отчетности как метод обеспечения инве-
стиционной привлекательности предприятий и их капитализа-
ции. – С. 3. 

Обоснована необходимость составления нефинансовой от-
четности отечественными предприятиями с целью обеспечения их 
инвестиционной привлекательности и капитализации. Проанали-
зирован мировой опыт составления интегрированной отчетности 
предприятиями, выявлены недостатки и преимущества для отече-
ственных предприятий. Выделены группы отечественных пред-
приятий, составляющих нефинансовые отчеты и которым реко-
мендовано их составлять с целью обеспечения инвестиционной 
привлекательности и капитализации. 

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, интегрированная 
отчетность, социальная ответственность, капитализация, инвести-
ционная привлекательность 

 
Брюховецкий Я.С. Механизм и функции экономических ин-

ститутов при целевом кредитовании инвестиционных проектов 
повышения интеллектуализации промышленных предприятий. –  
С. 172. 
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Исследованы внешние, создаваемые государством условия 
развития и повышения интеллектуализации предприятий. Обосно-
ван вывод о возможности интеллектуализации предприятий в ре-
зультате реализации инвестиционных проектов и бизнес-планов 
развития с использованием механизма целевого кредитования 
коммерческими банками под принятие векселей предприятий в 
обеспечение рефинансирования коммерческих банков.  

Выделены функции всех экономических институтов – 
участников процесса целевого кредитования промышленных 
предприятий: национального правительства, национального банка, 
промышленных предприятий, коммерческих банков. Обозначены 
факторы, стимулирующие применение целевого кредитования 
промышленных предприятий. 

Ключевые слова: интеллектуализация предприятий, инве-
стиционные проекты, целевое кредитование предприятий, эконо-
мические институты. 

 
Брыль И.В., Василенко Т.Д. Определение этапов механиз-

ма управления нематериальными активами предприятия. – С. 42. 
Проанализировано состояние нематериальных активов 

предприятий Украины; исследованы основные закономерности 
управления нематериальными активами предприятия в современ-
ной конкурентной среде, идентифицированы внешние и внутрен-
ние факторы, в комплексе определяющие тенденции организаци-
онных преобразований процесса управления нематериальными 
активами; систематизированы и дополнены принципы организа-
ции и эффективного функционирования системы управления не-
материальными активами, использование которых позволит со-
здать объективную фундаментальную основу для формирования и 
развития организационно-экономического механизма управления 
нематериальными активами предприятий. 

Ключевые слова: управление, нематериальные активы, меха-
низм, интеллектуальная собственность, конкурентоспособность, 
эффективность, оценка, методы, патент. 

 
Булеев И.П., Ревва А.Н., Булеев Е.И. Мотивация эффек-

тивности труда в условиях рыночных отношений постсоциали-
стических стран. – С. 13. 
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Исследованы теоретические и практические аспекты моти-
вации труда в условиях кризиса экономики постсоветских стран, 
Украины. Обоснованы рекомендации и предложения относительно 
форм и методов формирования эффективной системы мотивации 
труда, охватывающих микро-, мезо- и макроуровни управления 
экономикой находящихся в условиях кризиса государств. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, налогообло-
жение, цена, конкурентоспособность, добавленная стоимость, 
прибыль, управление. 

 
Васильева Н.Ф. Неоиндустриализация Украины в контек-

сте развития ІТ-сферы. – С. 56. 
С целью ускорения неоиндустриализации экономики Украи-

ны исследовано состояние ІТ-сферы, сделан анализ на примере 
глобальных рейтингов по индексам развития информационно-
коммуникационных технологий, сетевой готовности, развития Ин-
тернета, уровня развития электронного правительства Украины и 
стран-членов ЕС среди стран мира и выводы о необходимости раз-
работки и принятия государственной программы построения ин-
формационного общества, что будет способствовать эффективно-
му использованию ІТ-технологий, гармонизации построения ин-
формационного общества в Украине и странах-членах ЕС. 

Ключевые слова: стратегия неоиндустриализации, ІТ-сфера, 
глобальные рейтинги, информационно-коммуникационные техно-
логии, Интернет, электронное правительство, ІТ-технологии, ин-
формационное общество. 

 
Венжега Р.В. Концептуальные положения институцио-

нальных трансформаций в угольной промышленности Украины. – 
С. 185. 

