
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАТЕГІЯ І МЕХАНІЗМИ 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО 

РОЗВИТКУ 

Збірник наукових праць 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
2016 



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 условиях 
углубления мировых интеграционных процессов, формирования конкурентной 
среды, перехода к инновационной стратегии развития, использования информаци-
онных ресурсов, совершенствования кредитования производства, проблемы управ-
ления 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. Ю.З. Драчук, д.е.н. А.І.  Кабанов, д.е.н.  
В.І. Ляшенко, д.е.н. Л.М. Саломатіна, к.е.н. І.В. Бриль (відповідальний секретар), 
к.е.н. Л.О. Збаразська, В. Михненко (Dr.Hab (Economics), Велика Британія),  
Н. Хагеман (PhD (Economics), Німеччина), Б. Надолу (PhD (Economics), Румунія). 

 
Рекомендовано до друку вченою радою  

Інституту економіки промисловості НАН України  
(протокол № 12 від 15.12.2016 р.) 

 

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

 

Збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(Наказ Міністерства освіти і науки України № 1609 від 21.11.2013 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, 2016. –  
 204 с. 

ISSN 2220-7961 
 

Подано результати наукових досліджень, здійснених в ІЕП НАН Ук-
раїни та інших академічних інститутах, а також вищих навчальних за-
кладах, щодо найважливіших проблем розвитку промисловості та під- 
приємств України на сучасному етапі. Розглянуто актуальні питання 
промислової політики в умовах поглиблення світових інтеграційних 
процесів, формування конкурентного середовища, переходу до іннова-
ційної стратегії розвитку, використання інформаційних ресурсів, удо-
сконалення кредитування виробництва, проблеми управління на під- 
приємствах, регулювання виробництва. 

Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і 
державних структур управління. 

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

 
 
 

ISSN 2220-7961  © Інститут економіки промисловості 
  НАН України, 2016 



3 

И.П. Булеев, д.э.н., 
Е.И. Булеев, к.э.н., 
Я.С. Брюховецкий  

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ТРУДА –  

ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ1 
 
Основоположниками классической политической экономии 

доказано, что основой развития человека и общества является труд. 
Они выделяли и глубоко исследовали труд простой и сложный, кон-
кретный и абстрактный, физический и умственный, необходимый и 
прибавочный и т. п. Развитие человека, производства, общества 
происходило в результате развития и совершенствования труда. В 
начале традиционных обществ, производств основным являлся фи-
зический труд конкретных людей, их объединений, а работник рас-
сматривался как говорящее орудие труда. Но уже в средние века со-
отношение постепенно меняется в пользу труда умственного. Во 
второй половине ХIХ в. в промышленно развитых странах мира ве-
дущим становится умственный труд, а наука – непосредственной 
производительной силой. По мере развития капиталистического 
производства структура умственного труда усложняется, он растёт 
количественно и качественно, уровень развития общества опреде-
ляется состоянием его науки, главной производительной силой ста-
новится работник-интеллектуал. Начиная со второй половины  
ХХ в. в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) развитых 
стран учитываются услуги, в которых определяющими являются 
результаты интеллектуального, умственного труда. В США на от-
дельных промышленных предприятиях нематериальные активы в 
стоимостном измерении превышают материальные. Удельный вес 
сферы материального производства в общем объёме ВВП снижа-
ется. Так, в 80-е годы ХХ в. в активах корпораций США нематери- 

                                                   
1 Исследование выполнено в рамках НИР ИЭП НАН Украины «Меха-

низмы обеспечения инвестиционной активности предприятий для производ-
ства продукции с высокой добавленной стоимостью (2015-2018 гг., номер 
госрегистрации 0115U001639). 
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альные активы составляли до 30%, в начале ХХI в. – 50, сейчас – 60-
70%. В сфере материального производства растёт удельный вес ин-
теллектуального труда. Характерно, что в условиях мировых и ло-
кальных кризисов практически не снижается производство высоко-
технологичной, наукоёмкой продукции. Передовые страны освоили 
технологии пятого технологического уклада (ТУ), переходят к ши-
рокому использованию технологий и производств шестого ТУ. 
Украина существенно отстаёт от стран «большой двадцатки» в фор-
мировании «умных производств», интеллектуализации труда в 
сфере производства и услуг. Поэтому исследование вопросов ин-
теллектуализации труда весьма актуально для отечественной эко-
номической науки и практики. 

Проблемы умственного и физического труда исследуются с 
тех пор, когда экономика стала наукой. Но особенно активно данная 
работа проводится, начиная со второй половины ХХ в., когда про-
ходили технические революции и сложился слой общества «белых 
воротников», средний класс, а совокупную рабочую силу стали рас-
сматривать как человеческий капитал. Если исходить от понятий и 
категорий капиталистического способа производства, то с понятием 
«человеческий капитал» в данном социально-экономическом укла-
де можно согласиться. Но в глобальном историческом процессе и 
развитии способность человека к труду, его труд – это категория 
значительно шире и глубже понятий «человеческий капитал», «ин-
теллектуальный капитал» и т. п. Труд – это всеобщая социально-
экономическая категория, присущая всем социально-экономиче-
ским укладам и формам развития общества, общественного произ-
водства, которая нуждается в глубоких теоретических исследова-
ниях. Применительно к капиталистическому производству, капита-
листической системе хозяйствования проблемы человеческого 
труда, его развития достаточно глубоко исследованы в работах ос-
новоположников классической политической экономии (В. Петти, 
А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс) и их последователей. Широко осве-
щены эти вопросы в работах представителей современных эконо-
мических школ зарубежья, Украины и стран СНГ (П. Друкер,  
Т. Стюарт, А. Маслоу, Л. Абалкин, В. Иноземцев, В. Геец, А. Чухно 
и др.). Исследованию интеллектуального труда посвящены рабо- 
ты отечественных учёных А. Колота, А. Еськова, В. Ковалёва,  
О. Гришновой, В. Хаустовой, А. Ведерникова и др. Для большин- 
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ства исследований современных экономистов типичным является 
утверждение, что уровень интеллектуализации труда является след-
ствием научно-технического прогресса, технологических усовер-
шенствований, прорывов и т. п. Особую позицию в этой проблеме 
занимает П. Друкер, который подчёркивает, что успехов в эконо-
мике достигает та страна, где уровень профессиональной подго-
товки населения, образования опережает уровень технологического 
развития производства [1]. Такой подход вытекает из всей истории 
развития общества и экономики. Этим объясняется то, что, не-
смотря на погоню собственников средств производства за прибы-
лью, ростом прибавочного продукта, они вынуждены часть своих 
доходов выделять на образование населения, общую и профессио-
нальную подготовку работников, что в последующем обеспечивает 
рост эффективности труда и производства. Не случайно экономиче-
ские и правящие элиты вынуждены были обеспечить всеобщую гра-
мотность населения, впоследствии – всеобщее среднее, а в отдель-
ных странах и всеобщее высшее образование. Этим они обеспечили 
рост эффективности производства, интеллектуализацию труда, пе-
реход к V-VI ТУ, постиндустриальному обществу.  

Несколько иная ситуация сложилась в постсоциалистических 
странах и в Украине. К концу 80-х годов ХХ в. Украина была в 
числе наиболее экономически развитых стран Европы и 30 наибо-
лее развитых стран мира. Уровень образования населения страны 
обеспечивал достаточно устойчивые темпы развития экономики, 
промышленности, инновационных преобразований. Однако в ос-
нову реформ общества и экономики в 90-е годы ХХ в. – 10-е годы 
ХХІ в. была положена неолиберальная модель развития. Данная мо-
дель не соответствовала материально-технической базе (МТБ) 
страны (индустриальная МТБ), достигнутый уровень науки и обра-
зования существенно превышал потребности формируемой эконо-
мики и уровень, достаточный для реализации принятой модели раз-
вития. Это привело к разрушению науки и образования, отрыву до-
бывающих производств от перерабатывающих, разукрупнению 
производственных комплексов, ориентированных на выпуск гото-
вой продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Упор 
был сделан на мелкое кустарное производство, в котором не требо-
вались высокопрофессиональная, квалифицированная рабочая 
сила, наука, современные производства V-VI ТУ. Страна вступила 
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в системный социально-экономический и интеллектуальный кри-
зис, который периодически усугубляется локальными кризисами. 
Выход из сложившейся ситуации может быть найден в результате 
анализа состояния труда, его интеллектуальной составляющей, со-
здания условий существенного повышения интеллектуализации 
труда и производства, обоснования рекомендаций по выходу эконо-
мики и общества на траекторию догоняющего развития, ухода от 
траектории отстающего функционирования экономики, промыш-
ленности Украины. 

Цель статьи – оценка реального состояния интеллектуализа-
ции труда в Украине и разработка предложений по преодолению 
системного социально-экономического кризиса в стране путём опе-
режающего развития интеллектуализации трудящихся, уровня об-
разования и профессиональной подготовки населения. 

Ретроспективный обзор исторического, социального, эконо-
мического развития общества показывает, что состояние уровня ин-
теллектуализации труда имеет положительную тенденцию. Однако 
соотношение интеллектуального (умственного) и физического 
труда было различным, а иногда и условным. С момента возникно-
вения человека и человечества данный вид социума обладает (наде-
лён) физическими и умственными способностями, так же, как ново-
рожденный человек потенциально наделён способностями физиче-
скими и умственными. В процессе развития субъекта развиваются 
и те, и другие способности. В итоге какая-то из этих способностей 
становится преобладающей в реальной жизни, а труд или деятель-
ность условно относится к физической или умственной (интеллек-
туальной). В традиционных обществах и производствах, так же, как 
и в начале жизни конкретной особи, преобладает деятельность 
(труд) физическая. Потенциал интеллекта формируется и развива-
ется по мере развития субъекта (человека, общества). Так, в перво-
бытнообщинном обществе, в средневековье основным является фи-
зический труд, который, безусловно, имеет элементы труда ум-
ственного. В отдельных видах деятельности (обучение, управление, 
культовая деятельность) и тогда преобладал труд умственный.  

С приходом капиталистического способа производства резко 
возросла потребность в интеллектуальном труде, квалифицирован-
ной рабочей силе. Уже в эпоху мануфактурного капиталистиче- 
ского производства потребовались мастера, управляющие. Значи- 
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тельная часть работ требовала хотя бы начального образования ра-
ботника. Подготовка работников отделяется от производства. Раз-
виваются школы, училища, университеты, академии. В эпоху инду-
стриального капитализма потребовалось всеобщее семилетнее и 
среднее образование. В период перехода к постиндустриальному 
обществу возникает необходимость всеобщего высшего образова-
ния и отдельные страны Запада Европы и Юго-Восточной Азии уже 
идут по этому пути. 

На этапе зрелого капитализма наука была сосредоточена в 
университетах и академиях. Готовились кадры для хозяйственной, 
государственной и общественной деятельности. Параллельно наука 
развивалась на собственной основе, получала новые результаты, 
прокладывала путь развития экономики, промышленности, обще-
ства. Известны случаи, когда научные открытия использовались на 
практике через десятки, а то и сотни лет после их разработки учё-
ными. Если в конце ХІХ в. между крупными научными открытиями 
и их использованием в экономике, промышленности временной лаг 
составлял в среднем около 50 лет, в середине ХХ в. – 20-30, то в 
настоящее время он сократился до 3-10 лет. Наука сближается с 
производством, создаются научно-производственные компании, 
крупные компании и предприятия создают у себя научные подраз-
деления и институты. При этом при поддержке государства продол-
жает быстро развиваться академическая и университетская наука. 
Достаточно отметить, что отдельные государства на поддержание и 
развитие науки используют до 3% и более своего ВВП. По данным 
ЮНЕСКО за последние 5 лет количество учёных в мире возросло 
на 20%. Основной прирост дали США, Китай, Великобритания. В 
развитых странах в конце ХХ – начале ХХІ в. 90% прироста ВВП 
получено за счёт внедрения достижений научно-технического про-
гресса. Поэтому растёт финансирование образования, науки, фор-
мирования интеллектуалов, их рациональное использование в эко-
номике и социальной сфере. Прослеживается устойчивая связь 
между финансированием науки и уровнем инновационного разви-
тия стран [2, с. 26]. В целом в мире на эти цели направляется 1,7% 
ВВП. Но при этом ведущие европейские страны на финансирование 
науки выделяют более 3% ВВП, ЕС в целом − 2, США – 3,5% ВВП 
[3]. В развитых странах до 50% финансирования науки берёт на себя 
государство, остальное – бизнес. Корпорации создают научные  
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центры, институты, отделы, лаборатории в своих структурах. Не от-
казываются они и от финансирования университетов, участвуя в 
развитии науки и подготовке интеллектуалов. Установлено, что 
если на научные исследования направляется менее 2% ВВП, то 
имеет место разрушение интеллектуального и инновационного по-
тенциала страны. При выделении на науку менее 1% ВВП страны 
наступает снижение социальных инвестиций, разрушаются условия 
развития и реализации способностей индивида [4, с. 45]. Это сдер-
живает развитие стран, которые в расчёте на помощь со стороны 
стран большой семёрки в деле интеллектуализации труда и разви-
тия НТП сворачивают финансирование собственной науки, образо-
вания, инноваций за счёт собственных ресурсов. Особо тяжёлая си-
туация сложилась в Украине. К началу своей независимости Укра-
ина подошла, имея достаточно высокий научный и интеллектуаль-
ный потенциал: высокий уровень науки (академической, вузовской, 
отраслевой), развитая заводская и корпоративная наука, современ-
ные на тот период производства (атомная энергетика, аэрокосмиче-
ская отрасль, машиностроение, фармацея, радиоэлектроника и т. 
д.). Формирование интеллектуальной личности отображено на ри-
сунке. 

По мнению многих учёных, в 20-е годы ХХІ в. началась ІV 
научно-техническая революция. В передовых странах на эти вы-
зовы ответили увеличением финансирования науки, образования, 
здравоохранения. Постсоциалистические страны, рассчитывая на 
капиталистическую солидарность и поддержку в инновационном, 
интеллектуальном развитии своих обществ и экономики со стороны 
развитых стран, сократили финансирование своих соответствую-
щих институтов и производств. В итоге результат получен отрица-
тельный. За последние 25 лет из стран СНГ и Украины в развитые 
страны уехали на постоянную работу десятки тысяч учёных, ликви-
дированы отраслевые институты, научно-технические подразделе-
ния в министерствах, ведомствах, на госпредприятиях, резко сокра-
тилась численность исследователей в институтах НАН Украины [5]. 
Сформировалась система отбора и вывоза западными странами пер-
спективных учёных, магистров, студентов и даже старшеклассни-
ков из Украины. В результате, ожидая экономии от сокращения фи-
нансирования и образования, государство за свои средства готовит 
учёных и специалистов для зарубежья, реально неся дополнитель- 
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Рисунок. Алгоритм формирования системы интеллектуализации 
труда (до реформ в Украине) 

 
ные расходы. К примеру, переподготовка и адаптация высококва-
лифицированного специалиста из Украины позволяет Германии в 
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Украина входит в пятёрку наиболее отсталых стран Европы (вместе 
и рядом с Албанией и в 1,5 раза ниже, чем в Польше). Чтобы как-то 
поправить положение, наука должна в Украине финансироваться на 
уровне 1,7% ВВП (Закон о научной деятельности в Украине), на 
уровне 3% по расчётам отдельных специалистов [6, с. 157]. Чтобы 
остановить дальнейший развал науки, выйти на уровень среднераз-
витых стран, финансирование науки должно быть на уровне 5-7% 
ВВП (при этом не менее половины – из госбюджета). 

Разрушение науки продолжается. За последние годы, как от-
мечает председатель ЦК профсоюза работников науки А. Широков 
[5], за рубеж выехали более 20 тыс. исследователей. Из институтов 
НАН Украины в 2013-2015 гг. уволилось 23% работников, с 2015 по 
2017 г. – 20%. Каждый десятый из уволенных выехал за рубеж. 
Средняя заработная плата в НАН Украины на 40% ниже, чем в сред-
нем по промышленности. По данным исследователей, в Украине 
нарушена преемственность в науке, исследованиях. Совершенно 
выпали исследователи в возрасте 30-50 лет. Разрушены научные 
школы, научно-производственные структуры. В 2016 г. Украина за-
няла из 56 обследованных стран мира 52 место по инновационным 
показателям [7]. Правящие круги поддерживают и разделяют пози-
цию МВФ, что Украине не нужен высокий уровень образования 
населения. В результате дискутируется вопрос о целесообразности 
обязательного для населения образования на уровне среднего базо-
вого, т. е. 8-9-летнего. Реально сокращается количество бюджетных 
мест в государственных вузах, снижается размер стипендий в ре-
альной покупательной способности и т. д. Поэтому падение науки, 
интеллектуализация труда и производства в Украине вполне объяс-
нимо, а будущее – проблематично. 

Восстановление процессов интеллектуализации труда и про-
изводства следует начинать с реформирования всей системы воспи-
тания человека, его обучения и учёбы на протяжении всей жизни. 
Известно, что индустриализация СССР началась с ликвидации без-
грамотности населения, введения всеобщего начального, а затем 
среднего образования. Успехи США в космосе стали возможными 
после реформирования системы образования в стране. Не трудно 
заметить, что если то или иное государство успешно провело те или 
иные инновационные преобразования в короткий период, то оно 
начинало с опережающего процесса подготовки кадров, населения. 
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Созданию космических аппаратов предшествовала подготовка спе-
циалистов, конструкторов, космонавтов. Также и интеллектуализа-
ция труда должна иметь опережающую подготовку интеллектуа-
лов, подъёма общего уровня интеллектуализации общества, работ-
ников, конкретных индивидуумов. 

Система образования должна реализовать идею уважения 
труда. Трудовое воспитание следует восстановить в средней школе. 
В средней школе необходимо увеличить изучение математики, фи-
зики, технических предметов. Обязательным, всеобщим и бесплат-
ным должно быть средне-специальное техническое или гуманитар-
ное образование (объём – средне-специальное гуманитарное учи-
лище или техникум, как прототипы новых форм подготовки уча-
щихся к адаптации производственной или иной общественно полез-
ной работе). 

Более широкое количество выпускников должны иметь до-
ступ к учёбе в вузах, но по тем специальностям, которые нужны 
экономике, промышленности, интеллектуальным производствам. 
Очевидно, количество обучающихся в вузах по экономическим, 
юридическим специальностям, разнообразным направлениям ме-
неджмента и маркетинга следует определять, исходя из запросов 
бизнеса, государственных органов управления и не менее чем на 
50% компенсирующих затраты государственных вузов на их подго-
товку, а также гарантирующих трудоустройство по специальности 
после окончания вуза. 

Следует восстановить частично отраслевую науку. Передача 
функций отраслевой науки академической экономически не обос-
нована, ведёт к ликвидации последней, уходу от фундаментальных 
исследований. Функции, выполнявшиеся и выполняемые оставши-
мися ещё отраслевыми институтами, могут быть переданы регио-
нальным научно-техническим центрам, финансируемым на пари-
тетных началах государством и бизнесом, работающим по согласо-
ванным долгосрочным планам и программам. 

Традиционно в Украине фундаментальные исследования про-
водят институты НАН. Данная функция должна быть сохранена за 
ними. НАН следует быть головной организацией в подготовке науч-
ных кадров – кандидатов и докторов наук. Так же, как присоедине-
ние отраслевой науки к академической, по мнению В. Рыжова [8], 
приведёт к смерти отраслевой науки. Этот процесс и академиче-
скую, фундаментальную науку приведёт к уничтожению. 
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Не следует ожидать положительных результатов от слияния 
академической и вузовской науки. Данная идея имеет много сторон-
ников в МОН, но много оппонентов в НАН. Как важный аргумент 
в пользу данного движения приводят опыт западных стран, где (за 
исключением Германии) фундаментальная наука сосредоточена в 
университетах (в Германии сохраняется академия наук, пример ко-
торой использован в России с XVIII в. и сохраняется в странах 
СНГ).  

Следует отметить, что университеты Запада формировались 
одновременно и как учебные заведения и как центры фундамен-
тальных научных исследований. Отечественная академическая 
наука развивалась не в университетах, а до них, параллельно с 
ними, и из неё выросли и стали развиваться университеты. Основ-
ной функцией университетов стала подготовка специалистов с выс-
шим образованием. Наука в НИС университетов финансируется в 
объёме 3-5% от их бюджета. Руководство вузов в настоящее время 
выполняет свою главную функцию – подготовку кадров до уровня 
высшего образования. Подготовку кандидатов и докторов наук в 
странах СНГ осуществляют академии наук, проводя фундаменталь-
ные научные исследования. Попытка передать фундаментальные 
исследования в университеты, не сократив на порядок учебную 
нагрузку докторов наук и профессуры вузов, приведёт к развалу 
фундаментальной науки, что и имеет место в Украине. 

Такие действия не способствуют интеллектуализации обще-
ства, экономики, труда, человека. Активизация интеллектуализации 
труда предполагает создание определённого базового уровня соци-
альной инфраструктуры. На научно обоснованном уровне каждый 
человек, независимо от его социального происхождения и положе-
ния, должен иметь возможность получать образование (вплоть до 
высшего образования), на протяжении всей жизни иметь возмож-
ность обновлять общие и профессиональные знания и умения, по-
лучать медицинскую помощь, иметь доход не ниже минимально до-
пустимого (в настоящее время не менее 5 дол. в день на человека), 
гарантии безопасности. Это важнейшие составляющие социальных 
лифтов. О "схлопывании" инфраструктуры, обеспечивающей раз-
витие и интеллектуализацию общества, экономики, населения, сви-
детельствуют следующие показатели [9]: снижение удельного веса 
перерабатывающей промышленности Украины в ВВП с 31% в 1996 
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г. до 13,1% в 2014 г.; снижение численности работников, занятых в 
перерабатывающей промышленности, с 21,3% в 2000 г. до 16,9% в 
2014 г.; снижение на 14,7% продуктивности труда (добавленной 
стоимости в перерабатывающей промышленности (Manufakturing, 
value added) в расчёте на тысячу занятых в перерабатывающей про-
мышленности с 2000 по 2014 г.). Некоторые показатели инноваци-
онной деятельности в Украине, в определённой мере характеризу-
ющие уровень и динамику интеллектуализации труда реального 
сектора экономики, приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Показатели инновационной деятельности  

предприятий Украины 1 
Показатель 2000 2005 2010 2013 2014 

Удельный вес инновационно ак-
тивных предприятий, % 18,0 11,9 13.8 16,8 16.1 
Удельный вес предприятий, 
внедрявших инновации, % 14,8 8,2 11,5 13,6 12,1 
Структура инновационных из-
держек предприятий, %: 
- исследования и разработки 

 
 

15,1 

 
 

10,5 

 
 

12,4 

 
 

17,1 

 
 

22,8 
- приобретение внешних новых 
знаний (новых технологий) 4,1 4,2 1,8 0,9 0,6 
- приобретение машин, обору-
дования, программное обеспе-
чение 61,0 54,8 62,8 58,0 66,5 
Численность научных работни-
ков, тыс. чел. 120,8 105,5 89,6 77,9 69,1 
Затраты на инновационную дея-
тельность, % в ВВП 1,03 1,30 0,72 0,77 0,66 
Количество организаций, вы-
полняющих научные исследо-
вания и разработки, ед. 

 
 

1490 

 
 

1510 

 
 

1303 

 
 

1143 

 
 

999 
Удельный вес объёма выпол-
ненных НИР и НТР в ВВП, % 

 
1,16 

 
1,09 

 
0,9 

 
0,81 

 
0,7 * 

Удельный вес реализованной 
инновационной продукции в 
объёме промышленной, % 

 
 

9,4 

 
 

6,5 

 
 

3.8 

 
 

3,3 

 
 

2,5 * 
Добавленная стоимость в пере-
рабатывающей промышленно-
сти, % от ВВП 

 
 

19,7 

 
 

19,6 

 
 

17,5 

 
 

14,3 

 
 

13,1 
1 Составлено по источникам [9-12]. 
* Без учёта АР Крым и неподконтрольных Украине территорий Донец-

кой и Луганской областей. 
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Как видно из приведенных в табл. 1 данных, на протяжении 
15 лет показатели, обеспечивающие необходимость и возможность 
интеллектуализации труда, производства, общества, имели тенден-
цию устойчивого снижения, а иногда и резкого падения. В исследо-
ваниях ряда учёных [10-15] доказано, что это обусловлено состоя-
нием экономики, промышленности, модернизацией экономики ре-
гионов и городов, «разумной неоиндустриальной модернизацией». 
Одним из ведущих индексов в интегральном индексе «разумной 
неоиндустриальной модели» (экономический, социальный, эколо-
гический индикаторы, индикатор производства и передачи знаний) 
является агрегированный индекс (индикатор) «производство и пе-
редача знаний» [15, с. 82 - 85]. Названные авторы к группе индексов 
«производство и передача знаний» относят показатели, дополнен-
ные авторами данной статьи: уровень обновления профессиональ-
ных знаний и навыков; количество специалистов, выполняющих 
научные исследования, на 100 человек; инновационная результа-
тивность; доля затрат на НИОКР в валовой продукции субъекта ры-
ночных отношений; доля обучающихся в вузах; доля обучающихся 
в школах, средне-специальных учебных заведениях, на курсах по-
вышения квалификации, в школах передового опыта и пр.; количе-
ство изобретений, рационализаторских предложений на 100 чело-
век; договоры сотрудничества с вузами, институтами, творческими 
организациями; распространение сети Интернет и ПЭВМ на 100 че-
ловек и др. 