Исследованы институциональные изменения как важная со-
ставляющая институциональной экономики. Рассмотрены текущее 
состояние и проблемы реформирования угольной промышленно-
сти Украины, а также предполагаемые сценарии уменьшения 
трансакционных издержек в отрасли. Определены объективные и 
субъективные факторы торможения развития отрасли. Приведен 
институциональный механизм эффективного взаимодействия 
между государственным сектором, академическими и отраслевы-
ми институтами, посредническими компаниями и представителя-
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ми бизнеса. Сформированы концептуальные положения институ-
циональных трансформаций в угольной промышленности в сред-
несрочной перспективе. 

Ключевые слова: институциональные изменения, трансакци-
онные издержки, реструктуризация, приватизация, реформирова-
ние, занятость, инвестиционная привлекательность, инновацион-
но-венчурный бизнес, индустриальный парк. 

 
Волкогон С.А. Информационное обеспечение деятельности 

налоговых органов при стимулировании малого бизнеса региона. – 
С. 203. 

Показано, что сбор данных для формирования налоговой по-
литики осуществляется с помощью информационного обеспечения 
деятельности налоговых органов при налоговом стимулировании 
развития малого бизнеса региона. В основу информационного 
обеспечения положено выявление и формализация информацион-
ных потоков, которые возникают при реализации процессов 
начисления и уплаты налоговых платежей и сборов субъектами 
малого бизнеса. Описаны бизнес-процессы налогового стимулиро-
вания и построена на их основе информационная система под-
держки принятия решений при формировании налоговой политики 
стимулирования малого бизнеса регионов Украины.  

Ключевые слова: налоговое реформирование, развитие мало-
го бизнеса, налоговое стимулирование, информационное обеспе-
чение, налоговая информационная система. 

 
Горощенко В.В. Условия ускорения инновационной модер-

низации угольной промышленности Украины. – С. 67. 
Выявлено, что необходимость проведения модернизации 

украинской промышленности обусловлена прежде всего ее осо-
бенностями. Определены основные черты, которые присущи про-
цессу модернизации. Проанализировано состояние угольной про-
мышленности Украины. Установлено, что в основе экономическо-
го развития угольного предприятия лежат три фактора экономиче-
ского роста, или три вида капитала: природный капитал (природ-
ные ресурсы), производственный (созданные средства производ-
ства) и человеческий капитал (трудовые ресурсы). Обосновано, 
что для решения проблемы капитализации угольной отрасли фак-
торы капитализации стоит разделить на три уровня: микроуровень 
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(уровень предприятия), мезоуровень (отраслевой уровень), макро-
уровень (государственный уровень).  

Ключевые слова: модернизация, угольная промышленность, 
инновации, капитализация, кластер. 

 
Драчук Ю.З., Трушкина Н.В., Кабанов А.И. Механизмы 

регулирования инновационного развития промышленности на ос-
нове публично-частного партнерства: европейский опыт. – С. 83. 

Исследована типология публично-частного партнерства в 
инновационной сфере, сущность которой заключается в ориента-
ции промышленных предприятий на осуществление миссии или 
расширение сегментов рынков сбыта. Проанализированы инстру-
менты реализации инициативы «Инновационный Союз» в рамках 
Стратегии социально-экономического развития ЕС на период до 
2020 года «Европа 2020: Стратегия интеллектуального, устойчиво-
го и всеобъемлющего роста». Изучена рамочная программа ЕС по 
исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». Выявлены основ-
ные причины отставания Европейского Союза в инновационной 
сфере. Выполнен анализ методов регулирования и стимулирования 
инновационного развития промышленности в странах ЕС на осно-
ве публично-частного партнерства.  

Ключевые слова: публично-частное партнерство, инноваци-
онное развитие, промышленность, регулирование, стимулирова-
ние, механизмы, методы, инструменты, институциональное обес-
печение, европейский опыт. 

 
Иваненко Л.В. Расходы предприятий на формирование и 

развитие человеческого капитала на различных стадиях его жиз-
ненного цикла. – С. 220. 