В табл. 2 приведены показатели, косвенно характеризующие 
состояние интеллектуализации труда в ряде стран ЕС и в Украине. 

Согласно данным табл. 2 Украина находится среди наиболее 
отстающих европейских стран по исследуемой проблеме. 

Интеллектуализация труда прослеживается на протяжении 
всей истории развития человеческого общества и имеет тенденцию 
к ускорению. Начиная с конца ХХ в. активно разрабатываются и 
внедряются NBIC- и NBICS-технологии, которые перерастают в 
NBIC-конвергенции. Сущность NBIC- и NBICS-конвергенции за-
ключается в слиянии четырёх или пяти революционных технологи-
ческих направлений: N – нанотехнологий; B – биотехнологий; I – 
информационно-коммуникационных технологий; C – когнитивных 
наук [16, с. 13; 17]; S – социальные науки. В экономически развитых 
странах эти процессы протекают достаточно стабильно и быстро, в 
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постсоциалистических странах и в Украине – локально и бесси-
стемно. Общество ещё не подготовлено к таким преобразованиям; 
подготовка кадров, способных работать в этих условиях, находится 
на низком уровне, в то время как она должна иметь опережающую 
динамику. 

Выводы. Ретроспективный обзор истории человечества пока-
зывает, что общество и человек прошли сложный путь развития от 
преимущественно физического труда к преимущественно умствен-
ному, интеллектуальному. В последние десятилетия интеллектуа-
лизация труда резко ускорилась. Четвёртая научно-техническая ре-
волюция, начало которой определилось к нулевым-десятым годам 
ХХІ века, ведёт к быстрому развитию информационных, цифровых 
технологий, ИКТ, NBIC, смарт-технологиям, «умным» машинам, 
производствам, городам, обществам и т. п. Существенных успехов 
в интеллектуализации труда достигли государства с устойчивой со-
циально-экономической институциональной средой, наличием 
среднего класса, составляющего большинство населения, каче-
ственной системой образования, развитой наукой и пр. 

Переход к четвёртой НТР, VI технологическому укладу, нео-
либеральной экономике и политике создаёт определённые про-
блемы в странах-лидерах интеллектуализации труда и производ-
ства. Высокопроизводительные средства производства (роботы, 
«умные» машины и оборудование, размывание среднего класса) 
приводят к формированию существенной прослойки лишних лю-
дей. Конкретным странам и миру в целом необходимо решать про-
блему «лишних» людей. Предпочтительным направлением ее реше-
ния является сокращение продолжительности времени на труд и 
увеличение свободного времени. Последнее используется для раз-
вития интеллектуального потенциала человека, общества, более 
полной реализации и самореализации личности. 

Определенные сдвиги имеются по этим направлениям и в 
Украине. Однако они носят бессистемный, локальный характер. 

Украина, страны СНГ и развивающиеся страны ещё не всту-
пили в четвёртую НТР, VI технологический уклад. Чтобы решить 
проблему интеллектуализации труда в этих странах, необходимо 
выйти на оптимальные объёмы финансирования науки и образова-
ния, повысить качество образования, здравоохранения, опережаю-
щую подготовку кадров интеллектуального труда, восстановить  
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престижность производительного труда в реальном секторе эконо-
мики, что позволит перейти на траекторию догоняющего развития 
в области интеллектуализации труда. 

Быстрая интеллектуализация труда привела к четвёртой 
научно-технологической революции, NBIC- и цифровым техноло-
гиям, «умным» производствам, технологиям, обществам. Увеличи-
вается дифференциация населения мира, обществ, государств по 
доходам и доле различных слоёв населения в ВНП, складывается 
устойчивый и возрастающий избыток населения, работников, 
невостребованных в производстве, общественной жизни. Как это 
будет решать человечество? Сокращать рабочее время, расширять 
условия самореализации человека или избавляться от этого «излиш-
него» числа населения, работников. Эти вопросы становятся наибо-
лее актуальными для науки и общества. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ  

И ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА1 
 
В 2016 г. исполнилось 25 лет выхода Украины из состава Со-

юза ССР. Согласно Конституции [1] Украина является независи-
мым, внеблоковым, демократическим государством с социально 
ориентированной экономикой, высшая власть в государстве при-
надлежит народу. В качестве мейнстрима развития экономики был 
принят либерализм, рекомендованный международными институ-
тами, Всемирным банком (ВБ), Международным валютным фон-
дом (МВФ) и др. Формально, исходя из уровня экономического раз-
вития, состояния промышленности, уровня подготовки кадров, та-
кой подход был логичен. Украина к 90-м годам ХХ в. имела доста-
точно высокоразвитый экономический и промышленный потен-
циал, основанный на крупном машинном производстве, плановую 
систему хозяйствования, преимущественно огосударствленную 
форму собственности, коллективные формы организации труда, не-
высокую дифференциацию населения по доходам, состязатель-
ность и сотрудничество субъектов хозяйствования. Формирование 
самостоятельного государства потребовало преобразования поли-
тических и гражданских институтов, реформирования экономики, 
изменения идеологии общества, его основных классов и групп насе-
ления. Ведущей в экономике стала частная собственность на сред-
ства производства, формируются капиталистические производ-
ственные отношения, коллективизм вытеснен индивидуализмом, 
состязательность заменена конкуренцией, резко возросла диффе-
ренциация населения по уровню доходов и др. В результате, если в 

                                                   
1 Исследование выполнено в рамках НИР ИЭП НАН Украины «Меха-

низмы обеспечения инвестиционной активности предприятий для производ-
ства продукции с высокой добавленной стоимостью» (2015-2018 гг., номер 
госрегистрации 0115U001639). 

 
© Н.И. Рябыкина, А.Н. Ревва, 
 В.Е. Булеев, 2016 
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1990-1991 гг. Украина входила в двадцатку наиболее развитых 
стран Европы, то в настоящее время в международных рейтингах 
по важнейшим социально-экономическим показателям она зани-
мает места в диапазоне от 70 до 150. Экономический и промышлен-
ный потенциал постепенно разрушается, оборудование стареет, фи-
зический и моральный износ его повышается, снижается квалифи-
кация кадров и др. Если принять за 100% уровень ВВП Украины  
в 1990 г., то в последующие годы он составил: 1999 г. – 41%;  
2008 г. – 74; 2009 г. – 63; 2013 г. – 69; 2015 г. – 58%.  В 2016 г. он 
остаётся примерно на уровне 2015 г. По некоторым прогнозам, в 
2017 г. ВВП к уровню 1990 г. может составить 61% [2]. По расчётам 
этого же автора (В. Сканивского), ВВП на душу населения в 2015 г. 
по паритету покупательской способности (ППС) в Украине, Бела-
руси и России составил 7,5; 17,7; 25,4 тыс. долл. США / чел. в год 
соответственно. В 1990 г. показатели Украины превышали показа-
тели вышеназванных стран. Поэтому исследование причин, привед-
ших к такой ситуации, разработка предложений и рекомендаций, 
направленных на преодоление кризиса экономики Украины путём 
более полного использования имеющегося в государстве экономи-
ческого потенциала, является весьма актуальным. 

Вопросы реформирования экономики постсоциалистических 
стран, бывших социалистических стран (БСС) и Украины на протя-
жении более 30 лет находятся в центре внимания международных 
организаций (МВФ, ВБ, ВЭФ), ведущих университетов экономиче-
ски развитых стран, академий наук БСС, НАН Украины, институтов 
НАН Украины, ведущих учёных-экономистов мира, БСС, лауреа-
тов Нобелевских премий в области экономики и др. Среди зарубеж-
ных специалистов следует отметить работы Дж. Стиглица, П. Дру-
кера, В. Леонтьева, Б. Гаврилишина, Л. Абалкина, Ю. Осипова,  
Дж. Гелбрейта и др. Среди отечественных учёных заслуживают 
внимания работы А. Амоши, В. Гейца, А. Чухно, Н. Кизима, В. Де-
ментьева, Н. Брюховецкой и др. В работах названных и ряда других 
специалистов исследованы причины и последствия проводимых в 
БСС и Украине преобразований. Отмечается их фрагментарность, 
бессистемность, отсутствие глубокого анализа происходящих про-
цессов. Подчеркивается, что механический перенос опыта зарубеж-
ных стран по реформированию их экономик в условиях БСС и 
Украины без их адаптации к конкретным условиям не дает положи- 
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тельных результатов. Медленно идущие институциональные преоб-
разования стали главной причиной отрицательных последствий со-
циально-экономических реформ. Поэтому необходимы дальнейшие 
исследования состояния экономики БСС и Украины, разработка ре-
комендаций по выходу экономики Украины из системного соци-
ально-экономического кризиса, а также по развитию и росту эконо-
мики Украины.  

Цель работы – разработка рекомендаций по более полному 
использованию имеющегося экономического и промышленного по-
тенциала Украины, его наращиванию, модернизации, обеспечиваю-
щих выход экономики из кризиса, повышение качества капитала, 
улучшение условий труда и жизни населения. 

Реформирование экономики бывших стран социалистиче-
ского лагеря началось в 60-е годы ХХ в. Первоначально рассматри-
вались варианты реформирования их экономики в рамках соци-
ально-экономической социалистической парадигмы. Ставилась за-
дача демократизации общественных и производственных отноше-
ний, расширения самостоятельности субъектов хозяйствования, по-
вышения эффективности и качества работ, продукции, конкуренто-
способности товаров на внешних рынках. Вопросы кардинального 
изменения форм собственности, отхода от плановой системы и ме-
ханизмов хозяйствования, устранения государства от руководства 
экономикой и т.п. в 70-80-е годы прошлого века в БСС не ставились. 
Но реальность не всегда следует за проектами. В результате демо-
кратизация привела к изменению в системе хозяйствования, пере-
ходу от социалистических производственных отношений к капита-
листическим, которые характеризовались: 

изменением форм собственности. В результате приватизации 
госсобственность преобразована в негосударственную (частную, 
акционерную, групповую), достигающую в Украине более 90%; 

вытеснением государства из процесса активного участия в ре-
гулировании экономики, промышленности; 

размыванием среднего класса, сокращением численности 
населения, трудящихся, ростом безработицы; 

отказом от планирования экономики (секторального, регио-
нального, местного); 

делением общества на работодателей (собственников) и наём-
ных работников, отчуждением последних от собственности и 
управления на всех уровнях; 
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сворачиванием социальных программ на уровне государства, 
регионов, субъектов хозяйствования; 

ориентацией не столько на внутренний, сколько на внешние 
рынки в погоне за свободно конвертируемой валютой; 

сращиванием политики и бизнеса, приводящим к увеличению 
частного капитала не за счёт добавленной стоимости и прибыли, а 
за счёт природной и политической ренты; 

низким качеством и неподготовленностью (экономической, 
профессиональной, идеологической, политической) руководящего 
слоя государства (общества), который ещё невозможно считать эли-
той; 

отсутствием или существенным ограничением социальных 
«лифтов» движения управленцев; 

незаинтересованностью новых собственников в инновацион-
ном развитии производства и общества, науки, совершенствовании 
структуры производства и экономики и др. 

В результате действия указанных и ряда других факторов по-
ложение и показатели Украины в сопоставлении с мировыми и от-
дельных стран существенно изменились (табл. 1). 

 
Таблица 1 

ВВП по ППС на душу населения, долл. США / год 1 

Регион, страна 1991 г. 2015 г. 2015 к 1991, %
В среднем в мире  5585,0 15464,0 277,0 
Страны Центральной Европы 6470,0 25295,0 391,0 
Азербайджан 5589,0 17740,0 319,0 
Бразилия 6831,0 15359,0 225,0 
Мексика 8353,0 17277,0 272,0 
Польша 5740,0 26135,0 455.0 
Уругвай 6757,0 21201,0 314,0 
ЮАР 6711,0 13165,0 196.0 
Украина 6403,0 7916.0 124,0 

1 Составлено по данным источника: Всемирный банк  [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http:// http://data.worldbank.org/. 

 
Как видно из табл. 1, дореформенная Украина имела ВВП на 

душу населения выше среднего в мире, незначительно ниже сред-
него показателя стран Центральной и Восточной Европы, выше 
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Польши, Мексики, Азербайджана. За 25 лет реформ Украина полу-
чила самый низкий прирост ВВП на душу населения по ППС, самый 
низкий в Европе ВВП на душу населения в измерении по курсу дол-
лара США и один из самых низких в мире. Рейтинг по отдельным 
конкретным показателям, характеризующим результаты развития 
экономики Украины в сопоставлении со сравнимыми странами, 
приведен в табл. 2. 

Существует много подходов к объяснению ухудшения эконо-
мических и институциональных показателей Украины в ходе ре-
форм. Как правило, исследователи анализируют отдельные показа-
тели, разрабатывают рекомендации по их улучшению. Однако сле-
дует изменить такой подход. Прежде всего, необходимо чётко  
объяснить обществу, что идёт формирование капиталистического 
способа производства, функционирующего на основе частной соб-
ственности, конкуренции, максимизации прибыли в пользу соб-
ственников капитала, монополизация рынков, подавление конку-
рентов, превращение государства и его аппарата в коллективного 
капиталиста, ограничение участия государства в управлении и ре-
гулировании производства и т.п. 

 
Таблица 2 

Рейтинг отдельных стран (1992-2016 гг.)1 

Показатель Год 
Страна  

Польша Чехия Украина
Индекс экономической сво-
боды 

1992 51 23 95 
2016 39 21 162 

Индекс развития человече-
ского капитала 

1992 51 38 54 
2015 36 28 82 

Индекс лёгкости ведения биз-
неса (Doing Business) 

2005 54 41 124 
2015 25 36 83 

Индекс глобальной конкурен-
тоспособности 

1992 41 37 69 
2015 41 31 79 

Индекс верховенства закона 
(The World Bank) 

1996 60 48 151 
2016 42 38 146 

Индекс восприятия коррупции
1998 54 41 69 
2015 25 36 79 

1 Составлено по данным источника: ПР ООН, ВЭФ; Всемирный банк  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// http://data.worldbank.org/. 
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Реально обществу не объясняется отличие формируемого ка-
питалистического уклада от известного большинству населения со-
циалистического образа жизни. В Украине капиталистическое про-
изводство возродило противостояние капиталистов-собственников 
и наёмных работников, правящего слоя госуправления и основной 
массы населения. Но главным противоречием стало противосто- 
яние конкретных олигархов между собой, противостояние конкрет-
ных олигархов (групп олигархов) и государства как коллективного 
капиталиста. Сложные отношения складываются между олигар-
хами-государственниками (патриотами) с компрадорской буржуа-
зией, с зарубежными капиталистами. Особенностью Украины явля-
ется весьма лояльное отношение их к зарубежным коллегам (за ис-
ключением российских), готовность делать им всяческие уступки и 
подчиняться. Поэтому отечественных капиталистов и государ-
ственных чиновников условно можно разделить на две группы: 
приказчики и контролёры. И те, и другие обслуживают отечествен-
ный и зарубежный капитал, но степень их полномочий и компетен-
ции несколько отличается. Больше самостоятельности имеют чи-
новники-контролёры. Приказчики же готовы исполнять все требо-
вания своих хозяев и лояльно относятся к министрам, руководите-
лям госкомпаний, регионов, привлеченных из Грузии, Эстонии, 
Польши и других стран. Аналогичные ситуации имели место и в 
других БСС. Пути решения их были различны, и если взять из них 
позитив, минимизировать провалы и ошибки, то можно выработать 
дорожную карту, основные направления реформирования эконо-
мики Украины, программу выхода её из системного социально-эко-
номического кризиса. 

На протяжении последних двадцати пяти лет страна не имела 
и не имеет того слоя населения, общества, который в цивилизован-
ных странах именуется элитой (политической, культурной, научной 
и т.п.), ориентированной на создание реально независимой, совре-
менной, развитой страны. Отсутствует государственная идеология, 
которая призвана объединять общество. Имеет место миграция из 
страны учёных, интеллектуалов, одарённой молодёжи. Общество 
расколото по политическим, национальным, религиозным, террито-
риальным, имущественным и иным признакам. В юго-восточных 
регионах указанные противоречия доведены до вооружённого про-
тивостояния. Поэтому первое, что необходимо сделать, – прекра- 
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тить вооружённый конфликт, разработать и реализовать государ-
ственную программу гражданского мира. В политической и эконо-
мической сфере деятельности следует руководствоваться не только 
либеральной теорией, но и прежде всего кейнсианской и институ-
циональной. Реальное развитие может быть достигнуто путём раз-
вития внутреннего рынка, реализации имеющегося экономического 
потенциала и только после этого следует рассматривать вопросы о 
вступлении в различные союзы, объединения, ассоциации. Дела-
ется это не скоропалительно, а после изучения необходимой доку-
ментации, условий, а также после проведения референдумов по 
наиболее актуальным вопросам. 

Ошибочным был подход к реформированию общества и эко-
номики по образу и подобию нынешнего состояния развитых стран 
Запада, по рекомендациям представителей либеральной, монета-
ристской школ западных и отечественных учёных и специалистов. 
Об этом писали Дж. Стиглиц [3-5], В. Иноземцев [6] и др. Так, Ю. 
Гроу отмечает, что со второй половины 70-х годов ХХ в. по мере 
индустриализации стран Юго-Восточной Азии стало складываться 
убеждение, что «модернизация экономики не воспроизводит амери-
канскую систему свободного рынка в мировом масштабе и возник-
новение подлинно глобальной хозяйственной системы не предпо-
лагает распространения западных ценностей и институтов на 
остальное человечество, а это означает окончание эпохи глобаль-
ного превосходства Запада» [7, с. 3-4]. Эту же мысль проводит С. 
Тихомиров, отмечая, что «избежали потери системы политического 
планирования путём альтернативных моделей вторичного полити-
ческого развития Китай, Вьетнам, Япония и некоторые другие 
страны, в частности, Республика Беларусь» [8, с. 37]. Также С. Ти-
хомиров утверждает, что «относительная финансовая стабилизация 
и в России, и в Украине достигнута за счёт утраты более чем на 50% 
экономического потенциала стран, потери финансовой независимо-
сти и безопасности до критического значения. В Беларуси же, по 
данным мировых институтов (ООН и МБРР), в 1996 г. (критических 
для РФ и Украины – авт.) происходило увеличение ВВП. Общий 
объём ВВП в РФ упал на 5,5%, в Беларуси вырос на 3,7%…Беларусь 
сохранила весь производственный потенциал, в частности ВПК, с 
его основой – МТЗ, заводом интегральных микросхем «Планар», 
одним из крупнейших в Европе производителем акриловых воло- 
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кон заводом «Полимер», сохранён весь земельный фонд…Опыт Бе-
ларуси свидетельствует о преимуществах государственного управ-
ления собственностью в переходный период и поступательности 
преобразований» [8, с. 38]. Несмотря на это, для Украины и других 
стран БСС, как обязательное условие предоставления кредитов, 
МВФ продолжает ставить требования дальнейшей приватизации, 
снижения социальных стандартов, отказа от планирования на мак-
роуровне, от участия государства в регулировании экономики и т.п., 
что ведет к дальнейшему ухудшению положения в стране.  

Выводы. Исходя из отечественного и зарубежного опыта ре-
формирования экономики и общества в последние десятилетия (по-
следние 25-30 лет) Украине следует изменить парадигму развития, 
использовать принципы кейнсианства и институционализма в отно-
шениях государственного регулирования и управления экономикой 
и развитием общества. Для этого необходимо: 

незамедлительно прекратить военное противостояние на юго-
востоке страны. В уголовном порядке привлекать к ответственно-
сти сторонников силового решения противоречий в обществе; 

провести амнистию всех участников боевых действий. Пере-
смотреть льготы участников АТО противоборствующих сторон. 
Расформировать добровольческие подразделения, сформированные 
в процессе АТО; 

по всей стране провести аттестацию госслужащих и военно-
служащих. Оптимизировать бюджетные расходы на армию и ВПК; 

создать из специалистов НИИ, предприятий и госуправления 
комиссии и провести инвентаризацию имущества предприятий всех 
форм собственности. Исходя из ёмкости внутреннего рынка и ре-
ального экспорта, подготовить рекомендации по восстановлению 
перспективных предприятий, модернизации или ликвидации из-
лишних мощностей, созданию на освободившихся площадях пер-
спективных, необходимых государству производств; 

изменить отношение к науке, образованию, здравоохране-
нию. Рассматривать финансирование их не как издержки, а как ин-
вестиции в развитие интеллектуального, человеческого капитала; 

критически проанализировать действующие формы и си-
стемы оплаты труда и заработной платы. Сформировать системы 
мотивации труда, способствующие доведению до оптимального 
уровня дифференциацию доходов населения, участие трудящихся и 
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населения в собственности и прибылях, управлении производ-
ством; 

разработать и реализовать систему подготовки элиты обще-
ства, государства, социальные лифты движения человека в произ-
водстве и обществе, закрепления молодёжи и специалистов в Укра-
ине, возврат населения, мигрировавшего в Украину. 

Направлениями дальнейших исследований по данной пробле-
матике являются следующие: расширение и углубление стратегии 
развития экономики и общества на период до 2050 г. с дифферен-
циацией её на пятилетние программы; разработка механизмов регу-
лирования государством экономических и общественных процес-
сов; совершенствование отношений собственности, механизмов мо-
тивации эффективного труда, развития производственных и обще-
ственных отношений. 
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ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЄМ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 
 
Сучасний розвиток економіки України потребує від підпри-

ємств оновлення техніки та технології, закупівлі нового облад-
нання, трансформації виробничих процесів, інноваційної активно-
сті, поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції. Для 
вирішення цих проблем і розширення напрямів своєї діяльності під-
приємствам необхідні значні інвестиційних ресурсів.  

В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів у реальному сек-
торі національної економіки, обмежених можливостей державного 
інвестування та наявності ризиків для продовження тенденцій ін- 
вестиційної діяльності підприємствам необхідно сформувати умови 
для прийняття подальших інвестиційних рішень потенційними ін-
весторами. Інвестиційна активність є важливим компонентом ус- 
пішного розвитку підприємства, вона багато в чому забезпечує до-
сягнення поставлених цілей, зокрема, збільшення доходів підпри-
ємства та бюджету країни і населення. Тому створення оптималь-
них умов здійснення інвестиційної діяльності є основним чинником 
економічного зростання. Потенційні інвестори за наявності намірів 
вкласти власні тимчасово вільні кошти в розвиток певного підпри-
ємства насамперед націлені на здійснення комплексної оцінки його 
інвестиційної активності за фактором доданої вартості, що формує 
підґрунтя для прийняття подальших інвестиційних рішень.  

Питанням інвестиційної активності підприємств присвячено 
праці таких учених, як: О. Амоша [1], Н. Карлова [2], А. Землянкін 
[3], С. Пілецька [4] та ін. Вони досліджують різні підходи до оцінки 
інвестиційної активності підприємств, висувають пропозиції щодо 
поліпшення управління інвестиційними процесами. При цьому не-
достатньо уваги приділяється оцінюванню інвестиційної активності 
за фактором доданої вартості. 
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Метою роботи є розробка методичних положень і практич-
них рекомендацій щодо оцінки інвестиційної активності підпри-
ємств за фактором доданої вартості. 

Залучення і використання інвестиційних ресурсів характери-
зується не тільки потенційним збільшенням доходів інвестора та ре-
ципієнта інвестицій, але і наявністю інвестиційних ризиків. Для 
того щоб інвестор був готовий вкласти власні тимчасово вільні гро-
шові кошти або фінансові ресурси в об’єкт інвестування, даний 
об’єкт має характеризуватися певним рівнем привабливості або ін-
вестиційної активності. 

Визначення сутності інвестиційної активності вченими-еко-
номістами наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Трактування сутності поняття «інвестиційна активність» 
Автор Сутність поняття 

Ю. Аніскін [6] Інвестиційна активність являє собою залучення і реалі-
зацію позикового капіталу, прямих та портфельних інве-
стицій з метою підвищення економічного потенціалу і 
переведення підприємства на якісно новий рівень функ-
ціонування 

Н. Карлова [2] Інвестиційна активність – це діяльність інвесторів, 
пов’язана із збільшенням обсягів реалізованих інвести-
ційних ресурсів і найбільш оптимальним їх використан-
ням у пріоритетних сферах 

Л. Салімов [7] Інвестиційна активність – це поведінка суб’єктів інвес-
тиційної діяльності; динаміка розміру та структури інве-
стицій; темпи зростання й ефективність використання 
інвестиційних ресурсів 

Т. Чаргазія [8] Інвестиційна активність – це позитивна динаміка зміни 
параметрів, що характеризують обсяги інвестицій, ре-
зультати їх реалізації та джерела надходження  

Є. Казакевич [9] Інвестиційна активність – це сукупність власних фінан-
сових можливостей і можливість залучення зовнішніх 
фінансових ресурсів 

А. Асаул [10] Інвестиційна активність – це концентрація та розподіл 
інвестиційного капіталу, активізація впровадження но-
вих виробничих потужностей, розвиток прямих і порт-
фельних інвестицій 

Г. Харламова  
[11] 

Інвестиційна активність об’єкта інвестування – це ін-
тенсивність залучення до нього інвестицій 
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На основі наведених трактувань можна дійти такого виснов-
ку: з одного боку, інвестиційна активність визначається як синонім 
інвестиційної діяльності, що охоплює стиль і характер дій суб’єктів 
на ринку інвестицій та в розширеному інвестиційному процесі, з ін-
шого – як її спрямована узагальнена характеристика, тенденції 
зміни інвестиційної діяльності, як показник ефективності викорис-
тання інвестиційних ресурсів або результат прийняття інвестицій-
них рішень. Отже, інвестиційна активність відображає кількісні та 
якісні сторони інвестиційної діяльності. 