На основе изучения модели жизненного цикла человеческо-
го капитала, выделения стадий формирования, развития, зрелости 
и спада определены источники и направления инвестиций в чело-
веческий капитал. Установлено, что в продуктивном периоде че-
ловеческого капитала, который охватывает стадию развития и зре-
лости, приоритетными для предприятий являются расходы на реа-
лизацию программ дополнительного образования, повышение до-
стигнутого уровня знаний, навыков, компетенции, а также обеспе-
чения мобильности персонала. Способность человеческого капи-
тала в продуктивном периоде жизненного цикла к накоплению пу-



256 

тем приобретения опыта, повышения достигнутого уровня знаний, 
навыков, компетенции и к уменьшению под воздействием внут-
ренних и внешних факторов определяет степень привлечения 
предприятий к финансированию затрат на формирование и разви-
тие человеческого капитала. 

Ключевые слова: формирование человеческого капитала, 
развитие человеческого капитала, жизненный цикл человеческого 
капитала, расходы предприятий. 

 
Иванов Ю.Б. Налоговые источники финансирования обра-

зования. – С. 102. 
Рассмотрены проблемы налоговых источников финансиро-

вания образования, систематизированы инструменты налоговой 
поддержки образовательной деятельности. Обобщен зарубежный 
опыт увеличения объемов финансирования образовательной дея-
тельности при помощи инструментов налоговой политики в кон-
тексте развития финансирования образования в Украине. 

Ключевые слова: деятельность в сфере образования, источ-
ник финансирования, налоговая льгота, налоговая поддержка, об-
разовательные услуги, стимулирование развития образовательной 
деятельности. 

 
Матюшин А.В., Аборчи А.В. Институциональные аспекты 

управления национальным банком развития. – С. 108. 
Обоснована структура системы управления национальным 

банком развития на основе обобщения институциональных про-
блем управления институтами развития. Обобщены теоретические 
и практические аспекты собственности и управления националь-
ными банками развития, определены основные направления дея-
тельности и их базовые стратегические приоритеты. 

Ключевые слова: банк развития, цели, функции, собствен-
ность, управление. 

 
Рябыкина Е.Г. Бухгалтерская и стоимостная модели оцен-

ки капитала предприятий. – С. 121. 
Проведено сравнение бухгалтерской и стоимостной моделей 

по параметрам: выявление и расчет финансового результата, фор-
мирование системы управления капиталом предприятия, анализ 
инвестиционных рисков, количественная характеристика целей 
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развития предприятия. Дана сравнительная характеристика совре-
менных моделей экономической прибыли: экономической добав-
ленной стоимости (EVA), рыночной добавленной стоимости 
(MVA), добавленной стоимости потока денежных средств (CVA), 
внутренней нормы доходности капитала (CFROI), добавленной 
стоимости для акционеров (SVA), добавленной стоимости для 
стейкхолдеров (STVA). Критериями сравнения определены: слож-
ности расчета и возможности интерпретации; ожидания инвесто-
ров; возможности управления через систему факторов влияния.  

Ключевые слова: капитал предприятия, стоимостный и бух-
галтерский подходы, добавленная стоимость. 

 
Стрельников Р.Н. Методы анализа эффективности реали-

зации инвестиционных проектов интегрированных структур. –  
С. 135. 

Рассмотрены методы анализа эффективности инвестицион-
ных проектов, направленных на обновление, модернизацию или 
создание основных фондов группы предприятий. Изучены вопро-
сы дисконтирования денежных потоков, генерируемых инвести-
ционным проектом. Исследованы формы анализа эффективности 
де- 
ятельности дочерних предприятий интегрированных структур. 

Ключевые слова: инвестиции, проект, интегрированные 
структуры, корпорация, эффективность, экономический анализ, 
материнская компания, дочерние фирмы, капитал, прибыль, стра-
тегия, консолидированный отчет. 

 
Фокина И.В. Нормативно-правовое обеспечение совмест-

ной разработки угольных месторождений государственными и 
частными предприятиями. – С. 151. 

Проанализирована нормативно-правовая база, регулирую-
щая сотрудничество между государством и частным бизнесом, 
Разработаны положения по совершенствованию законодательства 
о государственно-частном партнерстве. 

Ключевые слова: нормативно-правовая база, совместная раз-
работка угольных месторождений, государственно-частное парт-
нерство, добыча угля. 
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Шемякина Н.В., Гориненко А.С. Финансовое обеспечение 
неоиндустриального развития: концептуальные подходы и миро-
вой опыт. – С. 157. 