Таким чином, під інвестиційною активністю підприємства 
слід розуміти: 

співвідношення обсягів, динаміки, структури й ефективності 
інвестицій; 

ступінь інтенсивності процесів інвестування, що визнача-
ється обсягами, темпами зростання й ефективністю використання 
інвестиційних ресурсів; 

розвиток та інтенсивність інвестиційної діяльності підприєм-
ства. 

Інвестиційні процеси супроводжуються підвищенням ефек-
тивності діяльності підприємства. Так, у певному взаємозв’язку пе-
ребувають параметри інвестиційної активності та параметри, що ха-
рактеризують зростання доданої вартості підприємства. Таким чи-
ном, при оцінюванні інвестиційної активності підприємства необ- 
хідно виконувати оцінку не тільки інтенсивності зміни інвестицій-
ної активності, але й інтенсивності зростання доданої вартості. 

Основні етапи методичного підходу до оцінки інвестиційної 
активності підприємства за фактором доданої вартості наведено на 
рис. 1. 

Здійснення оцінки інвестиційної активності необхідне не 
тільки для інвесторів, але і для потенційних підприємств-реципієн-
тів. Отримавши результати аналізу свого теперішнього стану, вони 
можуть розробити систему заходів щодо підвищення рівня інвести-
ційної активності. 

Блок 1. Етапи оцінки рівня інвестиційної активності під-
приємства. 

Етап 1. Формування системи показників оцінки інвестицій-
ної активності підприємства.  
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На даному етапі формується система показників, що характе-
ризують інвестиційну активність підприємства. 

Формування системи показників засноване на таких принци-
пах: 

1. Орієнтованість на мету, тобто показники повинні конкре-
тизувати зміст встановлених цілей і відображати рівень їх досяг-
нення. Для цього має бути встановлена сукупність критеріїв, які до-
зволяють визначити необхідність заміни показників або їх нормати-
вних значень при зміні цілей. 

2. Повнота. Показники повинні охоплювати всі аспекти дія-
льності підприємства, враховувати основні чинники і тенденції, які 
мають вплив. При цьому аналіз показників, не пов’язаних із досяг-
ненням встановленої мети, не здійснюється. 

3. Доступність інформації, тобто показники мають бути  
сформовані на підставі інформації, доступної для аналізу. Рівень до-
ступності визначається з урахуванням ступеня важливості цілей 
аналізу і наявних ресурсів (час, грошові й технічні ресурси, кіль-
кість аналітиків, рівень їх підготовки та ін.) на його проведення. За 
інших рівних умов пріоритет віддається тим показникам, які є більш 
доступними та інформація щодо методики їх розрахунку знахо-
диться у відкритому доступі. 

4. Об'єктивність, тобто показники повинні достовірно відо-
бражати економічну діяльність підприємства. При цьому ступінь 
достовірності залежить від ступеня важливості поставлених цілей. 
Для досягнення максимальної достовірності мають використовува-
тися тільки кількісні показники. При будь-якому ступені важливо-
сті цілей аналізу кількісних показників має бути більше, ніж якіс-
них, оскільки результати аналізу відображатимуть суб’єктивні дум-
ки, а не об’єктивні данні. Для підвищення об’єктивності кількісних 
показників слід ураховувати основні чинники, які на них вплива-
ють, і обмеження [12, с. 73-75]. 

5. Системність. Мають використовуватися не розрізнені по- 
казники, а взаємопов’язані їх групи, індивідуальні для кожної мети 
і (або) напряму діяльності підприємства. При цьому слід уникати 
аналізу показників, які суттєво корелюють з уже проаналізованими. 

Отже, при формуванні системи показників необхідно дотри-
муватися таких вимог: 
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1. Кількісна обмеженість показників – надмірна кількість по-
казників ускладнює процес оцінки складного параметру, виникає 
«ефект засмічення». 

2. Гармонізація показників – комплексна оцінка має базува-
тися на здійсненні аналізу абсолютних і відносних показників, які 
взаємодоповнюють один одного та характеризують інвестиційну 
активність із кількісного та якісного боку. 

Система показників, що використовуються для оцінки інвес-
тиційної активності підприємства, формується з використанням 
експертного методу. 

Сформована система показників дозволяє визначити та здійс-
нити оцінку інвестиційної активності підприємства, але вони мо-
жуть мати різноспрямовану тенденцію їх зміни, тому складно зро-
бити загальний висновок, що потребує розробки комплексного по-
казника. 

Етап 2. Розрахунок інтегрального показника інвестиційної 
активності підприємства. 

Інтегральний показник інвестиційної активності підприємс-
тва пропонується розраховувати за такою формулою: 

 

 ІІА = а×ІІА(фс) + в×ІІА(вс) , (1) 
 

де ІІА(фс) – інтегральний показник інвестиційної активності підпри-
ємства, який характеризується показниками фінансової складової;  

ІІА(вс) – інтегральний показник інвестиційної активності підпри-
ємства, який характеризується показниками  виробничої складової; 

а, в – вагові коефіцієнти. 
Вагові коефіцієнти показників, що характеризують інвести-

ційну активність, визначаються з використанням методу головних 
компонент (рис. 2) [13; 14]. 

Для забезпечення зіставності здійснюємо стандартизацію по-
казників за Z-шкалою: 
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Рис. 2. Етапи оцінки інтегрального показника  
інвестиційної активності підприємства 

 
Після стандартизації середнє значення кожного вектора буде 

дорівнювати нулю, а дисперсія – одиниці. 
Етап 3. Інтерпретація значення отриманого інтегрального 

показника інвестиційної активності підприємства. 
На даному етапі здійснюється інтерпретація значення отри-

маного інтегрального показника інвестиційної активності. Інтер-
вали значення (ІІА) сформовані за методом статистичного групу-
вання з рівними інтервалами (табл. 2). 

Інвестиційна активність підприємства перебуває у тісному 
взаємозв’язку з показниками, що характеризують зростання валової 
доданої вартості. Отже, для забезпечення стійкого економічного  
розвитку підприємства при визначенні рівня інвестиційної активно-
сті підприємств доцільно здійснити оцінку рівня валової доданої  
вартості.  

Блок 2. Етапи оцінки валової доданої вартості підприєм- 
ства.  

Етап 1. Формування системи показників, що впливають на 
величину валової доданої вартості. 

На даному етапі формується система показників, що характе-
ризують валову додану вартість підприємства, з використанням екс-
пертного методу. 

 

Етап 1. Оцінка складових інвестиційної активності підприємства 

Виробнича складова 

Етап 2. Оцінка рівня інвестиційної активності підприємства 

Фінансова складова 

Х1 Х2 Х4 Х3 Х5 Х1 Х2 Х4 Х3 Х5 

Інтегральний показник інвестиційної активності 
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Таблиця 2 
Градація значення інтегрального показника  

інвестиційної активності підприємства 
Значення ІІА 

підприєм- 
ства 

Рівень інве-
стиційної 
активності 

Зміст 

<0,33 Низький 

Відсутність суттєвих змін у динаміці показни-
ків інвестиційної активності. На підприємстві 
необхідно переглянути напрями й інструменти 
впливу на інвестиційну активність 

0,34-0,66 Середній 

Виражені зміни показників інвестиційної ак-
тивності, амплітуда зміни показників перебу-
ває в допустимих межах. Підприємство має 
додаткові резерви зростання інвестиційної ак-
тивності. Для їх використання потрібні додат-
кові заходи щодо стимулювання інвестиційної 
активності 

≥0,67 Високий 
Гранично виражені амплітудні коливання по-
казників інвестиційної активності 

 
Етап 2. Визначення інтегрального показника валової доданої 

вартості підприємства.  
Інтегральний показник валової доданої вартості пропону-

ється розраховувати за такою формулою: 
 

 ІВДВ = а1×Х1 + а2×Х2 + а3 ×Х3  + а4×Х4, (3) 
 

де ІВДВ – інтегральний показник валової доданої вартості підприєм-
ства;  

Х1 – частка доданої вартості у виручці; 
Х2 – частка амортизаційних відрахувань у доданій вартості; 
Х3 – частка валового прибутку в доданій вартості; 
Х4 – частка валового прибутку у виручці; 
а – вагові коефіцієнти. 

Вагові коефіцієнти показників, що характеризують валову до-
дану вартість, визначаються з використанням методу головних ком-
понент. 

Етап 3. Інтерпретація значення інтегрального показника ва-
лової доданої вартості підприємства. 
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На даному етапі здійснюється інтерпретація значення отри-
маного інтегрального показника валової доданої вартості підприєм-
ства. Інтервали значення (Івдв) сформовані за методом статистич-
ного групування з рівними інтервалами (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Градація значення інтегрального показника  
валової доданої вартості підприємства 

Значення 
Івдв 

підприємс-
тва 

Рівень валової 
доданої  
вартості 

Зміст 

<0,33 Низький 
Стратегічні переваги мають небажаний на-
прям 

0,34-0,66 Середній 

Даний рівень забезпечує окупність витрат ді-
яльності підприємства і свідчить, що діяль-
ність підприємства є прибутковою. Додана 
вартість при цьому виступає джерелом для 
інвестицій 

≥0,67 Високий 

Набуття стратегічних переваг дозволить під-
вищити рівень доданої вартості. Підприєм-
ство має можливість збільшити прибуток за 
рахунок утримання високих цін 

 
Блок 3. Формування матриці позиціонування підпри-

ємств за рівнем інвестиційної активності та валової доданої  
вартості. 

Оцінка інвестиційної активності з урахуванням валової дода-
ної вартості дозволяє керівництву підприємства обґрунтовано фор-
мувати і здійснювати заходи щодо розробки та прийняття аргумен-
тованих управлінських рішень на основі значень отриманих показ-
ників. Для цього пропонується використовувати метод побудови 
матриць позиціонування на базі рівня інвестиційної активності та 
валової доданої вартості підприємств. 

Матрицю позиціонування підприємств на основі значень рів-
ня інтегрального показника інвестиційної активності та валової до-
даної вартості наведено в табл. 4. 

Отже, кожній зоні відповідають певні заходи щодо підви-
щення рівня інвестиційної активності з урахуванням доданої варто-
сті на підприємстві (табл. 5).  
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Таблиця 4 
Матриця позиціонування значень рівня інвестиційної  
активності та валової доданої вартості підприємств 

Інтегральний показник 
валової доданої варто-

сті (ІВДВ) 

Інтегральний показник інвестиційної активності 
(ІІА) 

≥0,67 0,34-0,66 <0,33 
високий середній низький 

високий ≥0,67 1 2 3 

середній 0,34-0,66 4 5 6 

низький <0,33 7 8 9 

 
 

Таблиця 5 
Характеристика рівня інвестиційної активності за фактором 

валової доданої вартості підприємства 
Номер 

квадранта 
Характеристика 

1 2 

1 
Інвестиційна діяльність реалізується ефективно, стабільна по-
зитивна динаміка більшості інвестиційних показників. Підпри-
ємство здійснює ефективну інвестиційну політику 

2 
Інвестиційна діяльність здійснюється збалансовано й ефек-
тивно 

 

Спостерігається позитивна динаміка більшості інвестиційних 
показників. Інвестиційна політика є збалансованою та ефек-
тивною. Проте інвестиційні можливості використовуються не 
максимально ефективно і є додаткові резерви зростання інвес-
тиційної активності 

3 

Інвестиційна діяльність здійснюється з перебоями, нижче се-
реднього рівня ефективності. Нестабільна динаміка показників 
інвестиційної активності поєднується з кризовими явищами. 
Інвестиційна політика має незбалансований характер, проте 
дозволяє створювати базові умови для інвестиційної діяльності 
й підтримувати поточний стан 

4 

Інвестиційна діяльність на підприємстві характеризується ди-
намічністю. Інвестиційні можливості використовуються з ви-
сокою віддачею, з постійною динамікою зростання. Інвести-
ційна політика здійснюється на комплексній, стабільній і сис-
тематичній основі. Високі темпи зростання інвестиційних по-
казників, безперебійні інвестиційні процеси 
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Закінчення табл. 5 
1 2 

5 

Інвестиційна діяльність здійснюється переважно стабільно, 
можливі незначні короткострокові спади. Динаміка й ефектив-
ність реалізації інвестицій мають виражену тенденцію зрос-
тання, без різких стрибків. Заходи інвестиційної політики ма-
ють чіткий системний характер, проте відсутні значущі резуль-
тати їх реалізації 

6 
Кризовий стан із низькими показниками інвестиційної діяльно-
сті. Фрагментарний характер інвестиційної політики, фінан-
сова нестабільність і втрата фінансової стійкості підприємства

7 

Інвестиційна діяльність на підприємстві здійснюється дина-
мічно і результативно, але спостерігається нестабільність соці-
ально-економічної ситуації. Загальна економічна політика на 
підприємстві здійснюється неефективно і фрагментарно. Ви-
сокі темпи зростання інвестиційних показників поєднуються з 
досить низькими показниками, що характеризують розвиток 
підприємства 

8 

Інвестиційна діяльність на підприємстві здійснюється пере-
важно стабільно. Ефективність реалізації інвестицій має сла-
бку тенденцію зростання і не сприяє поліпшенню загальної 
економічної ситуації. Є певні проблеми ефективного викорис-
тання інвестиційної інфраструктури. Інвестиційна політика 
має системний характер 

9 

Інвестиційна діяльність здійснюється неефективно або взагалі 
не здійснюється. Переважно негативна динаміка інвестиційних 
показників. Відплив трудових інноваційних ресурсів, відсут-
ність значущих результатів інвестиційної діяльності. Погір-
шення фінансового стану підприємства, підвищення рівня со-
ціальної напруженості 

 
Висновки. Запропонований методичний підхід включає здійс-

нення оцінки рівня інвестиційної активності підприємства за фак-
тором доданої вартості.  

Оцінка рівня інвестиційної активності виконується з викори-
станням коефіцієнтного методу, який доповнюється методом по- 
рівняльної рейтингової оцінки.  

Запропонований методичний підхід дозволяє оцінити рівень 
інвестиційної активності підприємства за фактором доданої варто-
сті та має такі переваги:  
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універсальність здійснення оцінки рівня інвестиційної актив-
ності різних за масштабом і видом діяльності підприємств;  

висока інформативність результатів, що полягає в можливості 
аналізу не тільки інтегрального показника, але й окремих показни-
ків, які характеризують інвестиційну активність;  

достовірність й оперативність у практичному застосуванні 
(оцінка заснована на інформаційній базі відкритого доступу, яка по-
стійно оновлюється та вдосконалюється);  

практична реалізація проста і доступна для застосування різ-
ними групами зацікавлених осіб, оскільки спирається на загально-
відомі методи статистики і математики, етапи методичного підходу 
жорстко формалізовані;  

інтерпретація результатів є простою, оскільки спирається на 
індикаторну шкалу інвестиційної активності;  

висока багатофункціональність, яка полягає в можливості 
графічного моделювання і ранжирування підприємств за рівнем ін-
вестиційної активності. 
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І.В. Бриль, к.е.н., 
К.Г. Рябикіна, к.е.н. 

 
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
СКЛАДУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ1 
 
Теоретичним аспектам доданої вартості присвячено чимало 

досліджень відомих світових і вітчизняних науковців, таких як 
А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс та ін. (класична концепція доданої ва-
ртості); Ж.Б. Сей, Дж. Б. Кларк (концепція факторів виробництва); 
М. Портер (концепція ланцюга вартостей), Р. Булига, П. Кохн, 
Л. Едвінсон, М. Мелоун, Т. Стюарт та ін. (концепція інтелектуаль-
ного капіталу) [1-8]. 

Додана вартість – це вартість, що сформована у процесі ви- 
робництва на даному підприємстві й охоплює його реальний внесок 
у створення вартості конкретного продукту, тобто заробітну плату, 
прибуток та амортизацію. Тому вартість спожитих сировини і мате-
ріалів, які купувалися в постачальників й у створенні яких підпри-
ємство не брало участі, в додану вартість виробленого цим підпри-
ємством продукту не включається. 

Інакше кажучи, додана вартість – це валова продукція під- 
приємства (або ринкова ціна випущеної продукції) за мінусом пото-
чних матеріальних витрат, але із включенням у неї відрахувань на 
амортизацію (тому що основні фонди підприємства беруть участь у 
створенні нової вартості виробленої продукції). За радянських часів 
у практиці фінансового та бухгалтерського обліку даний показник 
мав назву умовно чистої продукції. Ці величини доданої вартості 
при підсумовуванні їх по всіх галузях і виробництвах і дають під- 
сумкові показники ВВП, вільні від повторного рахунку [6, с. 1]. Згі-
дно із системою національних рахунків до складу доданої вартості 
включаються амортизація, заробітна плата, прибутки корпорацій і 

                                                   
1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми 

забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продук-
ції з високою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 
0115U001639). 
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некорпорованих підприємств, отримана ними рента, відсоток на по-
зиковий капітал, а також так звані чисті податки або чистий екс-
порт. 

Додана вартість (value added) – це частина вартості продукту, 
яка була створена на даному підприємстві. Це різниця між вируч-
кою і вартістю товарів і послуг, придбаних у зовнішніх організа-
цій, – вартістю сировини і напівфабрикатів, ремонтних, маркетин-
гових, сервісних послуг, витратами на електроенергію та ін. Дода-
ною є та вартість товару (або послуги), на яку зростає вартість да-
ного товару у процесі обробки до моменту продажу його спожива-
чеві. Вона включає фонд оплати праці, орендну плату, амортизацію, 
ренту, відсотки за користування кредитом, а також отриманий при-
буток. Західні економісти також виділяють поняття від’ємної дода-
ної вартості, коли додаткова обробка продукту не тільки не додає 
вартості товару, але і, навпаки, зменшує її. На підприємстві додана 
вартість використовується за такими напрямами: зарплатні виплати 
(заробітна плата, премії, компенсації, внески у позабюджетні  
фонди); сплата податків (крім податків із продажів і ПДВ); виплати 
банківських відсотків, дивідендів та інших платежів; інвестиції у 
придбання основних фондів, НДДКР і нематеріальних активів;  
амортизація основних фондів. Якщо після всіх здійснених витрат 
залишилися кошти, вони називаються нерозподіленою доданою  
вартістю (Retained Value Added). Остання може бути і від’ємною, 
коли доданої вартості недостатньо для покриття всіх витрат. 

Метою статті є визначення сутності й аналіз складу доданої 
вартості підприємств. 

У сучасних економічних умовах додана вартість підлягає до-
сить серйозному вивченню як в Україні, так і за кордоном. Проте 
чіткого формулювання даного поняття, а також його змісту і складу 
немає, оскільки різні автори дотримуються різноманітних теорій ві-
дносно даної категорії.  

Додана вартість – це частина вартості продукту, яка була 
створена в даній організації, різниця між вартістю реалізованої про-
дукції і закуплених товарів і послуг. 

Додана вартість – різниця між вартістю продукції (послуг), 
створеної та реалізованої даним підприємством, і вартістю затрат на 
придбання й переробку сировини і матеріалів. Це вартість, приро-
щена на даному підприємстві. 
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Додана вартість – соціально-економічна форма додаткового 
продукту в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, перед- 
усім при капіталізмі. 

Передумовою виникнення доданої вартості було формування 
класу найманих працівників – особисто вільних, але позбавлених 
власності на засоби виробництва і виготовлений продукт. Щоб 
отримати необхідні для себе та членів своєї сім’ї життєві блага, 
вони змушені були продавати свою робочу силу. 

Процес додавання вартості проходить три стадії: передви- 
робничу (стандартизація, дослідження і розробки, проектування, 
розробка власних дизайнерських рішень), виробничу (виробництво, 
складання) і поствиробничу (логістика, маркетинг, формування 
бренду). При цьому, за оцінками експертів, участь у першій і третій 
стадіях приносить компаніям вищі доходи, ніж участь у другій ви-
робничій стадії [9, с. 25]. 

У даний час Україна інтегрована у світову економіку голов-
ним чином через експорт сировини, напівфабрикатів і продукції ни-
зьких технологічних переділів, а внутрішній попит на якісну готову 
продукцію задовольняється імпортом [10]. Тобто у глобальних лан-
цюжках створення вартості підприємства України перебувають пе-
реважно у виробничій стадії та можливості їх просування «вгору» 
ланцюжком створення вартості обмежені. 

У Податковому кодексі України категорія «додана вартість» 
застосовується в контексті універсального акцизу – податку на до-
дану вартість, який встановлюється щодо новоствореної у платника 
вартості; зазначається, що «Податок на додану вартість – непрямий 
податок на товари і послуги, сучасна форма універсального акцизу, 
який установлюється відносно знову створеної у платника вартості» 
[11]. Розрахунок сум податку на додану вартість в Україні не перед-
бачає розрахунків власне створеної суб’єктом господарської діяль-
ності доданої вартості, а припускає визначення сум податкових зо-
бов’язань та сум податку, раніше сплачених постачальникам (по- 
даткового кредиту). 

В управлінні підприємством, на думку Ж. Рішар, додана вар-
тість виступає виміром фінансового результату діяльності фірми ра-
зом із показниками «дохід» і «прибуток». Додана вартість являє со-
бою різницю між доходами підприємства і витратами на придбання 
факторів виробництва, необхідних для функціонування його біз- 
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несу, але повністю створених контрагентами, зовнішніми по відно-
шенню до нього, тобто додана вартість – це різниця між обсягом 
виробництва і проміжним споживанням, необхідним для його ви- 
робництва [12]. 

Теоретичні аспекти категорії «додана вартість» досліджують 
багато вчених-економістів, і з часом її визначення видозмінювалося 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Еволюціонування поглядів дослідників щодо визначення 
категорії «додана вартість» 

Автор,  
джерело 

Визначення  
Основні складові 
доданої вартості 

1 2 3 
К. Маркс 
[1, с. 5-9] 

Додаткова вартість – вартість 
додаткового продукту, створе-
ного найманими працівниками,
яка повністю привласнювалася 
капіталістами в XVI – перші де-
сятиліття XX ст. Передумовою 
виникнення додаткової вартості 
було формування класу найма-
них працівників – особисто віль-
них, але позбавлених власності 
на засоби виробництва і вигото-
влений продукт. Щоб отримати 
необхідні для себе та членів 
своєї сім’ї життєві блага, вони 
змушені були продавати свою 
робочу силу 

Вироблений людсь-
ким капіталом додат-
ковий продукт. Виро-
бництво додаткової 
вартості здійснюється 
завдяки здатності 
найманого праців-
ника створювати 
своєю працею більшу 
вартість, ніж вартість 
його робочої сили 

С. Подолинський 
[13-15] 

Додана вартість – енергетичні 
відмінності органічної та неор-
ганічної природи, співвідно-
шення, між усвідомленою і ко-
рисною працею людини і розпо-
ділом енергії на по-
верхні Землі 

Розумні та раціона-
льні дії людини 

М. Руденко 
[16; 17] 

Додану вартість слід бачити там, 
де народжується нова матерія, а 
разом із новою матерією форму-
ється нова енергія 

Додана вартість роз-
глядається з позиції 
нової матерії – нової 
енергії 
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Продовження табл. 1 
1 2 3

О. Лісовський 
[18, с. 518-527] 

Абсолютна додана вартість фор-
мується з первинно залученої 
енергії від аграрно-економічної 
діяльності та додатково залуче-
ної збереженої енергії. Відносна 
ДВ формується через примно-
ження енергії за рахунок засто-
сування промисловості та науки

Додану вартість зде-
більшого формують 
залучені та примно-
жені енергії 

Л. Гринів 
[19, с. 178-179] 

Економічна наука базується на 
принципі вдосконалення, а не 
знищення суспільства, врахову-
ючи та досліджуючи феномен 
універсальної (абсолютної) до-
даної вартості, що має природне, 
а не соціальне походження 

Джерелами створення 
абсолютної та віднос-
ної доданої вартості 
виступають ринок 
природи і ринок еко-
номіки 

Економічний 
словник  
[20, с. 74] 

Додана вартість – різниця між 
вартістю вироблених товарів і 
вартістю матеріалів та сиро-
вини, що використані для їх ви-
робництва

Заробітна плата, від-
соток та прибуток, що 
додаються до проду-
кту підприємством чи 
галуззю взагалі

З. Біткулова  
[21, с. 118] 

Додана вартість підприємства 
розуміється як різниця між вар-
тістю підприємства інфраструк-
тури кластера, розрахованою за 
прибутковим підходом, і варті-
стю підприємства інфраструк-
тури кластера, розрахованою за 
порівняльним підходом

Сума вартості, розра-
хованої за прибутко-
вим та порівняльним 
підходами 

С. Марков 
[22, с. 6] 

Додана вартість – цінність, ви-
значена у вартісному вираженні 
в ринкових цінах, яка додана до 
початкової ринкової вартості то-
вару (матеріалу) в процесі його 
обробки, переробки, просування 
на ринок

Цінність, додана до 
початкової ринкової 
вартості товару у про-
цесі його обробки 

Національний 
класифікатор Ук-
раїни (КВЕД – 
класифікація ви-
дів економічної 
діяльності) [23, 
с. 98]

Валова додана вартість – це вар-
тість валової виробленої проду-
кції за відрахуванням вартості 
витрат на сировину та матері-
али, а також інших витрат про-
міжного споживання 

Утворені первинні до-
ходи, отримані в ре-
зультаті безпосеред-
ньої участі у процесі 
виробництва 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3

Юридичний сло-
вник  
[25, с. 146] 

Додана вартість – це різниця між 
вартістю проданого організа-
цією продукту (наданих послуг) 
і матеріалів, витрачених на його 
виробництво; дорівнює виручці

Еквівалент витрат на 
заробітну плату, від-
соток на капітал, ре-
нту і прибуток 

Р.К. Маккон-
нелл,  
С.Л. Брю [27,  
с. 52]

Сума доданої вартості має дорі-
внювати вартості всіх кінцевих 
товарів і послуг  

Сума доданої вартості 
всіх фірм в економіці

 
С. Подолинський спробував пояснити економічні процеси з 

точки зору природничих наук. Автор розкрив енергетичні відмінно-
сті органічної та неорганічної природи, проаналізував співвідно-
шення, що існує між працею людини і розподілом енергії на по- 
верхні Землі, подав нове природничо-наукове визначення праці. 
Учений показав, що нагромадження енергії на земній поверхні  
можливе завдяки усвідомленій і корисній праці [13-15]. 

Ідеї С. Подолинського використав В. Вернадський, ство- 
ривши парадигми земної біосфери і ноосфери – сферу розумних дій 
людини на Землі. У ХХ і на початку ХХІ ст. підтвердилася правди-
вість наукового прогнозу В. Вернадського про те, що людство у 
процесі розвитку життя на Землі перейде від біосфери – саморегу-
люючої природної системи до ноосфери – системи, розвиток якої 
свідомо і цілеспрямовано регулюється людиною, її розумними ді-
ями. 

М. Руденко першим у національній та світовій економічній 
думці з позицій фізичної економії показав обмеженість теорій вар-
тості та доданої вартості. Він застерігає нащадків від згубної небез-
пеки економічної неграмотності у визначенні вартості [16; 17]. У 
своїх дослідженнях науковець доводить, що А. Сміт і К. Маркс не 
розвідали джерело доданої вартості до кінця, пропонує свій оригі-
нальний підхід до цієї проблеми: його слід бачити там, де народжу-
ється нова матерія, а разом із новою матерією – нова енергія. 

На думку О. Лісовського, абсолютна додана вартість форму-
ється з первинно залученої енергії від аграрно-економічної діяльно-
сті та додатково залученої збереженої енергії. Відносна додана вар-
тість створюється через примноження енергії за рахунок застосу-
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вання промисловості та науки. Він вважає, що вартість сільського-
сподарського плуга дорівнюватиме витратам харчування коваля на 
час кування плуга, вартості матеріалів на виробництво та нормі до-
даткового ефекту у врожаї від опрацювання поля цим засобом праці 
[18, с. 518-527]. 

Л. Гринів наголошує на ринку природи і ринку економіки як 
різних джерелах створеної абсолютної та відносної доданої варто-
сті. Науковець підкреслює, що економічна наука базується на прин-
ципі вдосконалення, а не знищення суспільства, враховуючи та до-
сліджуючи феномен універсальної (абсолютної) доданої вартості, 
яка має природне, а не соціальне походження [19, с. 178-179]. 

Існує декілька визначень поняття «додана вартість» (англ. 
value аdded). 

В Економічному словнику даний термін трактується як різ-
ниця між вартістю вироблених товарів і вартістю матеріалів та си-
ровини, що використані для їх виробництва. Додана вартість скла-
дається із заробітної плати, відсотка та прибутку, що додаються до 
продукту підприємством чи галуззю взагалі [20, с. 74]. При цьому 
З. Біткулова розуміє додану вартість підприємства як різницю між 
вартістю підприємства інфраструктури кластера, розрахованою за 
прибутковим підходом, і вартістю підприємства інфраструктури 
кластера, розрахованою за порівняльним підходом [21, с. 118]. 

С. Марков тлумачить додану вартість як цінність, визначену 
у вартісному вираженні в ринкових цінах, яка додана до початкової 
ринкової вартості товару (матеріалу) у процесі його обробки, пере-
робки, просування на ринок [22, с. 6]. 

Дещо інше трактування валової доданої вартості та проміж-
ного споживання надається в Національному класифікаторі Укра-
їни (класифікація видів економічної діяльності). Згідно з методи-
кою Державного комітету статистики додана вартість – утворені  
первинні доходи, отримані в результаті безпосередньої участі у про-
цесі виробництва. Відповідно до КВЕД валова додана вартість – це 
вартість валової виробленої продукції за відрахуванням вартості ви-
трат на сировину та матеріали, а також інших витрат проміжного 
споживання [23, с. 98]. 

Б. Райзберг, Л. Лозовський, О. Стародубцева зазначають, що 
додана вартість – частина вартості товарів, послуг, прирощена без-
посередньо на даному підприємстві, в даній фірмі. Визначається як 
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різниця між виручкою від продажу продукції, товарів, послуг, ви-
роблених фірмою, та її витратами на закупівлю матеріалів, напів- 
фабрикатів, послуг [24, с. 89]. 

У юридичному словнику додана вартість визначається як різ-
ниця між вартістю проданого організацією продукту (наданих по- 
слуг) і матеріалів, витрачених на його виробництво; дорівнює ви- 
ручці; включає еквівалент витрат на заробітну плату, відсоток на 
капітал, ренту і прибуток. Цей показник використовується для  
стягнення податку на додану вартість [25, с. 146].  

М. Гацалов у сучасному економічному словнику-довіднику 
трактує додану вартість як приріст вартості продукту, виробленого 
корпорацією, до вартості використовуваних нею у виробництві ма-
теріальних ресурсів [26, с. 36].  

Для економіки в цілому сума доданої вартості має дорівню-
вати вартості всіх кінцевих товарів і послуг. К.Р. Макконнелл, 
С.Л. Брю стверджують, що валовий внутрішній продукт (ВВП) – це 
сума доданої вартості всіх фірм в економіці [27, с. 52]. Отже, додана 
вартість як один із найважливіших показників економічної діяльно-
сті підприємства чи окремих галузей виробництва може бути розра-
хована на валовій та чистій основах, тобто до і після виключення 
амортизаційних відрахувань. У цілому ж по економіці сума валової 
доданої вартості всіх підприємств та галузей за звітний період скла-
дає валовий внутрішній продукт. 

Отже, можна стверджувати, що доданою вартістю є залишок 
(різниця) між сумою вкладень на придбання сировини та матеріалів 
для виробництва продукції, вартість праці працівників, їх інтелек-
туального капіталу та прибутком від її реалізації. 

Інтелектуальний капітал і нематеріальні активи підприємства  
є одними з найвагоміших важелів, що становлять основу його дода-
ної вартості. Саме ці категорії підвищують капіталізацію підприєм-
ства, фірми, компанії, що дозволяє найдорожчим із них брати уч-
асть у щорічних рейтингах конкурентоспроможності та вартості ка-
піталізації найдорожчих брендів світу. 

Світовий рейтинг найдорожчих брендів щорічно публікує  
журнал Forbes [28], експерти Millward Brown [29] та ін. За результа-
тами представлено альтернативний список 500 найдорожчих брен-
дів 2016 р. за версією Brand Finance [30] (табл. 2). 
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Найвідоміша у світі компанія у сфері оцінки вартості та стра-
тегічного консалтингу Brand Finance створена у 1996 р. у Лондоні 
та є провідною незалежною консалтинговою компанією світу, яка 
оцінює капіталізацію брендів.  

Найбільше зростання вартості в даному періоді показали ки-
тайські бренди. Капіталізація найбільш відомої фірми Піднебесної 
Alibaba Group (23 місце в рейтингу – піднялася із 60 сходинки у 
2016 р.) зросла на 94% (35 млрд дол.), а інтернет-провайдер Tencent 
збільшив свою капіталізацію на 124% (22 млрд дол.) і піднявся зі 
117 на 47 позицію рейтингу 500 найдорожчих компаній світу за  
рівнем своєї капіталізації [30]. 

У рейтингу капіталізації бренду вже не перший рік лідирують 
компанії та підприємства з виробництва телекомунікацій, інтернет-
сервісів, соціальних мереж, технологій, а також глобальних банків-
ських послуг. У цілому в десятку найдорожчих світових брендів 
увійшли вісім технологічних компаній, сім з яких розташовані в 
США. 

Концепція доданої вартості – економічного прибутку (при- 
бутку, отриманого з урахуванням повних витрат на капітал і ри-
зики), що знайшла широке розповсюдження за кордоном, посту-
пово починає впроваджуватися у практику вітчизняних підпри-
ємств. 

Для вимірювання економічного прибутку фахівцями запропо-
новано кілька схожих за своєю економічною сутністю показників, 
але вони розрізняються методиками розрахунку. Найбільш відомі з 
них та випробувані практикою підприємств наведено в табл. 3 [31; 
32, с. 438, 448-449]. 

 

Таблиця 3 
Показники вартості (економічного прибутку) 

Показник 
Розробник методики  

розрахунку 
Економічна додана вартість (economic value 
added – EVA) 

G. B. Stewart, Stern J.M. 
(Stern Stewart & Co.) 

Грошова додана вартість (cash value added – 
CVA). Рентабельність грошового потоку 
(cash flow return on investment – CFROI) 

T. Lewis та ін. (Holt Value 
Associations, Boston Con-
sulting Group) 

Додана вартість для акціонерів (shareholders 
value added – SVA) 

A. Rappaport 

Економічний прибуток (economic profit – EP) McKinsey & Company, Inc.
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Найбільшої популярності набув критерій економічної дода-
ної вартості (economic value added – EVA), який визначається як  
різниця між чистим (після вирахування податків) доходом підпри-
ємства від операційної діяльності та витратами на вкладений капі-
тал і розраховується за формулою 

 

   EVA = NOPAT – WACC  × СЕ , (1) 
 

де NOPAT – чистий прибуток за даними фінансової звітності після 
сплати податків з урахуванням необхідних корегувань; 

WACC – середньозважена вартість капіталу;  
CЕ – інвестований капітал (чисті інвестиції або чисті активи). 

При аналізі будь-якого періоду (квартал, півріччя, рік та ін.) 
діяльності підприємства слід ураховувати, що додатна величина 
EVA свідчить про зростання вартості підприємства, від’ємна – про 
зменшення. 

Висновки. Додана вартість в умовах ринку є одним із голов-
них показників для оцінки діяльності як окремого підприємства чи 
галузі, так і рівня розвитку економіки в цілому. Додану вартість то-
вару формують ті його характеристики, які дозволяють підприєм- 
ству вигідніше його продати та, відповідно, більше заробити. Це 
може бути вдосконалений зовнішній вигляд, додаткові опції, спец-
ефекти тощо. Дана вартісна величина показує, скільки у процесі ви-
робництва готового продукту до сировини та матеріалів додано но-
вої вартості, яка може бути куплена кінцевим споживачем. У рин-
ковій економіці необхідно додавати до предметів праці рівно сті-
льки вартості, щоб кінцевий продукт був конкурентоспроможним. 
Саме куплена, тобто додана, вартість має бути реалізованою, щоб 
виробництво мало змогу відновлюватися і розширюватися, а під- 
приємство – ефективно створювати й утримувати конкурентні пе-
реваги, підвищувати свою капіталізацію, конкурентоспроможність, 
що, у свою чергу, дозволить йому закріпити позиції на вітчизня-
ному та світових ринках. 
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При этом следует учитывать, что процессы мотивации персонала 
находятся под сильным влиянием отраслевых и специфических ло-
кальных факторов, присущих конкретной организации. Поэтому 
формирование и развитие кадровой политики и системы управле-
ния человеческими ресурсами организаций в целом следует осу-
ществлять с учетом присущих конкретным организациям особенно-
стей механизмов мотивации персонала.  

Особенно актуализировались проблемы повышения эффек-
тивности управления человеческими ресурсами и мотивации персо-
нала в современных кризисных условиях. Падение доходов и потре-
бительского спроса, монетарные ограничения экономического  
роста, а также иные, присущие современному этапу развития отече-
ственной экономики, факторы обусловливают возникновение ряда 
ограничений для обеспечения эффективности систем менеджмента 
организаций. На этом фоне модернизация механизмов мотивации 
является достаточно результативным направлением развития кад-
ровой политики, т.к. позволяет улучшать показатели деятельности 
организаций без существенных затрат ограниченных финансовых 
ресурсов. Ретроспективный анализ показывает, что развитие соци-
ально-экономических систем сопровождается гуманизацией управ-
ления, которая проявляется в повышении значимости человече-
ского фактора при достижении целей организаций, а также в изме-
нении приоритетов самих этих целей. На первый план выходят цели 
нефинансовые, способствующие формированию потенциала конку-
рентоспособности, а также долгосрочной устойчивости деятельно-
сти организаций. Мотивацию достижения нефинансовых целей до-
статочно сложно увязать с материальными вознаграждениями, по-
этому на первый план выходит задача активизации мотивации пер-
сонала. 

Несмотря на имеющийся большой объем теоретических и 
прикладных исследований, посвященных проблемам мотивации и 
управления персоналом, им присущи два недостатка.  

Во-первых, с точки зрения использования инструментов 
управления не предлагается комплексного подхода к формирова-
нию целостного механизма управления. Как правило, авторы огра-
ничиваются описанием отдельных инструментов. Такой подход не 
позволяет в полной мере реализовать потенциал этих инструмен-
тов, поскольку они тесно связаны друг с другом и должны приме-
няться совместно и взаимосогласованно.  
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Во-вторых, с точки зрения достижения целей организации ак-
цент чаще всего делается на достижении финансовых целей, тогда 
как нефинансовые (удовлетворенность потребителей, обеспечение 
безопасности деятельности организации, выполнение норм соци-
ально ответственного ведения бизнеса и др.) нередко остаются в 
стороне. 

Оценка персонала выступает мощным инструментом мотива-
ции труда. На базе проведенной оценки персонала формируется си-
стема его мотивационных вознаграждений. Оценка работника пред-
ставляет собой процедуру, проводимую с целью выявления степени 
соответствия личных качеств работника, количественных и каче-
ственных результатов его деятельности определенным требова-
ниям. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что на многих пред-
приятиях управление персоналом традиционно рассматривается от-
дельно от обязательной мотивации работников для достижения ка-
чественных показателей деятельности. Но работник, безусловно, 
должен видеть свое участие в реализации стратегии развития орга-
низации, осознавая зависимость ее успеха от своего благосостояния 
и личного прогресса. То есть каждое подразделение и каждый ра-
ботник через промежуточные параметры должны быть ориентиро-
ваны на достижение конечной цели организации. Иными словами, 
работы, которые он выполняет, должны вносить вклад в достиже-
ние общего результата. В этом случае конкретный труд каждого ра-
ботника будет всегда полезным относительно интересов организа-
ции. 

Мотивационный потенциал предприятия включает мотивиро-
ванных работников, ориентированных на достижение целей пред-
приятия. 

Определение мотивационного потенциала предприятия 
включает два этапа: 

1) выявление мотивационных потребностей работников; 
2) измерение степени удовлетворенности выявленных по-

требностей. 
Для осуществления оценки рассматривается возможность ис-

пользования такого инструментария, которым является мотиваци-
онный профиль.  

К определению мотивационного профиля в своих научных 
трудах обращались Э. Шейн (методика «Якоря карьеры»), Ш. Ричи 
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и П. Мартин (методика диагностики мотивационного профиля лич-
ности), В. Герчиков (методика диагностики трудовых мотивов), В. 
Мильман (методика диагностики мотивационной структуры лично-
сти), Д. Барбуто и Р. Сколла (методика диагностики источников мо-
тивации), А. Меграбаян (методика для измерения мотивации дости-
жения), Т. Элрес (методика оценки мотивации достижения 
успеха/избегания неудач) и многие другие. 

Мотивационный профиль, по мнению Р. Мартина и Ш. Ри-
чи, – это индивидуальное сочетание наиболее и наименее актуаль-
ных потребностей для конкретного человека. Этот профиль опреде-
ляется посредством выявления у работников их отношения к моти-
вационным факторам, которых выделено двенадцать [1].  

Данная методика дает возможность количественно оценить 
относительную значимость этих потребностей для конкретного че-
ловека и графически представить его мотивационный профиль, ко-
торый позволяет получить представление о типах сотрудников, что 
существенно увеличивает рациональность использования кадро-
вого ресурса на местах [2]. 

Показатели мотивационного профиля по методике Ш. Ричи-
П. Мартина представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели мотивационного профиля по методике  
Ш. Ричи - П. Мартина 

№ 
п/п

Показатель  

1 2 

1 
Потребность в высокой заработной плате и материальном 
вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набо-
ром льгот и надбавок 

2 
Потребность в хороших условиях работы и комфортной 
обстановке 

3 

Потребность в чётком структурировании работы, наличии 
обратной связи и информации, позволяющей судить о ре-
зультатах работы. Потребность в снижении неопределён-
ности 

4 
Потребность в социальных контактах: общение с широ-
ким кругом людей, легкая степень доверительности, тес-
ная связь с коллегами 
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Окончание табл. 1 
1 2 

5 

Потребность формировать и поддерживать долгосрочные 
стабильные взаимоотношения, малое число коллег по ра-
боте, значительная степень близости взаимоотношений, 
доверительности 

6 
Потребность в завоевании признания со стороны других 
людей, в том чтобы окружающие ценили заслуги, дости-
жения и успехи индивидуума 

7 
Потребность ставить для себя дерзновенно сложные цели 
и достигать их; это показатель потребности следовать по-
ставленным целям и быть самомотивированным 

8 
Потребность во влиятельности и власти, стремление руко-
водить другими; настойчивое стремление к конкуренции 
и влиятельности 

9 
Потребность в разнообразии, переменах, стимулировании; 
стремление избегать рутины и скуки 

10 
Потребность быть креативным, анализирующим, думаю-
щим работником, открытым для новых идей 

11 
Потребность в совершенствовании, росте и развитии как 
личности 

12 
Потребность в ощущении востребованности в интересной 
общественно полезной работе 

 
Сама технология обнаружения этих факторов для каждого ра-

ботника связана со специальным тестированием. Когда работник 
отвечает на вопросы теста, он выражает свое мнение по поводу 
того, какой из этих факторов для него является более значимым, а 
какой – менее (в зависимости от количества баллов). 

Оценим мотивационные потребности работника по указан-
ной методике на примере ООО «Альфамет», зарегистрированного в 
г. Киеве. 

Результаты опроса работника ООО «Альфамет» приведены 
на рис. 1. 

Для реализации следующего этапа нужно в ходе опроса вы-
явить степень удовлетворенности потребностей работников пред-
приятия по каждому мотивационному фактору. Для этого степень 
удовлетворенности фактора размещается на шкале от 0 до 1 с шагом 
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0,1. При этом значение 0 соответствует определению «вполне дово-
лен», а 1 – «полностью удовлетворен».  

 

 
 
Рис. 1. Мотивационные потребности работника 

 
Для дальнейшего анализа необходимо баллы, полученные в 

ходе специального тестирования, также перевести на шкалу от 0 до 
1. Для этого максимальный балл принимается за 1, а остальные 
определяются путем отношения к нему (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Квалиметрические значения факторов  
и их удовлетворенности в ООО «Альфамет» 

Показатель 
Номер фактора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Значимость фактора (Ф) 0,7 0,3 0,3 0,7 0,40,90,90,7 0,9 0,8 1,00,8
Степень удовлетворенности (С) 0,5 1,0 1,0 1,0 1,00,70,71,0 0,5 0,5 0,60,9

 
Мотивационный потенциал работника (Мраб) через степень 

удовлетворенности мотивационных потребностей определяется по 
следующей формуле: 

 
Мраб = С1 + С2 + СЗ... + С12. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
баллы 30 15 12 30 18 26 40 30 39 35 48 36
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Шкала значений мотивационного потенциала представлена 
на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Шкала значений мотивационного потенциала 
 
Подставив в формулу значения табл. 2, получаем значение 

мотивационного потенциала работника: 
 

Мраб=0,5+1,0+1,0+1,0+1,0+0,7+0,7+1,0+0,5+0,5+0,6+0,9=9,4. 
 

По шкале значений мотивационного потенциала видно, что у 
этого работника мотивационные потребности находятся в зоне 
«больше удовлетворен, чем неудовлетворен». 

Чтобы понять, на какие мотивационные факторы необходимо 
повлиять, значения из табл. 2 переносятся на диаграмму, которая 
разделена на четыре квадрата (рис. 3). 
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Рис. 3. Мотивационный потенциал работника 
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По вертикальной шкале диаграммы нанесены значения моти-
вационных факторов (Ф), а по горизонтальной – их удовлетворен-
ность (С). В первом квадрате значения фактора и удовлетворен-
ность находятся в пределах от 0 до 0,5; во втором – от 0,6 до 1 и от 
0 до 0,5 соответственно; в третьем – от 0,6 до 1; в четвертом –от 0 
до 0,5 и от 0,6 до 1 соответственно. 

По приведенной на рис. 3 диаграмме видно, что для мотива-
ции опрошенного работника, прежде всего, необходимо обратить 
внимание на факторы 9 (разнообразие и изменения), 10 (креатив-
ность) и 1 (высокий заработок), поскольку они находятся во втором 
квадрате диаграммы, что свидетельствует об их высокой значимо-
сти и низкой удовлетворенности. 

По истечении двух месяцев мотивационный потенциал этого 
работника уже имел значение 10, а диаграмма мотивационного про-
филя приобрела другой вид (рис. 4). Для этого были приняты опре-
деленные меры, а именно руководство начало ставить перед работ-
ником задачу, не регламентируя пути ее выполнения. Кроме того, 
незначительно повысилась заработная плата. 

 

М
от
ив
ац
ио
нн
ы
е 
по
тр
еб
но
ст
и Удовлетворенность выявленных потребностей 

1,0          
0,9       11 6 12 4 
0,8       1 8 7,9  
0,7           
0,6       10   5 
0,5           
0,4      3     
0,3           
0,2           
0,1          2 
 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 

Рис. 4. Мотивационный потенциал работника  
по истечении двух месяцев 

 
Получив вышеприведенные результаты, можно быть уверен-

ным, что опрошенный работник мотивирован. Но нельзя гаранти-
ровать, что такая ситуация сохранится надолго. У человека может 
что-то поменяться в личной жизни, атмосфера в окружающем его 
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коллективе или руководитель, и тогда для работника на первое  
место могут выйти другие мотивационные потребности, которые 
раньше казались не важными. Поэтому руководству необходимо не 
останавливаться на полученных положительных результатах, а от-
слеживать мотивацию, по крайней мере, лучших своих работников. 

Проанализируем мотивационный профиль того же работника 
по истечении шести месяцев (рис. 5). 
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Рис. 5. Мотивационный потенциал работника  
через шесть месяцев работы 

 
В данном случае удовлетворенность выявленных потребно-

стей не сошла на уровень ниже значения 0,5, но могут быть и такие 
случаи. 

Что касается мотивационного потенциала предприятия, то его 
можно рассчитать, добавив значение мотивационного потенциала 
опрошенных работников и разделив эту сумму на их количество. 

В вопросах мотивации нужно работать с каждым человеком в 
отдельности. Но значение мотивационного потенциала предпри- 
ятия может дать четкую характеристику работе руководства со 
своим персоналом, а особенно на сколько персонал мотивирован 
для достижения целей предприятия. 

Таким образом, мотивационную систему трудовой деятель-
ности ООО «Альфамет» необходимо дополнить внедрением целого 
ряда мотивационных мероприятий. Ведь мало иметь квалифициро-
ванных специалистов, надо заинтересовать их эффективно реализо-
вывать свой потенциал. 
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Развивая традиционные технологии подбора и аттестации 
персонала с использованием современных подходов для обеспече-
ния предприятий квалифицированными кадрами, необходимо стро-
ить механизм последовательного повышения мотивационного по-
тенциала работников на основе выявления их мотивационных по-
требностей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ 

 
Динамічна трансформація економічних відносин та еволюція 

суспільства в цілому обумовили історичну актуалізацію одного з 
найбільш унікальних ресурсів, який із часом лише якісно зростає, 
накопичуючи конкурентні переваги. Йдеться про людину та люд-
ські ресурси, управління якими є складним процесом, що потребує 
перманентного пошуку нових ідей, підходів та методів їх оптима-
льного використання й розвитку. Адже саме людина з набором  
певних знань, вмінь та навичок у поєднанні з особистісними якос-
тями та індивідуальним поглядом на різноманітні процеси через 
трудову діяльність сприяє отриманню прибутку суб’єктами госпо-
дарювання, досягненню ними поставлених цілей і формуванню кон-
курентоспроможності. 

Однак у той же час людські ресурси є найбільш непередбачу-
ваними з точки зору управління ними, тому велике значення має 
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створення умов та правил, за якими б даний процес здійснювався. 
У першу чергу це стосується розробки раціонального нормативно-
правового забезпечення, яке створює засади рівних можливостей 
для всіх учасників соціально-трудових відносин, що є безумовно 
невід’ємною, але недостатньою складовою ефективного управління 
людськими ресурсами в Україні. Адже розгалужена система зако-
нодавчих актів і нормативно-правових документів, яка регламентує 
процеси, пов’язані з людськими ресурсами, встановлює лише пра-
вила та рекомендації, виступаючи певним гарантом захисту прав й 
інтересів усіх зацікавлених осіб. Однак їх дотримання та викорис-
тання залежить безпосередньо від самих учасників соціально-тру-
дових відносин, які здійснюють діяльність, та формальних і нефор-
мальних інститутів, які її координують відповідно до існуючої нор-
мативно-правової бази та традицій даного суспільства. Згідно з ін-
ституційним підходом, який набув актуальності на початку ХХ ст. 
завдяки працям Ш. Монтеск'є, Дж. Локка, Е. Берка, Т. Джеффер-
сона, усі існуючі інститути політичного, економічного, соціального 
характеру, які визначають умови функціонування суб’єктів госпо-
дарювання, формують інституційне середовище, від якого і зале-
жить успішність управління людськими ресурсами. 