Статья посвящена исследованию современных условий фи-
нансирования неоиндустриального развития промышленных пред-
приятий. Рассмотрены концептуальные основы и современное со-
стояние финансового обеспечения промышленного развития в 
Украине. Проведен анализ мирового опыта финансового обеспе-
чения этого развития. Определены факторы влияния на неоинду-
стриальное развитие промышленности страны. Определены 
направления обеспечения финансирования развития промышлен-
ности Украины. 

Ключевые слова: неоиндустриальное развитие, финансовое 
обеспечение, источники финансирования, промышленное пред-
приятие. 

 
Щерба А.А. Инвестиционная активность промышленных 

предприятий Украины. – С. 233. 
Исследованы теоретические основы инвестиционной дея-

тельности и инвестиционная активность промышленных предпри-
ятий Украины. Рассмотрена структура и динамика распределения 
капитальных инвестиций по видам промышленной деятельности в 
Украине за 2010-2014 гг. Выявлены основные причины снижения 
инвестиционной активности в украинской экономике. Охарактери-
зованы пути улучшения инвестиционной активности. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, 
инвестиционная деятельность, капитальные инвестиции, промыш-
ленные предприятия. 
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ABSTRACTS 
 
Bogutskaya O.A. Bond loan as a source of enterprises’ invest-

ment activity. – Р. 31. 
Status and sources of investment activity of enterprises in 

Ukraine are assessed. Enterprises’ investment projects funding possibil-
ities are defined by corporate bonds. Bond financing of domestic enter-
prises by economic activity is analyzed. Factors of curbing domestic 
enterprises’ investment activity on the stock market are generalized. 
Advantages of using bond loan to improve enterprises’ investment ac-
tivity. 

Keywords: enterprises, investment activity, bond loan, stock 
market, investment projects, financing sources, high added value. 

 
Bryll I.V., Vasilenko T.D. Determing the stages of enter-

prise’s intangible assets management mechanism. – P. 42. 
Status of eterprises’ intangible  assets in Ukraine is analyzed; 

basic laws of  enterprise’s intangible assets management in today's 
competitive environment are researched; internal and external fac-
tors which determine trends of organizational change in the process 
of intangible assets management are identified; principles of organi-
zation and effective functioning of the system of intangible assets 
management, using of which will help to create objective fundamen-
tal basis to form and develop organizational and economic enter-
prise’s intangible assets management mechanism. 

Keywords: management, intangible assets, machanism, intellec-
tual property, competitiveness, efficiency, evaluation, methods, patent. 

 
Bryukhovetskaya N. Ye., Khasanova O.V., Riabykina N.I. 

Preparation of the non-financial statements as a method of ensuring the 
investment attractiveness of enterprises and their capitalization. – Р. 3. 

The necessity of non-financial reporting by domestic enterprises 
is justified in order to ensure their investment attractiveness and capital-
ization. International experience integrated reporting by enterprises s 
analyzed, advantages and disadvantages for domestic enterprises are 
identified. Groups of domestic enterprises, which make up the non-
financial statements and recommended for reporting in order to ensure 
their investment attractiveness and capitalization, are allocated. 
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Keywords: non-financial reporting, integrated reporting, en-
terpises’ social responsibility, capitalization, investment attractiveness. 

 
Bryukhovetsky Ya.S. Mechanism and functions of economic in-

stitutions while lending target investment projects and increasing intel-
lectualization of  industry. – P. 172. 

External conditions of developing and increasing intellectualiza-
tion of industry that created by state are researched. The conclusion 
about opportunity of industry intellectualization is justified as a result 
of making investment projects and business development plans with 
using of the directed lending mechanism by commercial banks during 
the adoption of bills enterprises in the provision of refinancing com-
mercial banks. 

Functions of all the economic institutions as participants of the 
directed industry lending process:  national government, national bank, 
industrial enterprises, commercial banks - are allocated.  

Keywords: intellectualization enterprises, investment projects, 
targeted lending, economic institutions. 