Питання управління людськими ресурсами на різних рівнях 
та чинники, які впливають на якість даного процесу, розглядаються 
у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених у сфері еконо-
міки та менеджменту, серед яких: М. Армстронг, Д. Богиня,  
О. Грішнова, Х. Грегхем, К. Девіс, Н. Корнеліус, О. Левицька, 
Е. Лібанова, Г. Назарова, А. Пізам, С. Сардак, П. Спероу, У. Трейсі, 
Т. Шульц та ін.  

Однак значна інтенсивність змін, які відбуваються в еконо- 
мічних, політичних, правових та соціально-трудових сферах життя 
України, обумовлює необхідність дослідження та моніторингу 
стану і тенденцій розвитку інституційного середовища управління 
людськими ресурсами на різних рівнях.  

У теорії є ряд підходів до систематизації інститутів, згідно з 
якими вони розподіляються на державні та недержавні, формальні 
та неформальні, легітимні, нелегітимні (тіньові), кримінальні тощо. 
Проте при розгляді питання управління людськими ресурсами як 
складною категорією, яка відображає саму людину (групу, колек-
тив, націю) з певним набором особистісних та професійних,  
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вроджених і набутих якостей, підприємницькими здібностями, які 
вона має, набуває та може розвивати у рамках як соціально-трудо-
вих відносин, так і процесів життєдіяльності суспільства в цілому, 
у першу чергу становлять інтерес ті інститути, які представляють 
державні важелі впливу, недержавні, а також ті, що мають суспільне 
неформальне значення. 

На рисунку систематизовано інститути, які формують середо-
вище управління людськими ресурсами в Україні. 

Дана систематизація передбачає об’єднання інститутів за рів-
нем розповсюдження (мікро-, мезо- та макрорівні) та суб’єктом роз-
повсюдження (державні, недержавні, неформальні). 

Важливу роль у координації управління людськими ресур-
сами в Україні відіграють державні інститути, які мають забезпечу-
вати виконання сформованих загальних правил (у вигляді законо-
давчих та нормативно-правових актів). Саме цьому головним дер-
жавним інститутом є Кабінет Міністрів України (КМУ), який згідно 
із законодавством є «вищим органом у системі органів виконавчої 
влади України та здійснює виконавчу владу безпосередньо та через 
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві 
держадміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність 
зазначених органів» [3]. З урахуванням такої структури КМУ має 
безпосередній вплив на соціально-трудові процеси на всіх рівнях – 
державному, регіональному та місцевому. 

Так, на макрорівні координація управління людськими ресу-
рсами реалізується в першу чергу через систему центральних орга-
нів виконавчої влади, а саме міністерств. На сьогодні функціонує  
18 міністерств, кожне з яких формує державну політику в межах  
певної компетенції. Доцільно виокремити такі елементи інституцій-
ного середовища: Міністерство соціальної політики України; Міні-
стерство освіти і науки України; Міністерство охорони здоров'я Ук-
раїни; Міністерство юстиції України; Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України; Міністерство фінансів України; Мініс-
терство культури України та ін. 

Наведена система державних інститутів виконавчої влади до-
зволяє розглядати людські ресурси як багатогранний складний 
суб’єкт, який має економічну, правову, фізіологічну (біологічну), 
соціальну, трудову, культурну грані тощо, врахування яких має  
підвищувати результативність управління ними.  
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Так, наприклад, забезпечення розкриття людських ресурсів як 
трудових суб’єктів з боку держави здійснює Міністерство соціаль-
ної політики України. Безпосередніми завданнями його діяльності є 
формування та реалізація державної політики у сфері праці та соці-
альної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудо-
вих відносин, загальнообов’язкового державного соціального та  
пенсійного страхування; здійснення державного нагляду та конт-
ролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість 
населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 
частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенса-
цій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забез-
печення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб 
тощо [4]. Ці завдання на макрорівні реалізуються за допомогою 
Державної служби зайнятості України (ДСЗУ) та Пенсійного фонду 
України (ПФУ). 

Державна служба зайнятості України є своєрідним посеред-
ником на ринку праці між роботодавцем та особою, яка шукає ро-
боту, що надає інформаційну та фінансову допомогу через безкош-
товне консультування тимчасово безробітних, їх професійну орієн-
тацію та навчання (підвищення кваліфікації, перепідготовка), а та-
кож державне соціальне страхування для тих, хто тимчасово втра-
тив роботу. 

Пенсійний фонд України, у свою чергу, реалізує державний 
захист громадян непрацездатного (пенсійного) віку, здійснюючи 
управління солідарною системою загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного забезпечення через накопичення, облік і розподіл 
пенсійних внесків, а також виплату пенсій.  

На регіональному (мезо-) та місцевому (мікро-) рівнях зав-
дання Державної служби зайнятості України та Пенсійного фонду 
України реалізуються через діяльність обласних, міських і район-
них центрів зайнятості, а також Головних управлінь ПФУ і управ-
лінь ПФУ у містах відповідно.  

Розглядаючи питання управління людськими ресурсами з  
точки зору правової складової, неможливо не відзначити роль Мі-
ністерства юстиції України, яке є головним органом у системі цен-
тральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації 
державної правової політики. Однак одними з ключових напрямів 
діяльності, пов’язаних із даним предметом дослідження, є впрова- 
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дження національної стратегії у сфері прав людини, проведення ін-
форматизації громадян і підвищення їх правової грамотності, а та-
кож надання безкоштовної правової допомоги. 

Діяльність Міністерства юстиції України реалізується через 
роботу Центрального апарату управління (на макрорівні), територі-
альні управління (на мезорівні) та відділи державної виконавчої 
служби (на мікрорівні).   

Одними із завдань управління людськими ресурсами є розви-
ток й ефективне використання потенціалу, що неможливо без дер-
жавної підтримки, яка, у свою чергу, забезпечується через Мініс-
терство освіти і науки України. Даний державний інститут є голов-
ним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо 
забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, науко-
вої, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної 
власності [5]. Відповідно до наведеної на рисунку систематизації ді-
яльність даного міністерства на макрорівні здійснюється через де-
партаменти центрального апарату; на регіональному – через депар-
таменти обласних адміністрацій; на локальному – через департа- 
менти міських і районних адміністрацій. 

Координація управління людськими ресурсами як біологіч-
ними суб’єктами на державному рівні покладена на Міністерство 
охорони здоров'я України. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення про Міністерство охорони 
здоров'я України» основними його завданнями є «забезпечення ре-
алізації державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного 
та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, 
контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медич-
ного призначення; розроблення, координація та контроль за вико-
нанням державних програм розвитку охорони здоров'я, зокрема 
профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку 
медичної та мікробіологічної промисловості; організація надання 
державними та комунальними закладами охорони здоров'я безоп- 
латної медичної допомоги населенню; організація надання медич-
ної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях, здійс-
нення в межах своєї компетенції заходів, пов'язаних з подоланням 
наслідків Чорнобильської катастрофи; розроблення заходів щодо 
профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смерт-
ності населення» тощо [6]. 
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Діяльність даного міністерства також розповсюджується на 
мезо- та мікрорівнях за допомогою функціонування відповідних де-
партаментів обласних, міських і районних адміністрацій. 

Урахування людських ресурсів як економічного суб’єкта, 
який безпосередньо і створює ВВП країни, забезпечує наповнення 
дохідної частини бюджету та є в той же час значною статтею його 
видаткової частини, у межах державних інститутів, які координу-
ють управління людських ресурсів, покладено на Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України та Міністерство фінансів Ук-
раїни.  

На Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
покладено функції щодо реалізації державної політики з питань  
розвитку підприємництва, технічного регулювання (стандартизації, 
метрології, сертифікації, управління якістю) та захисту прав спожи-
вачів, регулювання цінової політики тощо [7]. 

Міністерство фінансів України забезпечує реалізацію дер- 
жавної фінансової, бюджетної та  податкової політики, адміністру-
вання податків і зборів, концентрацію фінансових ресурсів на пріо-
ритетних напрямах соціально-економічного розвитку України, за-
побігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом тощо [8]. 

На регіональному рівні діяльність наведених міністерств під-
тримується відповідними департаментами обласних адміністрацій 
так само, як на локальному рівні департаментами міських і район-
них адміністрацій. 

Соціально-культурний аспект управління людськими ресур-
сами на державному рівні має координуватися Міністерством куль-
тури України як головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, на який покладено функції щодо реалізації дер-
жавної політики у сферах міжнаціональних відносин, захисту прав 
національних меншин України та релігії [9]. Функціонування да-
ного міністерства на місцевому та регіональному рівнях аналогічна 
забезпечують департаменти органів місцевого самоврядування. 

Окрім зазначених міністерств, на якість управління людсь-
кими ресурсами тією або іншою мірою, безпосередньо або опосе- 
редковано впливає робота й інших державних органів виконавчої та 
законодавчої влади (міністерств, комітетів, департаментів тощо).  

Однак, незважаючи на значний вплив державних інститутів 
на управління людськими ресурсами в Україні, їх діяльність харак- 
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теризується інертністю, повільною адаптивністю та реакцією на 
зміни. Причиною цього є складна розгалужена структура держав-
них інститутів та пов’язана з цим повільність процесів прийняття 
рішень, узгодження дій та внесення змін до законодавчих і норма-
тивно-правових документів. 

У зв’язку з цим важливу роль в інституційному середовищі 
відіграють недержавні інститути, які у своїй діяльності є більш  
гнучкими й адаптивними. До таких інститутів можна віднести різ-
номанітні комерційні та неприбуткові установи, учасників соціа-
льно-трудових відносин: профспілки та інші громадські організації, 
кадрові (рекрутингові) агентства, аутсорсингові компанії тощо. Ді-
яльність даних інститутів спрямована як на захист прав й інтересів 
людини у процесі здійснення професійної діяльності, так і на на-
дання різноманітних послуг, які забезпечують розвиток соціально-
трудової сфери Україні. 

Так, функціонування профспілок безпосередньо пов’язане з 
представництвом і захистом трудових, соціально-економічних прав 
й інтересів їх членів (громадян, пов'язаних спільними інтересами за 
родом їх професійної (трудової) діяльності) та захищається законо-
давством України [1; 2]. На державному рівні воно реалізується че-
рез Федерацію профспілок України, яка являє собою всеукраїнське 
об’єднання незалежних профспілок, представляє їх інтереси та за-
хищає права організацій-учасників. Регіональний рівень форму-
ється за допомогою різноманітних об’єднань профспілок за галузе-
вою ознакою з метою врахування специфіки кожної сфери діяльно-
сті (машинобудування, сільське господарство, вугільна промисло-
вість, авіабудівництво, зв’язок, енергетика, культура тощо). Лока-
льний рівень представляють безпосередньо профспілки підпри-
ємств, організацій або установ, які забезпечують захист трудових, 
соціально-економічних прав й інтересів працівників-учасників, а 
також їх сімей. 

Кадрові агентства, у свою чергу, є недержавними установами, 
які здійснюють координацію управління людськими ресурсами че-
рез регулювання ринку праці та його активізацію, виконуючи посе-
редницьку функцію між роботодавцем, у якого є вакансія, та найма-
ним працівником, який шукає роботу. Тобто кадрові (рекрутингові) 
агентства мають збалансовувати інтереси обох учасників соці- 
ально-трудових відносин, попит і пропозицію робочої сили, регу-
люючи тим самим її вартість. 
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Достатньо новим для української економіки інститутом, який 
набуває популярності, стають аутсорсингові компанії, які значно 
змінюють формат класичних трудових відносин між роботодавцем 
та найманим працівником згідно з трудовим законодавством. Даний 
інститут дозволяє суб’єктам господарювання оптимізувати ви-
трати, пов’язані з утриманням персоналу, який не приносить по- 
стійної бізнес-цінності та функції якого можуть бути виведені за 
межі підприємства, організації або установи. 

Окрім зазначених інститутів, одну з важливих ролей у забез-
печенні ефективного управління людськими ресурсами в Україні  
відіграють саме неформальні інститути, пов’язані з історичними 
умовами розвитку населення країни. Серед таких інститутів доці-
льно виокремити: традиції, які склалися в суспільстві протягом пе-
вного часу; норми поведінки, властиві більшості мешканців даної 
території; переважна релігія, яка обумовлює певною мірою традиції 
та норми поведінки, які склалися; тіньовий ринок праці, який є  
відображенням економічної системи, що сформувалася в країні. Усі 
ці елементи інституційного середовища мають глибинний довго-
строковий вплив, який формує безпосередньо базові якості та хара-
ктеристики самих людських ресурсів, а отже, і стиль управління 
ними. 

Таким чином, ефективне управління найбільш цінним ресур-
сом сьогодення – людиною неможливе без урахування середовища, 
в якому воно здійснюється, інститутів, які координують даний про-
цес та впливають на його якість. 

У зв’язку з вищезазначеним подальшого дослідження потре-
бує питання розробки механізму, який би враховував сучасний стан 
управління людськими ресурсами й актуальне інституційне середо-
вище з метою їх оптимального використання та розвитку.   

 
Література 

 
1. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: За-

кон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV / Верховна Рада Ук-
раїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. 
rada.gov.ua/ laws/show/1045-14. 

2. Конституція України // Відомості Верховної Ради Укра-
їни. – 1996. – № 30. – Ст. 141 [Електронний ресурс]. – Режим до- 



72 

ступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0% 
B2%D1%80. 

3. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів Укра-
їни: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р.  
№ 950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. 
rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п. 

4. Про затвердження Положення про Міністерство соціаль-
ної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від  
17 червня 2015 р. № 423 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF. 

5. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і 
науки України: Постанова Кабінету Міністрів України від  
16 жовтня 2014 р. № 630 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF. 

6. Про затвердження Положення про Міністерство охорони 
здоров'я України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 бе-
резня 2015 р. № 267 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF. 

7. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни: Указ Президента України № 634/2011 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/634/2011. 

8. Про Міністерство фінансів України: Указ Президента Ук-
раїни № 446/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/446/2011. 

9. Про Міністерство культури України: Указ Президента Ук-
раїни № 388/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/388/2011. 

 
Надійшла до редакції 22.08.2016 р. 

 
 
 

  



73 

Ю.М. Малишко, к.е.н. 
 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС  
ЩОДО СПРОЩЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИХ  

ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
 
У 2008 р. у ЄС було розроблено Програму дій для скорочення 

адміністративних труднощів (у тому числі у сфері адміністрування 
податків), за рахунок якої передбачалося знизити адміністративні 
витрати бізнесу на 25%. Остаточні результати виконання програми 
свідчать, що 25-відсоткова мета скорочення витрат була належним 
чином досягнута: зменшення адміністративних витрат склало  
40,9 млрд євро [12]. 

Для виконання завдань програми в ЄС до законодавства було 
внесено численні зміни, спрямовані на спрощення податкового об-
ліку.  

Натомість в Україні існує 22 види податкової звітності, які 
складають суб’єкти малого підприємництва та подають до фіскаль-
них органів, що має наслідком значне адміністративне наванта-
ження на суб’єктів  господарювання. З урахуванням того, що ви-
трати часу на розрахунок та сплату зобов’язань з основних податків 
та зборів в Україні є значно вищими, ніж у країнах ЄС [13], доцільно 
проаналізувати досвід ЄС в напрямі спрощення ведення податкового 
обліку.  

Метою статті є обґрунтування першочергових заходів щодо 
спрощення податкового обліку в Україні на основі вивчення досвіду 
країн ЄС у цьому напрямі. 

Для визначення пріоритетних напрямів спрощення обліку 
ПДВ у країнах ЄС розраховано адміністративне навантаження ви-
конання обов’язкових процедур у процесі адміністрування ПДВ. 
Результати дослідження свідчать, що найбільше навантаження на 
бізнес створюють заповнення та реєстрація податкових накладних і 
подача податкових декларацій до фіскальних органів [16]. 

Для зниження адміністративного навантаження на підприєм-
ництво внаслідок виконання зазначених процедур у ЄС було реалі-
зовано такі заходи: 

 
© Ю.М. Малишко, 2016 
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1. Скасування обов’язку надання рахунків-фактур при здійс-
ненні операцій, звільнених від ПДВ (Директива 2010/45/ЄС [9]). Це 
дозволило зменшити документообіг на підприємствах і скоротити 
витрати часу на заповнення первинної документації. 

В Україні діє інший порядок заповнення первинної докумен-
тації за звільненими від ПДВ операціями. Так, відповідно до 
п. 201.12 ст. 201 Податкового кодексу України [1] (ПКУ) при вве-
зенні товарів на митну територію України документом, що посвід-
чує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вва-
жається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законо-
давства, яка підтверджує сплату податку. Таким чином, у даному 
випадку платники податків не зобов'язані виписувати податкові на-
кладні. Для операцій щодо постачання послуг нерезидентом на ми-
тній території України документом, що підтверджує сплату ПДВ, 
вважається податкова накладна. З огляду на норми п. 201.3 ст. 201 
та п. 208.2 ст. 208 ПКУ, платник ПДВ зобов'язаний виписувати по-
даткову накладну і в разі звільнення операції від ПДВ. 

Використання порядку заповнення первинної документації за 
звільненими від ПДВ операціями в Україні, подібно до країн ЄС, 
дозволить скоротити витрати часу на ведення документообігу на 
підприємстві, що є одним із заходів зниження негативного впливу 
адміністрування податків на функціонування малого підприємни- 
цтва. 

2. Спрощення форм рахунків (податкових накладних). 
Директивою 2010/45/ЄС було встановлено право на застосу-

вання спрощених форм рахунків у тих випадках, коли їх сума не 
перевищує 100 євро та якщо контрагенти не використовують меха-
нізм зворотного нарахування ПДВ.  

Відповідно до норм Директиви рахунок за спрощеною фор-
мою має містити лише такі відомості: дата виставлення рахунку, 
найменування, адреса та реєстраційний номер постачальника, опис 
товару/послуги, сума ПДВ або відомості, достатні для його розра-
хунку. Використання зазначених реквізитів є достатнім для здійс-
нення податкового контролю за діяльністю суб’єктів господарю-
вання. 

Слід відзначити, що в Україні кількість обов'язкових елемен-
тів для заповнення в податковій накладній не змінюється від суми 
операції. Застосування ж спрощеної форми податкової накладної 
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скорочує час, необхідний для оформлення операції, тим самим 
спрощує діяльність суб'єкта господарювання. 

3. Введення спрощених форм декларацій щодо ПДВ.  
Зазначений захід було реалізовано для малого підприємни- 

цтва в багатьох країнах ЄС, однак при цьому також кожною краї-
ною було визначено граничні значення обсягу реалізації продукції 
на підприємстві, що дозволяє подавати декларацію щодо ПДВ за 
спрощеною формою (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Умови застосування спрощених форм декларації щодо ПДВ 
суб’єктами малого підприємництва 1 

Країна Умова 
Австрія Обсяг реалізації продукції за останні два роки менше 

110 тис. євро 
Німеччина Обсяг реалізації продукції за рік менше 250 тис. євро 
Ірландія Обсяг реалізації продукції за рік менше 1 млн євро 
Велико- 
британія 

Обсяг реалізації продукції за рік менше 1 млн євро 

Франція Обсяг реалізації продукції за рік менше 80 тис. євро для 
підприємств сфери торгівлі та 32 тис. євро – для підпри-
ємств сфери послуг 

1 Складено за даними джерел [16; 19]. 
 
Реалізація вказаного заходу дозволяє скоротити витрати часу 

малого підприємництва на заповнення податкових декларацій та  
підрахунок зобов’язань щодо ПДВ.  

Чинним законодавством України не передбачено спрощених 
форм декларацій щодо ПДВ для суб’єктів малого підприємництва. 
Пропонується застосувати досвід країн ЄС у частині спрощених 
форм звітності для малого підприємництва в Україні. 

4. Спрощення порядку бюджетного відшкодування ПДВ. 
Директивою 2008/9/ЄС [8] було внесено зміни в порядок від-

шкодування ПДВ, сплаченого у країнах ЄС, відмінних від країни 
місцезнаходження самого платника податків. До набуття чинності 
Директиви 2008/9/ЄС за відшкодуванням слід було звертатися до 
податкових органів зарубіжної країни, де сплачено ПДВ. Після вне-
сення змін платник податків отримав можливість подати заяву в 
електронному вигляді про відшкодування в країні, у якій він здійс- 
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нює свою діяльність. Дана зміна законодавства значно спростила 
умови отримання бюджетного відшкодування платниками ПДВ у 
країнах ЄС. Однак використання даного порядку в Україні немож-
ливе до її вступу у члени ЄС.  

Разом із спрощенням порядку податкового обліку ПДВ у кра-
їнах ЄС було вжито заходів щодо скорочення витрат часу на облік 
корпоративного податку:  

1. Спрощення фінансової звітності. 
Одними з основних документів, спрямованих на спрощення 

адміністрування корпоративного податку та подання фінансової 
звітності в ЄС, були Директива 2012/6/ЄС [10] та Директива 
2013/34/ЄС [11]. 

Метою Директиви 2012/6/ЄС було визначено спрощення про-
цедури подання фінансової звітності суб'єктами малого підприєм-
ництва. Так, норми Директиви дозволяли малим підприємствам по-
давати контролюючим органам баланс і звіт про прибутки і збитки 
за спрощеною формою, позбавляли їх від вимоги складати річну  
бухгалтерську звітність. 

У червні 2013 р. Європейський парламент затвердив нову Ди-
рективу з бухгалтерського обліку 2013/34/ЄС, згідно з положен-
нями якої країни Європейського Союзу зобов'язані узгодити націо-
нальне законодавство до кінця 2015 р. Головна мета Директиви по-
лягає в уніфікації вимог до складання фінансової звітності малих 
підприємств у всіх країнах ЄС, зниженні бюрократичного наванта-
ження на малі підприємства, а також гармонізації фінансової звіт-
ності у країнах ЄС. Вказана мета була досягнута за рахунок ліквіда-
ції обов'язку малих підприємств складати консолідовану звітність, 
а також інші види звітності, крім балансу та звіту про прибуток, при 
цьому форма обох документів для малого підприємництва була 
спрощена. 

Для суб’єктів малого підприємництва України (платники єди-
ного податку третьої групи; суб’єкти мікропідприємництва – фі- 
зичні особи – підприємці та юридичні особи, у яких середня кіль-
кість працівників за календарний рік не перевищує 10 чол. і річний 
дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну  
2 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ) відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий 
звіт суб’єкта малого підприємництва» також встановлена скорочена 
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за показниками фінансова звітність у складі «Балансу» (форма  
№ 1-м та 1-мс) та «Звіту про фінансові результати» (форма № 2-м 
та 2-мс). Це відповідає загальноєвропейській практиці та не потре-
бує додаткових спрощень. 

2. Спрощення форми декларації щодо корпоративного по- 
датку. 

За результатами дослідження «Her Majesty's Revenue and 
Customs» [15] виявлено, що заповнення декларацій щодо корпора-
тивного податку мало найбільший адміністративний тягар порів-
няно з іншими обов’язковими процедурами, які виконуються при 
адмініструванні цього податку. Тому основним заходом щодо  
нейтралізації негативного впливу адміністрування корпоративного 
податку на мале підприємництво у країнах ЄС (Великобританія,  
Голландія, Франція, Ірландія, Швеція) [16] було обрано спрощення 
звітності. У результаті його реалізації зменшення адміністративних 
витрат малого підприємництва на складання декларації щодо кор-
поративного податку у Франції склало 54 млн франків, у Голландії – 
200 млн євро [17]. 

Чинним законодавством України не передбачено спрощених 
форм декларацій щодо податку на прибуток підприємств для 
суб’єктів малого підприємництва. Пропонується застосувати досвід 
країн ЄС у частині запровадження спрощених форм звітності для 
малого підприємництва в Україні. Це дозволить не тільки зменшити 
адміністративне навантаження на мале підприємництво, але і буде 
поштовхом для переходу суб’єктів господарювання від спрощеної 
системи оподаткування до загальної. 

3. Попереднє заповнення декларацій щодо корпоративного 
податку у фіскальних органах. 

З метою скорочення витрат малого підприємництва на адмі-
ністрування корпоративного податку та мінімізації помилок при 
складанні звітності у країнах ЄС (крім Австрії та Швеції) з 2008 р. 
запроваджено попереднє заповнення декларацій щодо корпоратив-
ного податку у фіскальних органах. Заповнена працівниками фіска-
льного органу декларація надається платнику корпоративного по-
датку для узгодження. Суб’єкту господарювання залишається пере-
вірити показники декларації, в разі потреби внести до неї корективи 
та подати її в контролюючий орган.  

Ризик запровадження вказаної ініціативи в Україні полягає у 
збільшенні державних витрат на адміністрування податку на прибу- 
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ток підприємств через необхідність залучення нового персоналу на 
виконання функції з попереднього заповнення декларацій. Однак 
порівняння кількості населення, зайнятого у фіскальних органах 
країн ЄС та Україні, свідчить, що тільки в Німеччині та Франції 
штат працівників фіскальних органів є більшим за кількість праців-
ників ДФСУ (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Порівняння кількості працівників фіскальних органів  

в Україні та країнах ЄС, чол. 1 

Країна 

Кількість 
працівників 
фіскальних 
органів

Наявне 
населення  

Кількість працівни-
ків фіскальних орга-
нів на 10 тис. наяв-
ного населення

Україна 58826 42738070 14
Бельгія 22232 11258434 20
Німеччина 110494 81197537 14
Італія 39814 60795612 7
Нідерланди 28313 16900726 17
Франція 114417 66415161 17
Великобританія 6843 64875165 1
Данія 6802 5659715 12
Ірландія 5745 4628949 12
Греція 11500 10858018 11
Іспанія 26231 46449565 6
Португалія 11341 10374822 11
Австрія 7521 8576261 9
Фінляндія 5072 5471753 9
Швеція 9705 9747355 10
Угорщина 22482 9855571 23
Кіпр 782 847008 9
Латвія  4312 1986096 22
Литва 3476 2921262 12
Польща  48821 38005614 13
Словаччина 9296 5421349 17
Словенія 2365 2062874 11
Чехія 15031 10538275 14
Естонія 1549 1313271 12
Болгарія 7680 7202198 11
Румунія 24481 19870647 12
Хорватія 4212 4225316 10

1 Складено за даними джерел [6; 15; 18]. 
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Показник кількості службовців фіскальних органів на 10 тис. 
наявного населення є вищим за значення аналогічного показника 
України лише в шістьох країнах ЄС (Бельгія, Нідерланди, Франція, 
Угорщина, Латвія, Словаччина). Це свідчить про можливість упро-
вадження в Україні попереднього заповнення декларацій щодо по-
датку на прибуток підприємств для суб’єктів малого підприємни- 
цтва працівниками ДФСУ та сприяння скороченню витрат часу 
суб’єктів господарювання на адміністрування податку, а також буде 
поштовхом для переходу платників від спрощеної системи оподат-
кування до загальної за рахунок мінімізації помилок при заповненні 
звітності. 

З метою скорочення витрат часу на розрахунок та сплату по-
датків у розвинених країнах світу застосовуються електронні сис-
теми реєстрації платників податків, надання звітності та сплати по-
датків (тільки протягом 2013-2015 рр. електронні системи деклару-
вання та сплати податків впровадили 19 країн світу). 

Широко розповсюджені серед країн ЄС так звані Служби до-
ходів онлайн (Ірландія, Данія, Франція, Великобританія, Німеччина 
та ін.). Їх застосування дозволяє платникам заповнювати декларації 
на інтернет-сайтах податкових органів цілодобово. 

Послуга електронного декларування дозволяє уникнути кан-
целярських помилок за допомогою вбудованих інструментів оцінки 
та калькуляторів. Також перевагою застосування електронних сер-
вісів є можливість одержати консультацію щодо заповнення подат-
кових форм, довідатися про стан свого податкового рахунку. Сис-
тема забезпечує швидку обробку декларацій та видачу нарахувань, 
рахунків тощо до захищеної вхідної скриньки користувача.  

Подібна система декларування на сайті податкових органів 
запроваджена в Україні та має назву «Електронний кабінет плат-
ника податків». Але, незважаючи на існування можливості подання 
звітності в електронному вигляді (що спрямовано на скорочення ви-
трат часу на адміністрування), витрати часу на виконання вказаної 
процедури в Україні є значно вищими, ніж у країнах ЄС. Це вказує 
на існування недоліків у роботі електронного сервісу в Україні. 

Аналіз відгуків користувачів Електронного кабінету плат-
ника податків (ЕКПП) про роботу сервісу це підтверджує. За ре-
зультатами опитування Європейської бізнес-асоціації про якість 
електронної системи податкової звітності 51% респондентів відзна-
чили її недосконалість [7]. Аналіз форумів застосування електрон- 
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них систем надання звітності в Україні [3; 4] дозволив визначити 
найбільш поширені помилки в роботі ЕКПП: 

збої в доступі до користування сервісом. Так, доступ до скла-
дання та подання звітності через ЕКПП протягом грудня 2015 –  
січня 2016 р. був відсутнім (з 09.12.2015 р. по 24.12.2015 р. та з 
10.01.2016. р. по 14.01.2016 р.), що становить 33,8% його належного 
робочого часу; 

несвоєчасність внесення змін до форм звітності. Наприклад, 
станом на 15.01.2016 р. відсутня нова форма декларації щодо пода-
тку на прибуток підприємств (встановлена Наказом Міністерства 
фінансів України від 20.11.2015 р. № 897), станом на 18.03.2015 р. 
відсутня нова форма декларації щодо ПДВ (встановлена Наказом 
Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21 [2]). Це приз-
водить до неможливості своєчасного подання звітності платниками 
податків через ЕКПП та необхідності покупки платних версій про-
грамного забезпечення подання звітності; 

ненадходження квитанцій про прийняття податкових декла-
рацій, що призводить до необхідності повторного зв’язку з фіскаль-
ними органами з метою перевірки прийняття ними декларації. Од-
нак навіть при наданні інформації про прийняття декларації фіска-
льні органи не надають документального підтвердження, поясню-
ючи це тим, що програма повинна була автоматично надати квита-
нцію; 

відсутність пояснень заповнення декларацій. 
Існування зазначених проблем збільшує витрати часу 

суб’єктів господарювання на адміністрування податків як при зага-
льній, так і при спрощеній системі оподаткування, що птребує від-
повідних коригувань роботи ЕКПП: 

1) ліквідація платних програм заповнення та подання звітно-
сті, запровадження єдиної безоплатної програми; 

2) своєчасне внесення змін до форм звітності; 
3) приєднання до форм звітності пояснень до їх заповнення; 
4) контроль за постійною роботою ЕКПП. 
Для спрощення процесу заповнення звітності суб'єктами гос-

подарювання в багатьох країнах ЄС (табл. 3) набула поширення 
Еxtensible Business Reporting Language (XBRL), що в перекладі 
означає «розширена мова ділової звітності». Вона являє собою від-
критий стандарт для подання фінансової та податкової звітності в 
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електронному вигляді. Відкритість стандарту означає, що від суб'-
єктів господарювання, які застосовують XBRL, не потрібні покупка 
програмних ліцензій і сплата платежів за використання. 

 
Таблиця 3 

Поширеність XBRL серед країн ЄС 1 

Країна Застосування XBRL Країна 
Застосування 

XBRL 
Країни – старі члени ЄС Країни – нові члени ЄС 

Бельгія + Угорщина - 
Німеччина + Кіпр - 
Італія + Латвія  - 
Нідерланди + Литва + 
Франція + Польща  + 
Великобританія + Словаччина - 
Данія + Словенія - 
Ірландія + Чехія - 
Греція + Естонія - 
Іспанія + Болгарія - 
Португалія - Хорватія - 
Австрія + Румунія Стандарт у ро-

зробці Фінляндія + 
Швеція Стандарт у розробці 

1 Складено за даними джерела [5]. 
 
Для складання звітності при використанні XBRL суб'єкту  

господарювання необхідно ввести у сховище даних необхідну для 
розрахунку податкових зобов'язань інформацію і декларації будуть 
заповнені програмою в автоматичному режимі. Тим самим застосу-
вання XBRL забезпечує користувачам скорочення витрат часу на 
заповнення звітності за рахунок усунення дублювання звітних да-
них й автоматизації процесу розрахунку податкових зобов'язань, 
зниження ризику появи помилок при заповненні декларацій, а та-
кож можливість швидкого обміну фінансовою інформацією. 

Оскільки впровадження XBRL не потребує додаткових фі-
нансових витрат ні з боку підприємництва, ні з боку державних ор-
ганів, пропонується використання даного стандарту в Україні, що 
дозволить скоротити витрати часу малого підприємництва на адмі-
ністрування податків. 
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Висновки. Загалом зміни, внесені до законодавства ЄС, спря-
мовані на нейтралізацію негативного впливу адміністрування по- 
датків на мале підприємництво, а також стимулюють розвиток  
електронного документообігу, значною мірою спрощують подат-
кові процедури, пов'язані з веденням діяльності в Євросоюзі, та ско-
рочують адміністративні витрати для бізнесу.  

Деякі заходи щодо нейтралізації негативного впливу адмініс-
трування податків, вжиті у країнах ЄС, можливо використовувати у 
вітчизняній податковій практиці, а саме: 

1) скасування обов’язку надання податкових накладних при 
здійсненні операцій, звільнених від ПДВ; 

2) введення спрощених форм декларацій щодо ПДВ і податку 
на прибуток підприємств для суб’єктів малого підприємництва; 

3) спрощення форм податкових накладних при операціях із 
незначними сумами ПДВ; 

4) спрощення порядку бюджетного відшкодування ПДВ; 
5) упровадження попереднього заповнення декларацій щодо 

податку на прибуток підприємств для суб’єктів малого підприємни-
цтва у фіскальних органах; 

6) упровадження XBRL; 
7) вирішення проблем застосування сервісу ЕКПП шляхом  

ліквідації платних програм заповнення та подання звітності, запро-
вадження єдиної безоплатної програми, своєчасного внесення змін 
до форм звітності, приєднання до форм звітності пояснень до їх за-
повнення. 

Пропонується внести відповідні зміни до податкового законо-
давства України, що дозволить зменшити негативний вплив адміні-
стрування податків на суб'єктів підприємництва, а також адапту-
вати чинну систему оподаткування до умов ЄС. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
 
Проблема низкой эффективности рыночного механизма в от-

дельных отраслях экономики привела к созданию целого ряда кон-
цепций государственной промышленной политики, которые явля-
ются объектом активного исследования экономистов уже много 
лет. В этих концепциях особое внимание уделяется тем инструмен-
там и методам, которые могут быть использованы правительством 
для воздействия на экономику, что приводит к необходимости их 
подробного исследования. В разных экономических условиях набор 
таких инструментов может существенно варьироваться, становясь 
наиболее обширным в условиях социальной нестабильности и эко-
номических трансформаций.  

Необходимость совершенствования инструментария государ-
ственной промышленной политики, применяемого в подобных 
условиях, обусловливает актуальность данной статьи.  

Цель статьи заключается в анализе основных инструментов 
реализации горизонтальной и вертикальной промышленной поли-
тики и формировании их целостной системы. Это даёт возможность 
определить, какое место занимают банки и другие финансовые ин-
ституты развития в системе инструментов реализации государ-
ственной политики, их значение для всей экономики. 

Промышленная политика в разных её аспектах является пред-
метом исследования многих отечественных и зарубежных учёных, 
среди которых наиболее известны Д. Родрик [3], Р. Хаусман [4; 5], 
В. Прайс [6], Е. Коэн [2], А. Амоша, В. Вишневский, Л. Збаразская 
[8], Г. Идрисов [10], К. Адрианов [20], О. Романова [22] и многие 
другие. Само понятие «государственная промышленная политика» 
часто встречается не только в научной литературе, но и в норма-
тивно-правовых актах, публицистике и прессе. В 1992 г. Всемирный  
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банк предложил определение промышленной политики как усилий 
правительства по изменению отраслевой структуры экономики для 
стимулирования экономического роста на основе повышения про-
изводительности [1]. Государство сосредотачивает свои усилия на 
повышении эффективности применения отдельных факторов про-
изводства, что позволяет изменять структуру промышленности или 
её составляющих. 

Комплекс мероприятий, реализуемый в рамках промышлен-
ной политики, может существенно отличаться в зависимости от фаз 
делового цикла и характера экономической и политической ситу- 
ации. В условиях устойчивой экономики и стабильного функциони-
рования базовых общественных институтов необходимость прове-
дения промышленной политики снижается, сводясь на нет в разви-
тых государствах. Однако в периоды социально-экономических 
трансформаций, политической нестабильности и спада деловой ак-
тивности комплексная промышленная политика становится ключе-
вым аспектом государственного управления, позволяющим нала-
дить сферу материального производства и улучшить благосостоя-
ние населения. Это подтверждается опытом стран ЕС и динамикой 
объёма государственных дотаций в промышленный сектор 
(табл. 1). В период экономической стабильности и устойчивого ро-
ста объем государственных дотаций в промышленность имел тен-
денцию к сокращению, однако, во время экономического кризиса 
2007-2009 гг. доля промышленной поддержки промышленности в 
% от ВВП возрастает в большей части проанализированных госу-
дарств. В посткризисный период, когда экономика большинства 
стран ЕС вышла на новый восходящий виток цикла деловой актив-
ности, объёмы государственной поддержки промышленного сек-
тора вновь демонстрируют тенденцию к снижению [30]. 

В исследованиях западных учёных, посвящённых государ-
ственной промышленной политике, отмечается, что она так или 
иначе связана с вмешательством в отдельные секторы производ-
ства. Д. Родрика [3] утверждает, что под промышленной политикой 
изначально понимали политику правительства, направленную на 
формирование новых видов деятельности, реализация которых спо-
собствует росту доходов и развитию экономики. Причиной госу-
дарственного вмешательства в существующее положение дел явля-
ется необходимость устранения провалов рынка, которых автор вы- 
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деляет три – информационные экстерналии; экстерналии, связан-
ные с обучением рабочих; недофинансирование программ подго-
товки кадров и повышения квалификации для высокотехнологич-
ных проектов [4; 5]. 

 
Таблица 1  

Удельный вес государственных дотаций в промышленный 
сектор в странах ЕС, % к ВВП [30; 31] 

Страна 
1992/

94 
1995/

97 
1998/
2000 

2001/
2003 

2004/
2006 

2007/
2009 

2010/
2012 

2013/
2014 

ЕС-27 0,86 0,78 0,5 0,53 0,45 0,46 0,45 0,43 
Бельгия 0,67 0,44 0,35 0,3 0,26 0,38 0,44 0,39 
Германия 1,59 1,04 0,75 0,85 0,7 0,58 0,53 0,5 
Ирландия 0,74 0,39 0,85 0,46 0,37 0,45 0,52 0,42 
Испания 0,8 0,74 0,67 0,61 0,39 0,41 0,37 0,39 
Франция 0,47 1,17 0,45 0,37 0,43 0,52 0,58 0,48 
Италия 1,23 0,96 0,48 0,39 0,36 0,28 0,19 0,17 
Австрия 0,1 0,29 0,26 0,3 0,49 0,53 0,57 0,51 
Великобри-
тания 0,13 0,23 0,15 0,18 0,19 0,22 0,26 0,2 

 
Некоторые специалисты определяют промышленную поли-

тику как совокупность мероприятий или мер, осуществляемых на 
национальном уровне и направленных форсирование или предот-
вращение структурных сдвигов в экономике [6]. Такой подход 
также даёт возможность определить масштаб социально-экономи-
ческих взаимодействий, охватываемых промышленной политикой, 
и обосновать, что для достижения заявленных целей необходимо 
использовать широкий спектр инструментов. 

В исследованиях А. Амоши, В. Вишневского Л. Збаразской 
[8; 9] развивается концепция Д. Родрика о том, что промышленная 
политика может быть двух типов: вертикальная и горизонтальная. 
Вертикальная, или секторальная, промышленная политика предпо-
лагает селективное стимулирование развития производства, осно-
ванное на поддержке отдельных отраслей. В данном случае основ-
ной целью является увеличение частных показателей развития про-
мышленности: повышение занятости, увеличение объёмов произ-
водства, повышение рентабельности промышленных предприятий 
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и т.д. Горизонтальная промышленная политика основана не на се-
лективной поддержке, которая чревата выбором «национальных 
чемпионов», а на функциональных интервенциях, которые способ-
ствуют внедрению инноваций, структурным изменениям и конку-
рентоспособности в контексте всей экономики. Для достижения 
максимального эффекта от реализации промышленной политики 
авторы предлагают использовать т.н. матричный подход, сочета- 
ющий комплекс вертикальных и горизонтальных мер [9]. 

Схожий подход используется в работе Г. Идрисова, который 
также отмечает, что с точки зрения эволюции и характера промыш-
ленной политики её инструменты можно условно разделить на вер-
тикальные и горизонтальные [10]. Их перечень представлен на 
рис. 1. 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Инструменты реализации государственной  

промышленной политики [10; 11] 
 
Инструменты формирования и реализации промышленной 

политики анализируются в работе Е. Щеглова [14]. Они могут быть 
классифицированы по разным признакам, среди которых ключевым 
является направленность воздействия. В соответствии с этим ин- 
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струменты реализации промышленной политики могут быть разде-
лены на: 

организационные (управление промышленными предприяти-
ями, представление интересов хозяйствующих субъектов, информа-
ционно-аналитическая поддержка, формирование экономических 
связей, поддержка научно-технической деятельности, кадровое 
обеспечение); 

экономические (налоговое стимулирование, бюджетные ас-
сигнования, льготные кредиты и субсидии, предоставление в 
аренду государственного имущества, компенсация затрат на модер-
низацию основных фондов, специальные инвестиционные кон-
тракты); 

административные (экологический надзор, санитарный 
контроль, соблюдение требований промышленной безопасно-
сти, лицензирование, территориальное размещение производ-
ства, регулирование тарифов и цен). 

В данном случае финансово-кредитное обеспечение реализа-
ции государственной промышленной политики является составля-
ющей частью экономического инструментария, который, в свою 
очередь, считается одним из главных способов воздействия госу-
дарства на промышленное развитие. 

Классификация экономических инструментов реализации 
государственной промышленной политики представлена в исследо-
вании А. Башкирцева [15]. Она включает налоговые инструменты 
(льготную налоговую ставку, отсрочку и рассрочку уплаты налогов, 
инвестиционные налоговые кредиты), бюджетные инструменты 
(бюджетный кредит, размещение заказов для региональных нужд, 
субсидии, бюджетные инвестиции); денежно-кредитные инстру-
менты (гарантирование займов, возмещение затрат на уплату кре-
дитных процентов), а также прямую имущественную поддержку 
хозяйствующих субъектов. 

Проблема реализации государственной промышленной поли-
тики нашла своё отображение не только в научной литературе, но и 
нормативно-правовых документах. В РФ с 2014 г. действует закон 
«О промышленной политике», который регулирует отношения, воз-
никающие между субъектами, осуществляющими деятельность в 
сфере промышленности, организациями, входящими в состав про-
мышленной инфраструктуры и органами государственной власти 
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при формировании и реализации промышленной политики [18]. 
Само понятие «промышленная политика» трактуется в законе как 
«комплекс правовых, экономических, организационных и иных 
мер, направленных на развитие промышленного потенциала Рос-
сийской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособ-
ной промышленной продукции» (ст. 3, п. 1). 

Понятие «инструменты промышленной политики» не нашло 
отображения в законе, вместо него используется формулировка 
«меры стимулирования деятельности в сфере промышленности», 
включающие: 

финансовую поддержку субъектов деятельности в промыш-
ленности; 

финансирование государственных фондов развития; 
поддержку научно-технической и инновационной деятельно-

сти; 
информационно-консультационную поддержку; 
способствование развитию кадрового потенциала; 
специальные инвестиционные контракты; 
поддержку промышленных предприятий в сфере внешнеэко-

номической деятельности и оборонном комплексе; 
содействие в развитии промышленных парков и кластеров; 
Государственная промышленная политика является неотъем-

лемой частью жизни любого государства, в той или иной степени 
применяясь по всему миру. Государственная промышленная поли-
тика представляет собой широкий комплекс организационно-эконо-
мических мер, применяемых правительством для комплексного раз-
вития промышленного потенциала, целенаправленной поддержки 
отдельных отраслей и совершенствования промышленной инфра-
структуры. Реализация промышленной политики предполагает ис-
пользование множества инструментов. Они представляют собой со-
вокупность способов и приёмов достижения целей промышленной 
политики и могут быть представлены разным набором инструмен-
тов, выбираемых в зависимости от текущего состояния экономики. 
Синтез концептуальных подходов к определению набора инстру-
ментов, применяемых для реализации государственной промыш-
ленной политики, даёт возможность составить их матричную струк-
туру (табл. 2). 
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Таблица 2 
Матричная структура инструментов государственной  

промышленной политики 
Ин-
стру-
менты 

Горизонтальная 
промышленная политика 

Вертикальная 
промышленная политика 

А
дм

ин
ис
тр
ат
ив
ны

е 
 Административный контроль и 

надзор 
Специальное законодательство 

Экологический и санитарный 
контроль 

Ценовые ограничения 

Контроль качества продукции Техническое регулирование 
Трудовое и социальное законо-
дательство 

Лицензирование и регистрация 

Имплементация международ-
ных стандартов 

Стандартизация и сертификация 

Э
ко
но
м
ич
ес
ки
е 

 

Налоговые субсидии и льготы Программно-целевое финансирова-
ние 

Финансирование подготовки 
кадров и переквалификации 

Импортные пошлины и квоты 

Финансирование государствен-
ных фондов и программ разви-
тия 

Государственные закупки 

Регулирование валютного 
курса 

Экспортные субсидии и тарифы 

Поддержка экспорта Целевое кредитование 
Льготное кредитование Налоговое стимулирование 
Региональные и муниципаль-
ные кредиты 

Бюджетные инвестиции 

Гарантирование кредитов 
  

Субсидирование затрат 
Установление предельных процент-
ных ставок 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е 

 

Научные исследования повы-
шения эффективности произ-
водства 

Создание государственных корпо-
раций и компаний 

Разработка образовательных 
программ 

Анализ и прогноз развития отрас-
лей 

Способствование развитию ин-
фраструктуры поддержки в 
промышленности 

Представление интересов хозяй-
ствующих субъектов 

Развитие экономических связей Рекламное сопровождение 
Формирование особых эконо-
мических зон 

Информационная и консультацион-
ная поддержка 

 
Данный подход отличается от существующих тем, что одно-

временно учитывает горизонтальную и вертикальную компоненты 
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промышленной политики, совмещая их содержательной стороной 
инструментария её реализации. Он позволяет определить, какие ад-
министративные, экономические и организационные инструменты 
могут применяться при проведении горизонтальной или вертикаль-
ной промышленной политики, а также наглядно демонстрирует их 
взаимосвязь в единой системе. 

Как показывает проведенное исследование, в системе инстру-
ментов реализации государственной промышленной политики осо-
бое место занимают финансовые инструменты. Они используются 
не только для целенаправленного финансирования отдельных про-
изводителей или отраслей, но и для формирования общей благопри-
ятной финансовой инфраструктуры, способствующей наращива-
нию объёмов производства. Необходимость использования данных 
инструментов обусловлена несовершенством классического рыноч-
ного механизма, в котором отсутствуют институты, нацеленные на 
долгосрочное кредитование высокорисковых и коммерчески непри-
влекательных промышленных проектов. В связи с этим в структуре 
экономик многих государств давно созданы и успешно применя-
ются различные финансовые институты развития, являющиеся 
мощным инструментом промышленного развития в разных эконо-
мических условиях. 

Финансовые институты развития представляют собой орга-
низации с полным или частичным государственным участием, на 
которые возложены функции по поддержке долгосрочного финан-
сирования социально значимых проектов, которые способствуют 
экономическому росту, модернизации экономики и решению обще-
ственных задач [20]. Подобные институты могут создаваться как на 
национальном, так и на международном уровне. В первом случае 
они превращаются в инструмент реализации государственных ин-
тересов на финансовом и банковском рынках, в системе страхова-
ния, строительстве и, естественно, в промышленности. Среди ос-
новных типов финансовых институтов развития, которые применя-
ются для реализации промышленной политики, сегодня наиболее 
часто встречаются: банки и фонды развития, агентства развития, 
экспортные и страховые агентства, долговые агентства, экспортно-
импортные банки, инвестиционные фонды, финансовые корпора-
ции [20]. 
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Значимость финансовых институтов развития привела к со-
зданию широкой сети подобных организаций по всему миру. В 
XXI в. эти институты считаются неотъемлемой частью процесса ре-
ализации государственной промышленной политики, а сам фено-
мен финансовых институтов развития стал одним из наиболее по-
пулярных объектов исследования в последние годы, что подтвер-
ждается множеством исследований, посвящённых этому вопросу 
[21-27]. 

Финансовые институты развития с каждым годом играют всё 
большую роль в развитии промышленности и экономики во многих 
странах. Это подтверждается данными о деловой активности таких 
институтов, предоставленных Европейской ассоциацией финансо-
вых институтов развития (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объёмы финансирования европейскими финансовыми  

институтами развития (1991-2015 гг.) [32] 
 
График отображает изменения в объёмах финансовой под-

держки, предоставляемой европейскими институтами развития, и 
даёт возможность увидеть, что их кредитная активность постоянно 
возрастает. Так, если в 1990 г. объём кредитов и инвестиций был не 
многим более 4 млрд долл. США, то в 2000 г. он составлял уже  
17,2 млрд, а в 2015 г. превысил отметку в 67 млрд. 

Мировой опыт свидетельствует, что в практике реализации 
государственной промышленной политики одним из наиболее эф-
фективных инструментов являются банки развития. На этом акцен-
тируется внимание в недавнем пресс-релизе Министерства про- 
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мышленности и торговли РФ [28], где приведен перечень инстру-
ментов поддержки промышленности. В качестве одного из финан-
совых инструментов здесь отмечен Внешэкономбанк (ВЭБ), кото-
рый на сегодня является одной из крупнейших финансовых струк-
тур российской экономики, – его активы в конце 2016 г. составили 
более 3,7 трлн руб. [29]. 