 
Buleev I.P., Revva A.N., Buleev Е.I. Efficiency motivation of 

labor in market conditions in post-socialist countries. – P. 13. 
Theoretical and practical aspects of labor motivation in condi-

tions of economic crisis in post-socialist countries, Ukraine, are re-
searched. Recommendations and proposals for forms and methods 
of forming an effective system of labor motivation covering the mi-
cro-, meso- and macro level economic management states, which are 
in crisis, are justified.  

Keywords: motivation, incentives, taxation, price competitive-
ness, value added, income management. 

 
Drachuk Yu.Z., Trushkina N.V., Kabanov A.I. Regulation 

mechanism of innovative industry development on the basis of public-
private partnership: the European experience. – P. 83. 

Typology of public-private partnership in the innovation sphere, 
the essence of which lies in the orientation of industrial enterprises in 
the mission or expanding segments of markets, is researched. We ana-
lyzed the tools of the 'Innovation Union' in the Strategy of socio-
economic development of the EU in 2020, the “Europe 2020: Strategy 
for smart, sustainable and inclusive growth”. The EU framework 
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“Horizon 2020” of  research and innovation  is studied. The main rea-
sons of EU lagging in the innovation area are identified. The methods 
of regulation and stimulation of innovation development in EU mem-
bers’ industry are analyzed on the basis of public-private partnership. 

Keywords: public-private partnerships, innovative develop-
ment, industry, regulatory incentives, tools, methods, tools, institu-
tional support, the European experience. 

 
Fokina I.V. Regulatory support joint development of coal depos-

its in public and private enterprises. – P. 151. 
Regulatory framework that regulate cooperation between the 

state and private business is analyzed. Propositions to improve legisla-
tion on public-private partnership are designed. 

Keywords: regulatory framework, joint development of coal de-
posits, public-private partnership, coal. 

 
Horoschenko V.V. Conditions of accelerating innovative mod-

ernization of Ukraine's coal industry. – P. 67. 
It is detected that necessity of Ukrainian industy’s modernization 

is due primarily by its features. The main features that are inherent in 
the process of modernization are identified. The status of coal industry 
in Ukraine is analyzed. It was established that the main of economic 
development of a coal mine based on three factors of economic growth, 
or three types of capital: natural capital (natural resources), manufactur-
ing (created means of production) and human capital (labor). It was 
proved that solving the problem of capitalization of the coal industry 
capitalization factors should be divided into three levels: micro (com-
pany level), meso (sectoral level), macro (state level). 

Keywords: modernization of the coal industry, innovation, 
capitalization, cluster. 

 
Ivanenko L.V. Spending on enterprise creation and develop-

ment of human capital at different stages of its life cycle. – P. 220. 
Sources and directions of investment in human capital are identi-

fied on the basis of study the life cycle model of human capital alloca-
tion stages of formation, development, maturity and decline. It was 
proved that in productive period of human capital, which includes the 
stage of development, maturity and priority for businesses, is the cost of 
implementing additional education programs, improving the achieved 
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level of knowledge, skills, competencies and for ensuring the mobility-
staff. The ability of human capital in productive period of life cycle to 
savings through gaining experience, improving the achieved level of 
knowledge, skills, competencies and reduce under the influence of in-
ternal and external factors determine the degree of involvement of 
companies to finance the costs of formation and development of human 
capital. 

Keywords: formation of human capital, human capital, the life 
cycle of human capital costs. 

 
Ivanov Yu.B. Tax sources of education financing. – P. 102. 
Problems of tax sources of education financing are investigated 

in the article. Instruments of educational activity tax support are sys-
temized. The foreign experience of educational activity volumes of fi-
nancing increasing with help of tax policy instrument is summarized in 
context of financing of education in Ukraine development.  

Keywords: educational activity, educational services, source of 
financing, stimulation of educational activity development, tax incen-
tive, tax support.  

 
Matyushin O.V., Aborchi O.V. Institutional aspects of national 

development bank.  – P. 108. 
The structure of management system for national development 

bank is justified on basis of institutional problems in institute develop-
ment management generalizing. Theoretical and practical aspects of 
owning and management by national development banks are general-
ized, the main directions of their activity and their basic strategic priori-
ties are identified. 

Keywords: Development Bank, objectives, functions, property 
management. 