Выводы. Для реализации государственной промышленной 
политики может использоваться широкий комплекс инструментов, 
которые представляют собой совокупность способов и приёмов до-
стижения целей промышленной политики. Они включают админи-
стративные, организационные и экономические инструменты, кото-
рые могут применяться для реализации горизонтальной и верти-
кальной промышленной политики. В структуре экономических ин-
струментов промышленной политики особое место занимают фи-
нансовые институты развития, которые решают задачи долгосроч-
ного финансирования стратегически значимых проектов, стимули-
рующих промышленный рост, модернизацию экономики и наращи-
вание производственного потенциала. Банки развития являются 
наиболее распространённой разновидностью финансовых институ-
тов развития и используются в качестве инструмента государствен-
ной промышленной политики во многих странах. 

В качестве инструмента государственной промышленной по-
литики банки развития могут быть использованы для решения ши-
рокого спектра задач. Они могут быть нацелены на предоставление 
кредитов по субсидируемой льготной процентной ставке, проект-
ное финансирование отдельных предприятий или программ вы-
пуска новых линий продукции, поддержку инновационных произ-
водителей и научно-исследовательских программ, реализацию про-
грамм регионального развития, финансирование кластеров и т.д. 
Банки развития могут применяться не только в качестве финансо-
вого, но и в качестве организационного инструмента государствен-
ной промышленной политики, выступая эффективным способом 
взаимодействия правительства и бизнеса. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  
ПРОЦЕССОМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
В 2007 г. ОЭСР признала инновации основной движущей си-

лой роста производительности. Развитие инновационной политики 
на мировом уровне было обозначено как один из способов решения 
глобальных проблем современности. Исследования вклада иннова-
ций в экономический рост, проведенные ОЭСР, показали, что от 0,2 
до 0,4% роста ВВП в период 1985-2000 гг. было связано с составля-
ющей технического прогресса. Сегодня инновационный процесс 
рассматривается как один из основных внутренних источников 
устойчивого развития. 

Переход к экономике инновационного типа должен опи-
раться на стратегию социально-экономического развития страны, 
которая является основой для определения перспектив развития и 
принятия управленческих решений с учетом специфики националь-
ных хозяйственных систем. Правильный выбор стратегии позво-
ляет определить приоритеты, способствует концентрации усилий и 
ресурсов на выбранных направлениях и эффективной реализации 
экономического потенциала страны. Таким образом, в современных 
реалиях рыночных условий хозяйствования определяются меры, 
направленные на достижение эффективности, конкурентоспособ-
ности и устойчивости развития. Экономическая политика в конеч-
ном итоге выходит на уровень предприятий, организаций, граждан. 
Механизмы ее реализации в значительной степени определяют мо-
дели управления, учет реальной институциональной среды и воз-
можность ее совершенствования [1, с. 32]. Проблемы, связанные с 
реализацией мер экономической политики в области достижения 
стратегических целей и задач, требуют от государства принятия 
принципиальных решений, в том числе основанных на опыте стран, 
успешно реализующих задачи развития экономики с помощью 
стратегического подхода. Например, в ЕС программа «Горизонт  
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2020» координируется со стратегией социально-экономического 
развития «Европа 2020», а также другими программами и докумен-
тами. Китай в рамках программы «Основные положения государ-
ственной средней и долгосрочной программы развития науки и тех-
ники на 2006-2020 гг.» обозначил приоритеты инновационного раз-
вития как часть национальной стратегии страны. Важность изуче-
ния и применения мировой практики в области управления с ис-
пользованием стратегического подхода для стран, которые испыты-
вают потребность в изменениях и разработке долгосрочных страте-
гий роста, заключается в том, что они могут иметь ограничения в 
институциональных ресурсах и механизмах. 

Совершенствование управления процессом определения при-
оритетов с целью создания основы для выработки научно-техниче-
ской и инновационной политики в большинстве развитых стран 
происходит на протяжении длительного периода. Основное внима-
ние уделяется решению ключевых задач социального и экономиче-
ского развития, обеспечению эффективного использования нацио-
нальных конкурентных преимуществ и концентрации усилий на ре-
ализации наиболее эффективных инновационных технологий. Це-
левые, тематические и функциональные приоритеты отражаются в 
различных стратегических документах (стратегиях, белых книгах, 
policy papers, меморандумах и др.). Во многих европейских странах 
(Великобритании, Германии, Финляндии, Франции и др.), решения 
о поддержке тех или иных научно-технологических направлений 
принимаются на основе результатов форсайт-исследований, реали-
зуемых правительственными организациями, исследовательскими 
центрами, университетами, консалтинговыми компаниями [2]. 
Наряду с правительством, научным сообществом и другими груп-
пами стейкхолдеров результатами таких исследований при приня-
тии управленческих решений активно пользуется реальный сектор 
экономики. 

В начале формирования инновационной политики стран 
ОЭСР использовался подход расширения проведения НИОКР в 
сфере научно-технического развития, который впоследствии харак-
теризовался как линейный, или линейная модель инноваций. Пере-
ориентация инновационной политики под влиянием нового пони-
мания инновационного процесса способствовала развитию в стра-
нах ОЭСР системного подхода и возникновению концепции НИС 
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(NIS)1, позволившей включить в инновационный процесс интерак- 
тивные связи и начать переход к интерактивной модели инноваций. 
Под влиянием глобализации, структурных изменений и новых вы-
зовов главной задачей становится управление инновациями. Возни-
кает необходимость разработки новых организационных структур, 
процедур и усовершенствования практической реализации меро-
приятий в рамках третьего поколения инновационной политики, ко-
торая выходит за рамки линейных и интерактивных моделей. Поли-
тика правительства в области науки, технологий и инноваций реа-
лизуется путем изменения и развития институционального потен-
циала, институциональной адаптации и совершенствования мето-
дов управления в соответствии с требованиями динамичной инно-
вационной экономики – НТИ-подход (STI-подход)2 [3]. 

Фундаментальное значение инноваций, варьирование их при-
роды и разнообразия с течением времени, изменение показателей, 
необходимых для мониторинга таких изменений и потребность в 
надлежащих инструментах анализа предопределили появление 
справочного издания ОЭСР в области инноваций. Данный документ 
был создан в целях формирования единого понимания инновацион-
ной деятельности на основе международной практики, выработки 
понятийного аппарата и закрепления соответствующих норм. Пер-
вое Руководство Осло было издано в 1992 г., основное внимание в 
нем уделялось технологическим продуктовым и процессным инно-
вациям в промышленном производстве. Руководство применялось 
в качестве эталона для проведения разнообразных крупномасштаб-
ных исследований природы и влияния инноваций в предпринима-
тельском секторе. Определение технологической инновации – про-
дуктовой и процессной – использовалось как в первом, так и во вто-
ром изданиях. Это отражало сосредоточенность внимания на техно-
логическом развитии всевозможных фирм, выражающемся в появ-
лении новых продуктов, новых производственных процессов и их 
диффузии. Сведения и опыт, полученные в результате проведенных 

                                                   
1 National Innovation System (NIS) – в начале 2000-х годов расширенная 

концепция NIS стала основным теоретическим направлением в области изуче-
ния технического прогресса и выработки политики в сфере науки и техники. 

2 STI-подход направлен на обеспечение единства науки, технологии и 
инноваций, ориентирован на то, что наука является рыночным институтом и, 
как технологии и инновации, представлена на глобальном рынке. 
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обследований, используются в Руководстве в настоящее время и до-
полнены направлениями, расширяющими рамки измерения иннова-
ций. Большее внимание сегодня уделяется взаимосвязям между 
фирмами и другими организациями в инновационном процессе, а 
также признается важность инноваций в менее наукоемких секто-
рах, таких как услуги и низкотехнологические производства [4]. 

На современном этапе в ЕС выполняется ряд проектов по 
оценке перспектив развития науки, технологий и эффективности 
реализации важнейших технологических направлений (табл. 1). 

Укрепление научной и технологической базы промышленно-
сти ЕС и обеспечение высокого уровня ее конкурентоспособности 
являются одними из приоритетных направлений рамочных про-
грамм научных исследований, технологического развития и пози-
ционирования ЕС. Например, отличительными элементами Седь-
мой рамочной программы1 в области промышленности и финанси-
рования научно-технологического развития стали: 

более полный учет требований промышленности при прове-
дении исследований благодаря специально разработанной схеме 
«Технологические платформы и совместные технологические ини-
циативы»2; 

создание Европейского исследовательского совета, осущест-
вляющего финансирование передовых фундаментальных исследо-
ваний; 

стимулирование частных инвестиций в перспективные науч-
но-исследовательские направления; 

возможность разделения финансовых рисков. 
Больший акцент в программе имеют перспективные темати-

ческие направления научных исследований, а не «инструменты». 
 
 

                                                   
1 The Seventh Framework Programme of the European Community for re-

search, technological development and demonstration activities, реализация кото-
рой осуществлялась в период 2007-2013 гг. 

2 «Технологические платформы и совместные технологические иници-
ативы» (Technological Platforms &Joint Technological Initiatives) представляет 
формат взаимодействия, направленный на объединение прикладных исследо-
ваний, имеющих приоритетное значение для роста промышленного производ-
ства. 
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Таблица 1 
Программы и проекты научно-технического развития ЕС 
Название программы 

Цель программы 
Содержание  
программы 

«Европейский технологиче-
ский мониторинг» 
(«European Technology 
Watch») 
 

Поиск потенциально зна-
чимых технологий и 
услуг, определение меро-
приятий, необходимых 
для стимулирования их 
развития в европейских 
странах 

Раннее выявление новых 
технологий и анализ их 
влияния на ситуацию на 
ключевых рынках 

ERAWATCH 
 

Подготовка рекоменда-
ций для Европарламента 
в области научно-техни-
ческой политики 

Исследование глобаль-
ных технологий, способ-
ных повлиять на буду-
щее развитие экономики 
и общества, информаци-
онный источник о поли-
тике в сфере науки и ин-
новаций в странах ЕС, 
ассоциированных и парт-
нерских государствах 

Horizont 2020 
Policy Support Facility - («Re-
search and Innovation Obser-
vatory» (RIO) 
 

Совершенствование 
координации научно-
технической деятельно-
сти  
 

Предоставление актуаль-
ной информации о при-
меняемых на европей-
ском, национальном и 
региональном уровнях 
механизмах, организа-
циях и программах. 
Предусматривает прове-
дение форсайта, направ-
ленного на уточнение ее 
стратегических приори-
тетов и разработку мер 
по их реализации 

Инициатива «Инновацион-
ный союз» в рамках страте-
гии «Европа 2020» 
 

Обеспечение доступа к 
источникам финансиро-
вания научных исследо-
ваний в Европе 

Устранение факторов, 
препятствующих при-
влечению инвестиций 
частного сектора в иссле-
дования, разработки и 
инновации, что создает 
условия для превраще-
ния инновационной идеи 
в продукты и услуги, ве-
дущего к экономиче-
скому росту и созданию 
новых рабочих мест 
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С 2014 г. в ЕС реализуется новая рамочная программа «Гори-
зонт 2020», определяющая развитие высокоэффективных техноло-
гий в качестве приоритета и направленная на достижение индустри-
ального лидерства (Industrial leadership) [5]. Европейская комиссия 
всесторонне поддерживает курс на индустриальную модернизацию 
и обеспечение европейского лидерства на глобальных рынках в 
контексте промышленной революции и цифровых преобразований 
[6]. Программа «Горизонт 2020» координируется с мероприятиями 
Плана стратегии по развитию технологий в энергетике (The Strate-
gic Energy Technologies Plan), совместными технологическими ини-
циативами в области информационно-коммуникационных техноло-
гий (The ICT Joint Technology Initiatives) и разрабатываемым Стра-
тегическим планом развития транспортных технологий (Strategic 
Transport Technology Plan). 

В целях сокращения количества применяемых механизмов 
финансирования и оптимизации имеющихся ресурсов Программа 
«Горизонт 2020» объединила три ранее независимые рамочные про-
граммы: научных исследований и технологического развития ЕС 
(Framework Programme for Research and Technological Development), 
конкурентоспособности и инноваций (The Competitiveness and Inno-
vation Framework Programme) и Европейского института инноваций 
и технологий (The European Institute of Innovation and Technology).  

В качестве ключевой следует выделить тенденцию определе-
ния передовыми странами приоритетов своего научно-технологиче-
ского развития в контексте «больших вызовов» (Grand Challenges)1, 
что означает взаимозависимость решения национальных проблем и 
ответов на глобальные вызовы человечества. С включением «боль-
ших вызовов» в повестку дня формируются документы научно-тех-
нологического сотрудничества США, Японии, ЕС, Южной Кореи – 
лидеров использования НТИ-подхода (STI-подхода), а также ряда 
других стран. Анализ текущих мировых тенденций современного 
процесса индустриализации с учетом всех аспектов устойчивого 
развития содержится в ежегодном «Отчете о промышленном разви-
тии» [7]. ЮНИДО последовательно поддерживает путь экономиче-
ского роста и индустриализации. Как отмечается в Докладе, без тех-

                                                   
1 Версия основных «больших вызовов» изложена в докладе Генераль-

ного секретаря ООН «Мы, народы: роль ООН в XXI веке» (март 2000 г.). 
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нического прогресса и инноваций процесс индустриализации невоз-
можен, а без индустриализации, в свою очередь, невозможно разви-
тие. Индустриализация рассматривается как ключ к глобальному 
прогрессу и реализации Целей устойчивого развития. Устойчивое 
промышленное развитие можно обеспечить при условии рацио-
нальной политики управления процессом индустриализации. Внед-
рение инноваций должно поддерживаться необходимыми мерами, 
способствующими усилению всего процесса – от изобретения тех-
нологий до внедрения их предприятиями, как это было сделано в 
странах, которые могут служить примером успешного технологи-
ческого развития (Китай и Республика Корея). 

Для современного периода характерно критическое осмысле-
ние экономического неолиберализма, когда развитие обусловлено 
преимущественно влиянием сил рынка. Постепенно формируется 
принципиально новая парадигма «смягчения монизма неолибераль-
ной позиции», в которой при взаимодействии рынка и государства 
приоритетные позиции приобретает государство и возникает новая 
форма хозяйственной координации, заключающаяся в способности 
государства эффективно использовать возможности рынка [8, с. 24]. 
Общепризнанным примером достижения высоких результатов в об-
ласти технологий и экономического роста на инновационной ос-
нове являются страны Восточной Азии, реализовавшие «взвешен-
ный подход». Смысл такого подхода заключается в отказе при вы-
боре модели развития от противопоставления государства и рыноч-
ных сил, вследствие чего была создана модель государства, способ-
ного эффективно использовать возможности рынка. В «азиатской 
модели» трансформационный процесс непосредственно связан с 
определением целевых ориентиров экономического развития и осу-
ществлением необходимых изменений в системе государственного 
управления. Успешная модернизация Японии, Южной Кореи, Тай-
ваня, а теперь и Китая следует примерно одинаковым рецептам, за 
которыми стоят конкретные меры и набор идей. В результате изу-
чения опыта осуществивших быструю трансформацию и ставших 
экономически успешными государств Восточной Азии сформули-
рована точка зрения о трех основных механизмах вмешательства, 
которые правительство может применить, чтобы ускорить экономи-
ческое развитие страны [9]. В частности, в сфере развития собствен-
ной промышленности – это направление инвестиций в обрабатыва- 
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ющую промышленность и привлечение предпринимателей в дан-
ную отрасль; ускорение технологического прогресса в обрабатыва-
ющей промышленности за счет субсидий, предоставляемых в зави-
симости от показателей экспортной деятельности (сочетание субси-
дий и «экспортной дисциплины» подняло темпы индустриализа-
ции); интервенции в финансовый сектор с целью привлечения ка-
питала. Роль государства заключается в удержании средств наце-
ленными на стратегическое развитие.  

Следует отметить, что за период с 1972 по 2012 г. Азия осу-
ществила самые большие изменения в структуре технологий. За  
20 лет доля группы высокотехнологичных отраслей выросла на 10% 
за счет сокращения доли низкотехнологических отраслей. Таким 
образом, экономические успехи Азии относительно других разви-
вающихся регионов сопровождались не только ростом доли обра-
батывающей промышленности в экономике, но и ее технологиче-
ской модернизацией [7]. Долгосрочные высокие темпы роста по 
всему Азиатскому региону (в течение четверти столетия, начиная с 
1997 г., экономики семи стран региона развивались с минимальной 
скоростью 7% в год) стали основой споров об экономических моде-
лях и расхождений по вопросу о том, какова природа экономиче-
ского развития Восточной Азии. Разница в уровне индустриального 
развития стран и существенный разрыв в региональном развитии, 
обусловленные выбором государствами определенной политики, 
проявились в условиях наступившего впоследствии азиатского кри-
зиса и подтолкнули к широкому обсуждению подходов, стратегий, 
моделей и инструментов, имеющиеся в распоряжении каждой 
страны с учетом вызовов современности. 

Из общей миссии страны, вопрос определения которой сего-
дня дискутируется в Украине, по мнению ученых, следует выстра-
ивать миссию отечественной промышленности, т.е. осуществление 
промышленной политики должно быть согласовано со стратегиче-
скими целями и задачами развития страны. Долгосрочная систем-
ная ресурсно-сбалансированная стратегия необходима для преодо-
ления деструктивных преобразований и дальнейшего развития оте-
чественной промышленности [10, с. 24]. Разработка и реализация 
научно обоснованной промышленной политики, направленной на 
изменение парадигмы промышленного развития, должна являться 
государственным интересом Украины [1, с. 32; 12, с. 24]. Сегодня в 
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промышленности Украины сформирован ряд негативных тенден-
ций, появившихся в результате выбранной Украиной модели ры-
ночных трансформаций, закрепляющих ее критическое отставание 
от стран с развитой индустрией. Структурная деградация с углуб-
лением неэффективной специализации на низкотехнологических 
ресурсо- и трудоёмких производствах, фактическая потеря ряда от-
раслей, прежде всего тех, которые имеют инвестиционное (подвиды 
машиностроения) и социальное (лёгкая промышленность) значе-
ние, позволяет ученым говорить о масштабной деиндустриализации 
как результате рыночных реформ. Для преодоления негативных 
тенденций и обеспечения ускоренного развития промышленности, 
которая является драйвером хозяйственного роста и инноваций в 
экономике, требуется разработать и реализовать комплекс мер, 
направленных на ускоренное развитие передового производства, 
достижение структурной прогрессивности, функциональной сба-
лансированности и ресурсной эффективности отечественной про-
мышленности [13, с. 137]. 

Как отмечают международные эксперты, «преждевременная 
деиндустриализация» подавляет потенциал роста обрабатывающей 
промышленности в самом его начале и поэтому в развивающихся 
странах может представлять серьезную угрозу для развития эконо-
мики в целом. Формирующаяся при этом сфера неформальных 
услуг является скорее сдерживающим фактором роста, а не стиму-
лирующим. Чтобы поддержать экономический рост, странам необ-
ходимо обеспечить технический прогресс, положительно влияю-
щий на рост. Для этого следует понимать, какие отрасли будут обес-
печивать процесс роста и как можно модернизировать технологии в 
этих отраслях.  

Правительства развитых и развивающихся стран рассматри-
вают инновационное развитие в качестве первоочередных задач. 
Главным аргументом в пользу правительственной поддержки явля-
ется то, что рыночная экономика не может самостоятельно произ-
водить оптимальный уровень инвестиций в инновации по причине 
фиаско рынка и информационной асимметрии, ведущим к серьез-
ному дефициту финансирования. Такие проявления неэффективно-
сти рынка не позволяют частным компаниям инвестировать опти-
мальное количество ресурсов (на самом деле, они не инвестируют в 
достаточных объемах) в инновационную деятельность, таким обра- 



107 

зом, лишая экономику главного фактора устойчивого роста. По-
этому важным элементом, определяющим появление, развитие и 
распространение инновационной деятельности, являются интервен-
ции правительства. Чтобы компенсировать это, правительства 
предоставляют различные формы поддержки инвестиций в иннова-
ции, зачастую с помощью (иногда повторяющих друг друга) ин-
струментов государственной политики (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Формы государственной поддержки инвестиций в инновации 
Сфера действия 
государствен-
ной политики 

Инструменты государ-
ственной политики 

Реализация мер государ-
ственной политики 

Рынок техноло-
гий 

Субсидии и гранты на 
НИОКР 

Поддержка при передаче 
технологий, программа по 
расширению технологий, 
государственно-частные ис-
следовательские объедине-
ния, государственные иссле-
довательские учреждения 

Рынок товаров Налоговые льготы для ин-
вестиций в инновации, 
привлечение ПИИ, нало-
говые стимулы для 
НИОКР, тарифы на им-
порт, возврат таможенных 
пошлин, налоговые 
скидки, меры по стимули-
рованию инвестиций/ПИИ 

Использование ресурсов 
государственных закупок 
для инноваций, защита прав 
интеллектуальной собствен-
ности, политика закупок, ин-
формация об экспортном 
рынке / торговые выставки, 
установление связей, работа 
со странами-донорами ПИИ, 
универсальные магазины, 
агентства по продвижению 
инвестиций 

Рынок капитала Субсидированный кредит 
для компаний, продвигаю-
щих инновации, целевые 
кредиты, субсидирование 
процентных ставок 

Гарантии по займам, учре-
ждения по развитию навы-
ков 

Рынок труда Кредиты/субсидии на по-
доходный налог, гранты 
на обучение 

Обучающие учреждения, 
учреждения по развитию 
навыков 
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Анализ с использованием стратегического подхода к управ-
лению процессом инновационного развития позволяет сформули-
ровать следующие предложения в целях устранения негативных 
факторов, изложенных выше: 

необходимость разработки стратегии научно-технологиче-
ского развития, в которой будут увязаны цели и задачи государ-
ственной политики в сфере развития науки, технологий и иннова-
ций с национальными и глобальными вызовами и их проекцией на 
социально-экономическое развитие Украины; 

при разработке концепции стратегии научно-технического 
развития должны быть учтены критерии соответствия перспектив-
ным научным исследованиям с высоким потенциалом применения 
результатов в социально-экономической сфере, достижению целей 
устойчивого экономического роста, созданию динамичной и конку-
рентоспособной экономики, основанной на знаниях, повышению 
доли продукции с высокой добавленной стоимостью; 

отсутствие взвешенной инвестиционной политики, направ-
ленной на активное стимулирование развития национального про-
мышленного производства приводит к негативным последствиям, а 
отсутствие реально действующих механизмов управления разви-
тием не может превратить научно-технологическую сферу в движу-
щую силу роста национальной экономики; 

инвестиционное обеспечение развития промышленности кон-
цептуально должно базироваться на определении основных прин-
ципов, мероприятий и механизмов реализации инвестиционной 
промышленной политики, направленной на создание благоприят-
ных условий для обеспечения притока инвестиций и их эффектив-
ного использования путем концентрации на приоритетных направ-
лениях социально-экономического развития промышленности; 

негативные тенденции в экономике Украины можно преодо-
леть, используя отдельные аспекты положительного мирового 
опыта стран, которые имели чрезвычайно низкие стартовые уровни 
основных макроэкономических показателей и благосостояния их 
населения, однако за счёт удачного реформирования управления 
смогли обеспечить ускоренное развитие экономики. 
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ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

УКРАИНЫ 
 
Угольная промышленность является стратегической отрас-

лью в экономике Украины. Данная сфера деятельности обеспечи-
вает стабильное функционирование и развитие таких базовых про-
мышленных направлений, как коксохимия, металлургия, производ-
ство электроэнергии. Однако среди отраслей промышленности яв-
ляется одной из самых проблемных (с одной стороны, позволяет 
удовлетворять потребности экономики в энергоресурсах, а с дру-
гой – из-за убыточности требует значительных финансовых вложе-
ний). Боевые действия значительно усложнили работу угольных 
предприятий на Донбассе, многие из которых были вынуждены 
прекратить свою производственно-хозяйственную деятельность 
вследствие значительных разрушений и затопления.  

Государственный сектор Украины всегда характеризовался 
низкими показателями развития: 70% национального шахтного 
фонда добывают 30% годового объема угля. Это обусловлено неэф-
фективностью управления вследствие увеличения субсидирования 
отрасли за 3 года (до 2014 г.) в 2 раза – до 14 млрд грн, кредиторская 
задолженность по шахтам при этом составила 19 млрд грн. Негосу- 
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дарственный сектор отрасли преимущественно интегрирован в 
межотраслевые (энергетические, металлургические) корпорации и 
функционирует относительно стабильно [2, с. 5; 11, с. 74].  

Проблемам стратегического развития отрасли уделялось вни-
мание со стороны многих ученых. Среди известных исследователей 
в этом направлении можно выделить А. Амошу [1], Ю. Драчука [4], 
Л. Стариченко [11], Д. Череватского [12]. В работах этих авторов 
сделан акцент на реформировании отрасли путем технико-техноло-
гической модернизации и инновационного сценария развития. При 
этом особое внимание уделяется институциональному подходу, что 
подразумевает реструктуризацию и структурные изменения про-
мышленности (формирование институтов обеспечения инноваций, 
либерализации угольного рынка, привлечения частных инвестиций, 
определения справедливой ренты за использование недр, экологи-
ческой безопасности шахтерских городов, ликвидации убыточных 
предприятий), а также нормативно-правового обеспечения. Среди 
перспективных нововведений в работе «Трехмерные индустриаль-
ные парки: определение, особенности и направления развития» [12, 
с. 75] предлагается создание экономических сетей – индустриаль-
ных парков в качестве альтернативы формальной приватизации. На 
основе обобщения подходов ученых и рассмотрения различных 
стратегий, программ, концепций важно выделить общие проблемы 
отрасли, а также пути их решения в будущем. 