 
Riabykina K.H. Accounting and cost evaluation models of capi-

tal companies. – P. 121. 
Accounting and cost evaluation models are compared to the pa-

rameters: identifying and calculating the financial result, the formation 
of capital management system of the company, investment risk analy-
sis, quantitative description of the objectives of the enterprise. We pro-
vided comparative characteristics of modern models of income: Eco-
nomic value added (EVA), market value added (MVA), value added 
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cash flow (CVA), internal rate of return on capital (CFROI), added val-
ue for shareholders (SVA), value added to stakeholders (STVA). We 
defined the criteria of comparison: the complexity of calculation and 
interpretation capabilities; expectations of investors; management ca-
pabilities through impacts. 

Keywords: capital of the company, cost and accounting ap-
proaches, value added. 

 
Scherba A.O. The investment activity of industrial enterprises in 

Ukraine. – P. 233. 
The theoretical basis of investment activity and investment activ-

ity jo industrial enterprises in Ukraine are researched. Structure and  
dynamic of distribution of capital investments of industrial activity in 
Ukraine for 2010-2014 are considered. The main reasons of investment 
activity decreasing in Ukrainian economy are identified. The ways of 
industrial activity improving are characterized.  

Keywords: investments, investment activity, investment activity, 
capital investment industry, industrial enterprises.  

 
Shemyakinа N.V., Gorynenko G.S. Financial support for neo 

industrial development: conceptual provisions and international expe-
rience. – P. 157. 

The article studies the current conditions of financing neoindus-
trial development of industrial enterprises. Conceptual framework and 
modern financial support for industrial development in Ukraine are 
considered. The international experience of development support is 
analyzed. Impacts on neoindustrial development of country’s industry 
are identified. Directions of financial development Ukrainian industry 
supporting are outlined. 

Keywords: neoindustrial development, financial support, funding 
sources, industrial enterprise. 

 
Stryelnikov R.M. Methods for analyzing the effectiveness of in-

vestment projects integrated structures. – P. 135. 
We considered the methods for analyzing the effectiveness of in-

vestment projects, which aimed at restoring, upgrading or creation of 
assets of enterprises. We studied the issues of discounted cash flow 
generated by the investment project. Forms of analysis performance of 
subsidiaries integrated structures are researched. 
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Keywords: investment project, integrated structure, corporation, 
efficiency, economic analysis, parent company, subsidiaries, capital, 
profit, strategy, consolidated report. 

 
Vasilyevа N.F. Neoindustrialization of Ukraine in the context 

of the IT sector. – P. 56. 
In order to acceleration of economic neoindustrialization in 

Ukraine the status if IT-sector is researched, by the indices of devel-
opment of ICT, network readiness, Internet development, e-
government in Ukraine and EU among the countries are analyzed 
with examples of global rankings. Conclusions about necessity of 
development and adoption of state program for building the Infor-
mation Society, which will contribute to the efficient use of IT tech-
nologies, harmonization of building an information society in 
Ukraine and EU member states. 

Keywords: neoindustrialization strategy, IT-sector, global rank-
ings, information and communication technologies, Internet, e-
government, IT technology, information society. 

 
Venzheha R.V. Conceptual provision of institutional trans-

formations in the coal industry of Ukraine. – P. 185. 
Institutional changes are researched as an important compo-

nent of institutional economics. Current status and problems of the 
coal industry reforming in Ukraine are considered, also predictable 
scenarios of transaction costs reducing in industry. Objective and 
subjective factors of slowdown in industry developing are identified. 
Institutional mechanism for effective cooperation between the public 
sector, academic and branch institutes, intermediary companies, 
businesses is given. Conceptual provisions of institutional transfor-
mations in the coal industry in the medium term are formed. 

Keywords: institutional changes, transaction costs, restructur-
ing, privatization, reform, employment, investment attraction, inno-
vation and venture business industrial park. 

 
Volkogon S.O. Information support of tax authorities in stimula-

tion of small business in the region. – P. 203. 
We showed that data collection for the formation of tax policy is 

organized by using information support of tax authorities in tax incen-
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tives of small business development in the region. Based information 
support entrusted identification and formalization of information flows 
that occur in the implementation process of calculation and payment of 
tax payments and fees by small businesses. Business processes of tax 
incentives are described and on their basis information system to sup-
port decision-making in the formation of tax policy to stimulate small 
business regions of Ukraine is built.  

Keywords: tax reform, the development of small business, tax 
incentives, information, tax information system. 
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