Целью статьи является выявление содержательных особенно-
стей в стратегиях развития угольной промышленности Украины, 
разработка предложений по повышению эффективности управле-
ния угольными предприятиями в среднесрочной перспективе. 

Для выявления общих проблем угольной промышленности 
Украины приведены производственно-экономические показатели 
по отрасли (табл. 1). Анализ свидетельствует о том, что шахты не-
государственного сектора работают значительно эффективнее по 
добыче годового объема угля, в том числе и за счет того, что средне-
дневная добыча у них больше в 3-5 раз, а производительность труда 
работника по добыче – в 3,5 раза. Еще одним конкурентным пре-
имуществом является то, что большая часть из них входит в состав 
межотраслевых корпораций (в 2013 г. доля предприятий составила 
85%). Несмотря на то что предприятиям государственного сектора 
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выделялась поддержка, значительную часть имела дотация на по-
крытие убытка, а государственное финансирование реструктуриза-
ции отрасли (закрытие шахт) снизилось на 23,9%. 

 
Таблица 1 

Производственно-экономические показатели угольной  
промышленности в 2011-2013 гг. 

№ 
п/п 

Показатель 2011 2012 2013 
Отклонения 
2013/2011, % 

1 
 

Количество действующих шахт, 
техн. ед.  147 142 131 89,1 
в т.ч. государственного сектора 110 95 91 82,7 
негосударственного сектора 37 47 40 108,1 

2 
Добыча угля, млн т 82,0 85,9 83,7 102,0 
в т.ч. государственного сектора 38,4 24,9 24,1 62,8 
негосударственного сектора 43,6 58,9 58,3 133,7 

3 
Среднедневная добыча, т 
в т.ч. государственного сектора 981 734 745 75,9 
негосударственного сектора 3307 3514 4091 123,7 

4 

Производительность труда работ-
ника по добыче, т / мес.: 
в т.ч. государственного сектора 23,2 18,2 17,8 76,7 
негосударственного сектора 58,8 62,0 62,2 105,8 

5 

Заработная плата работника по до-
быче (номинальная): 
в т.ч. государственного сектора 4656 5350 5751 123,5 
негосударственного сектора 6389 6187 6680 104,5 

6 
Государственная поддержка дей-
ствующих угольных предприятий, 
млн грн 8504 11505 13868 163,1 

6.1 
дотация на покрытие убытка,  
% к убытку 

6710 
(75) 

10172
(85) 

13279
(87) 197,9 

6.2 
финансирование капитальных за-
трат и других мероприятий 1794 1334 589 32,8 

7 
Государственное финансирование 
реструктуризации отрасли  
(закрытие шахт), млн грн 1597 1078 1215 76,1 

 
Основные преимущества и недостатки приведены в нижеиз-

ложенных стратегиях, концепциях и программах развития угольной 
промышленности в Украине. 

Программа развития угольной промышленности и социаль-
ной сферы шахтерских регионов на период до 2005 г. (программа 
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«Уголь») [7], принятая постановлением Кабинета Министров Укра-
ины № 141 от 2 марта 1994 г., заложила основу развития отрасли. 
Программой предполагалось решение следующих задач: стабилиза-
ция работы отрасли, наращение объемов добычи, обеспечение 
предприятий отрасли необходимым оборудованием и материалами, 
развитие социальной сферы и улучшения экологической ситуации 
в шахтерских регионах, оздоровление финансового состояния и пе-
реход к рыночным отношениям (закрытие 48 неперспективных 
шахт и разрезов, а также 10 обогатительных фабрик, разработка ме-
ханизма финансовых взаимоотношений государства и угольной 
промышленности (переход от оптовых к договорным ценам на 
угольную продукцию, выделение централизованных финансовых 
средств на новое строительство и реконструкцию угольных пред-
приятий, финансовая поддержка шахт, закрытие которых невоз-
можно по социальным мотивам, если они являются единственным 
объектом труда в шахтерских городах и селах), разработка законо-
дательных актов по решению проблем перехода старых неперспек-
тивных шахт в муниципальную собственность бесплатно или в кол-
лективную собственность по приватизационным бумагам), осу-
ществление мероприятий по корпоратизации и приватизации уголь-
ной промышленности с учетом особенностей отрасли, увеличение 
пропускной способности железных дорог для транспортировки 
угля, капитальные вложения и проведение строительно-монтажных 
работ. Однако ввиду нехватки финансирования добыча угля в год 
предполагаемого завершения программы (2005 г.) составила поло-
вину намеченного объема, который согласно программе предусмот-
рен был на уровне 155-158 млн т. Производственная мощность шахт 
снизилась на четверть, а добыча угля – почти на 40%. 

Постановлением Кабинета Министров № 1205 от 
19.09.2001 г. была утверждена программа «Украинский уголь» [8], 
при этом программа «Уголь» так и не была завершена. Основными 
задачами данной программы являются: повышение роли угольной 
промышленности в энергетической безопасности государства и со-
действие развитию металлургического комплекса (наращение объ-
емов производства конкурентоспособной качественной энергетиче-
ской и высокотехнологической коксующейся угольной продукцией 
путем развития и максимального использования собственного ре-
сурсного потенциала, строительство новых шахт и разрезов совре- 
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менного типа, реконструкции и технического переоснащения дей-
ствующих угледобывающих и углеперерабатывающих предпри- 
ятий, возрождение роли науки в развитии угольной промышленно-
сти и реформирование научных учреждений отрасли, увеличение 
объемов использования угля собственного производства и сокраще-
ние импорта энергоносителей); реформирование отношений соб-
ственности и совершенствование системы управления отраслью 
(совершенствование структуры Государственного департамента 
угольной промышленности, корпоратизация и приватизация уголь-
ных предприятий, ликвидация неперспективных угольных пред-
приятий, законодательное регулирование вопросов относительно 
прекращения принудительного отчуждения имущества государ-
ственных предприятий и организаций в счет погашения задолжен-
ности перед госбюджетом и государственными целевыми фондами 
до завершения их реформирования, передача объектов социальной 
инфраструктуры в коммунальную собственность); совершенствова-
ние рынка угольной продукции (обеспечение расчетов за угольную 
продукцию в полном объеме путем внедрения аккредитивной 
формы оплаты энергетического угля, совершенствование ценовой 
политики относительно угольной продукции; адаптация действу- 
ющей системы контроля за качеством продукции к европейским и 
мировым стандартам и нормам; финансовое оздоровление предпри-
ятий угольной промышленности (максимальное снижение креди-
торской и дебиторской задолженности предприятий, повышение 
эффективности использования предприятиями бюджетных средств, 
диверсификация источников инвестиционных ресурсов в развитие 
отрасли (государственные капитальные вложения, частные инве-
стиции, собственные средства предприятий, инновационные сред-
ства и другие источники), проведение тендеров на закупку обору-
дования, материалов и услуг для потребностей шахт (разрезов) за 
госсредства, предназначенные на эти цели; повышение роли без-
опасности и охраны труда шахтеров (обеспечение должного уровня 
техники безопасности, снижения уровня травматизма на производ-
стве, обеспечение медико-санитарного обслуживания шахтеров); 
решение социальных и экологических проблем (обеспечение соот-
ношения уровня заработной платы работников шахт (разрезов) и 
прожиточного минимума, погашения задолженности и своевремен-
ной выплаты текущей заработной платы, введение действенного 
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механизма социальной защиты работников, высвобождаемых в 
связи с ликвидацией или реорганизацией предприятий, как до, так 
и после приватизации; создание системы материального стимули-
рования работников в зависимости от результатов хозяйственной 
деятельности шахт (разрезов), осуществление мероприятий по по-
вышению престижности шахтерского труда; обеспечение надлежа-
щего уровня защиты окружающей среды; преодоление факторов де-
прессивности шахтерских регионов. 

В этой программе уже поднимались вопросы предоставления 
государственной поддержки перспективным угольным предпри- 
ятиям, создания условий для инвестиционной привлекательности, 
привлечения отечественных и зарубежных инвесторов, формирова-
ния прозрачного, платежеспособного рынка угля, создания системы 
социального, экологического и правового процесса реформирова-
ния отрасли, максимального использования собственного ресурс-
ного потенциала, содействия государства с местными органами ис-
полнительной власти по привлечению инвесторов в регионы и  
реструктуризации отрасли, реформирования отношений собствен-
ности с совершенствованием системы управления отраслью, прове-
дения реструктуризации налоговой задолженности по платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды, списания сумм пени и штрафных 
санкций, примененных к предприятиям на 1 января 2001 г. Средства 
государственного бюджета должны быть направлены преимуще-
ственно на капитальное строительство и замену устаревшего обо-
рудования. 

Согласно программе предусматривалось сокращение количе-
ства действующих угольных шахт с 190 до 159 в 2010 г., при этом 
предполагалось нарастить объем добычи с 80,9 до 110,3 млн т, а 
также снизить себестоимость с 131,7 до 123,9 грн /т при средней 
цене 122 грн / т. Однако и эта программа не была выполнена. Уже в 
2004 г. добыча угля оказалась ниже предусмотренной на 30%, себе-
стоимость – на 87,6, цена – на 80%, убытки выросли в три раза.  

Энергетическая стратегия на период до 2030 г. [5] предпола-
гала привлечение инвестиций в отрасль путем приватизации и ис-
пользования механизмов государственно-частного партнерства. 
Было предложено усовершенствовать механизм государственной 
поддержки путем поэтапного прекращения субсидирования от-
расли в условиях ограниченности бюджета, а также провести либе- 
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рализацию рынка угля (ликвидировать ГП «Уголь Украины» и не 
допустить появления другого государственного монополиста на 
рынке угольной продукции, внедрить электронную биржевую 
форму торговли угольной продукцией, либерализовать импорт 
угля). 

В данной стратегии уделялось внимание развитию и рефор-
мированию отрасли (модернизация экономически привлекательных 
шахт частными инвесторами и оптимизация системы управления, 
консервация или закрытие шахт, не имеющих перспектив развития, 
развитие возможностей импорта угля для покрытия возможного де-
фицита, разработка и освоение новых запасов угля с учетом буду-
щей рентабельности добычи на приватизированных и новых шах-
тах). 

К 2030 г. по программе предполагается увеличить добычу 
энергетического угля на 50% по сравнению с уровнем 2010 г. до  
75 млн т (60 млн т в пересчете на готовую угольную продукцию). 
Это позволит полностью удовлетворить потребности в угле и 
направить избыточную часть угольной продукции на получение 
синтез-газа и водоугольного топлива. Реализация этой стратегии за 
счет государства невозможна не только из-за большого объема не-
обходимых инвестиций, но и в связи с отсутствием управленческих 
ресурсов для проведения одновременной модернизации на боль-
шом количестве шахт и отсутствием опыта по повышению эффек-
тивности работы шахт в государственном секторе. 

Однако Энергетическая стратегия на период до 2030 г. также 
себя не оправдала ввиду отсутствия потенциальных инвесторов по 
приватизации предприятий угольной промышленности, находя-
щихся в государственной собственности. Значительной преградой 
этому стали боевые действия на Донбассе, где сконцентрировано 
большинство угольных предприятий с углем дефицитных марок, 
имеющих перспективы выхода на безубыточный уровень и явля- 
ющихся перспективными для приватизации (из 93 шахт, находя-
щихся в государственной собственности, только 35 переданы на 
рассмотрение частным инвесторам, из них 3 уже находятся в стадии 
ликвидации).  

В 2015 г. был принят проект обновленной Энергетической 
стратегии на период до 2035 г. [6] в связи с трудностями реализации 
предыдущей стратегии, ведением боевых действий на Донбассе, 
смещением сроков приватизации отрасли. 
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Предполагается, что в процессе реформирования отрасли уже 
в 2020 г. угольная промышленность будет функционировать в рам-
ках рыночных отношений, а государство не будет дотировать де- 
ятельность угольных предприятий. Основными задачами являются 
переход отрасли на бездотационный и самоокупаемый режим де- 
ятельности, восстановление и расширение транспортной инфра-
структуры для осуществления экспортно-импортных операций, 
поддержания конкурентоспособности внутреннего рынка, а также 
выход на внешние рынки.  

Среди конкурентных преимуществ угольной промышленно-
сти Украины можно выделить наличие больших запасов угля; раз-
витие инфраструктуры в регионах угледобычи, а также вертикально 
интегрированных структур в энергетической и металлургической 
сферах, значительные резервы повышения эффективности угледо-
бычи, производства угольной продукции и внедрения инновацион-
ных угольных технологий. 

Ключевые приоритеты развития угольной промышленности 
Украины, описанные в вышеизложенных программах и стратегиях, 
разделены на финансово-экономические, институциональные, со-
циальные, экологические составляющие (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Стратегии угольной промышленности Украины 1 

Приоритет развития отрасли 

Программа 
«Уголь» 
на период 
до 2005 г. 

Программа 
«Украин-
ский 
уголь» 

Энергети-
ческая 

стратегия 
Украины 
на период 
до 2030 г.

Энергети-
ческая 

стратегия 
Украины 
на период 
до 2035 г.

1 2 3 4 5 
Финансово-экономические 

Наращение объемов добычи угля +* + + + 
Ликвидация неперспективных 
убыточных шахт  

+ + + + 

Техническое переоснащение 
предприятий 

+ + + + 

Проведение мероприятий по кор-
поратизации и приватизации 
предприятий 

+ + + + 

Строительство новых шахт (раз-
резов) 

+ + – – 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 

Снижение кредиторской и деби-
торской задолженности предпри-
ятий 

– + + + 

Диверсификация источников ин-
вестиционных ресурсов 

+ + + + 

Государственное субсидирование 
угольных предприятий 

+ + − − 

Переход от оптовых к договор-
ным ценам 

+ – – – 

Аккредитивная форма оплаты за 
энергетический уголь 

– + – – 

Электронная биржевая форма 
торговли углям 

– – + + 

Тендеры на закупку оборудова-
ния, материалов 

− + + + 

Прозрачность рынка угля и фи-
нансовой отчетности 

− − + + 

Либерализация рынка угольной 
продукции, электронная бирже-
вая торговля 

– – + + 

Переход на самоокупаемость − − + + 
Расширение транспортных сетей 
для экспортно-импортных опера-
ций  

+ – – + 

Списание сумм пени и штрафных 
санкций 

– + – − 

Контроль качества продукции по 
европейским и мировым стандар-
там 

− + − + 

Социальные 
Передача объектов социальной 
инфраструктуры в коммунальную 
собственность 

− + − − 

Безопасность и охрана труда шах-
теров, медико-санитарное обслу-
живание 

+ + + + 

Социальная защита работников, 
высвобождаемых при ликвидации 
или реорганизации предприятий 

− + − + 

Погашение задолженности работ-
никам и своевременная выплата 
зарплаты 

− + – − 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 

Социальные выплаты пострадав-
шим на производстве и профзабо-
леваний, что обусловили потерю 
трудоспособности 

− + − − 

Обеспечение за государственные 
средства горным специальностям 
с выплатой повышенных стипен-
дий и требованиям 3-годовой от-
работки работников по специаль-
ности 

− + − − 

Финансовое обеспечение науч-
ных учреждений в развитии 
угольной промышленности 

+ + + + 

Экологические 
Снижение выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу 

+ + + + 

Очищение шахтных вод + + + + 
Другие эколого-гидрогеологичес-
кие проблемы в процессе эксплу-
атации предприятия 

+ + + + 

Институциональные 
Отсутствие механизмов контроля 
за реализацией программ 

+ + + + 

Привязка реализации программ к 
политическим циклам 

+ + + + 

Осуществление мероприятий по 
повышению престижности шах-
терского труда 

– + – – 

Привлечение  институциональ-
ных инвесторов  в отрасль 

+ + + + 

1 Авторская разработка. 
*+ присутствует в программе, стратегии; − отсутствует в программе, 

стратегии. 
 

Рассмотрев программы развития угольной промышленности, 
можно сделать общий вывод о том, что изложенные в них предло-
жения финансово-экономического, социального, экологического, 
институционального характера смогут найти свое применение на 
практике при выделении конкретного объема финансовых средств 
под данные мероприятия, что ни в одной из программ не было реа-
лизовано полностью.  
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Кроме непосредственно программ развития угольной от-
расли, предлагались еще несколько концепций угольной промыш-
ленности. 

Концепция развития угольной промышленности Украины, 
одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 
07.07.2005 г. № 236-р, предполагала [9]: 

 приватизацию на конкурсной основе привлекательных для 
инвестирования шахт (разрезов), способных обеспечить самофи-
нансирование дальнейшего развития; 

приватизацию малопривлекательных для инвестирования 
шахт (разрезов) как целостных имущественных комплексов на 
льготной основе с проведением конкурсов программ их развития. 

Важнейшей предпосылкой формирования в угольной про-
мышленности рыночной конкурентной среды являлось создание от-
крытого, прозрачного внутреннего рынка угля. 

Концепция реформирования угольной отрасли [10], одобрен-
ная распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.05.2008 г. 
№ 737, затрагивала несовершенство законодательной базы при при-
ватизации убыточных предприятий частными лицами. 

Все предложенные концепциями направления развития 
угольной отрасли входили в программы угольной промышленно-
сти, однако достичь конкретных положительных сдвигов в рефор-
мировании и модернизации отрасли к текущему моменту не уда-
лось.  

Украинские ученые [3, с. 28; 11, с. 60] предлагают модель ин-
ституции инноваций, что может быть основой инновационного раз-
вития угольной отрасли. Данный механизм объединяет две суще-
ствующие экономико-социальные институции: угледобывающий 
комплекс и инновационно-венчурный бизнес, что позволяет при пе-
реходе отрасли на инновационный путь развития обеспечить взаи-
модействие между органами государственной и местной власти, 
предприятиями угледобывающего комплекса и организациями 
научно-технической сферы в пользу ускоренного использования 
достижений науки и технологий.  

Исследование программ развития угольной промышленности 
Украины свидетельствует о том, что процесс приватизации уголь-
ной отрасли проходит очень долго, в связи с чем отрасль имеет ряд 
серьезных проблем: разрушение транспортной инфраструктуры; 
проблемы социального характера, связанные с закрытием шахт; 
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экологические последствия при ликвидации предприятий. Изучив 
основные программы развития угольной отрасли можно подвести 
итог, что многие из предложенных рекомендаций, заложенных еще 
в 90-е годы ХХ в., актуальны и сейчас. Тяжелое финансовое поло-
жение угольной промышленности связано с тем, что в государ-
ственных программах указывались конкретные шаги по улучше-
нию ситуации в отрасли, однако на практике предложенные меры 
реализовывались неохотно в связи с нехваткой финансирования. 

Выводы. В результате анализа программ развития угольной 
промышленности выявлены следующие принципиальные моменты: 
в Украине отрасль имеет проблемы, связанные с приватизацией, 
продолжают выделяться дотации на поддержание этих предприя-
тий; в связи с боевыми действиями разрушена железнодорожная ин-
фраструктура, однако ранее она работала эффективно; не проводи-
лась модернизация оборудования на шахтах, находящихся в госу-
дарственной собственности, следовательно, уголь не пользовался 
спросом на мировом рынке (около 70% государственных шахт ра-
ботают без реконструкции 30 лет). Среди проблем следует выде-
лить неконкурентоспособную продукцию на мировом рынке ввиду 
высоких издержек производства, а также альтернатив угольной 
промышленности в энергетике, недостаточный инновационный по-
тенциал, дефицит квалифицированных трудовых кадров, социаль-
ные проблемы, связанные с безработицей. 

Обосновано, что украинская экономика должна быть ориен-
тирована на стратегию интегрированного роста в угольной про-
мышленности, предусматривающую: объединение перспективных 
угольных предприятий, добывающих уголь для коксохимии, в вер-
тикально интегрированные структуры путем приватизации; сокра-
щение издержек (закрытие убыточных шахт); обеспечение рабо-
чими местами работников угольной промышленности путем пере-
обучения молодых специалистов для таких смежных отраслей, как 
коксохимия, металлургия, энергетика; выплату социальных посо-
бий работникам.  

Главным посылом выхода отрасли из кризиса в Украине 
должно быть эффективное и тесное взаимодействие государства, 
бизнеса и науки для подготовки совместных программ, проектов, 
стратегий, концепций, научно-методическое обеспечение которого 
является перспективным направлением исследований в данном 
направлении.  
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В современных условиях, когда развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) изменяет характер экономи-
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(ЧК) на уровень социально-экономического развития общества. 
Становление экономики нового типа, основанной на знаниях, ин-
формации, использовании глобальных информационных систем и 
большого объема данных, формирует основу для развития челове-
ческого капитала предприятий. Сформированный в экономике че-
ловеческий капитал, в свою очередь, предопределяет возможности 
генерировать и внедрять новые технологии. Это обусловливает уро-
вень и характер инновационного развития, формирует добавленную 
стоимость и способствует обеспечению экономического роста. 

Необходимость применения метода моделирования для изу-
чения влияния человеческого капитала на результаты деятельности 
предприятий, формирование добавленной стоимости обусловлена 
тем, что вследствие становления информационной экономики су-
щественно расширяются сферы практического применения теории 
человеческого капитала, выделившейся как отдельное направление 
экономической теории в 60-е годы ХХ в. В рамках этой теории 
обоснована эффективность вложений (инвестиций) в человеческий 
капитал, объясняется дифференциация доходов различных соци-
альных групп и социальных слоев населения, разница в уровнях 
экономического развития стран.  

Подходы к моделированию динамики изменений добавлен-
ной стоимости и экономического роста широко обсуждаются в 
научных работах зарубежных и отечественных авторов при иссле-
довании проблем прогнозирования экономического роста на уровне 
отдельных стран и их групп, региональном уровне, уровне отдель-
ных предприятий. Достаточно широкий обзор неоклассических мо-
делей экономического роста экзогенного и эндогенного типов, на 
основе которых становится возможным прогнозирование уровня 
добавленной стоимости, представлены в серии работ А. Акаева 
[1; 2], А. Божечковой [3]. Подходы к прогнозированию экономиче-
ского роста и эконометрические модели роста человеческого капи-
тала освещены в статьях М. Ковалева [4]. Исследованию подходов 
к изучению человеческого капитала как основного фактора созда-
ния стоимости посвящены работы З. Льепе, А. Сакалас) [5]. На 
уровне предприятий результаты оценки влияния человеческого ка-
питала на формирование добавленной стоимости представлены в 
исследовании А. Аистова, Е. Александровой [6]. 



125 

Данная работа основывается на изучении подходов к модели-
рованию влияния человеческого капитала на динамику выпуска до- 
бавленной стоимости, а также на более детальном рассмотрении 
описанных моделей в работах Р. Дж. Барро, Х. Сала-и-Мартина [7], 
Р. Лукаса [8], П. Ромера [9], Г. Мэнкью, Д. Ромера, Д. Уэйла [10]. 

Целью статьи является сравнительный анализ некоторых под-
ходов к моделированию влияния человеческого капитала на добав-
ленную стоимость в экономике.  

Эффективное использование ресурсов и капитала является 
основой экономического развития стран, регионов, предприятий. В 
связи со сложившимися мировыми тенденциями к ускорению тех-
нологического и инновационного развития, а также к внедрению 
информационно-коммуникационных технологий в производство 
эффективное использование человеческого капитала приобретает 
все большую важность и значимость.  

В качестве аргумента здесь уместно привести фрагмент вы-
сказывания известного экономиста, лауреата Нобелевской премии 
по экономике 1995 г. Р.Э. Лукаса: «в большой науке сегодня новые 
исследования ... почти мгновенно распространяются по всему миру 
и становятся общим знанием для тех, кто способен их понять ... Но 
если научные результаты так быстро распространяются, для их 
внедрения в производство все же необходимы квалифицированные 
специалисты. Более века (тому назад) пересылка научных журналов 
по физике из Германии занимала пару недель, но американские фи-
зики сильно отставали от немецких до тех пор, пока последние не 
иммигрировали в США в 1930-е годы. Видимо, нельзя выучить фи-
зику, читая журналы в одиночестве ... В любом случае большая 
часть имеющих значение для производства идей далека от большой 
науки и распространяется среди практиков, которые едва ли публи-
куют научные работы» [8, с. 28-29]. 

Как отмечают эксперты [11], благодаря распространению и 
внедрению новых технологий процесс производства становится бо-
лее эффективным, повышается добавленная стоимость продукции 
за счет перехода от ресурсоемкой к технологически емкой эконо-
мике. Высокий уровень технического и технологического развития 
производства предполагает использование на предприятиях персо-
нала с соответствующим уровнем образования, квалификации, спо-
собного развивать свои профессиональные умения и навыки. Повы- 
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шение технического и технологического уровня производства 
вследствие инвестирования основного капитала (как материаль-
ного, так и нематериального) в симбиозе с эффективной кадровой 
политикой, положительно влияет на развитие человеческого капи-
тала предприятий. Можно утверждать, что эффективная инвестици-
онная политика предприятия, направленная на рациональное ис-
пользование основных производственных фондов, своевременную 
их модернизацию, влечет за собой/обусловливает развитие и накоп-
ление человеческого капитала предприятия. 

С другой стороны, замедление темпов прироста основного ка-
питала предприятий, увеличение уровня материального, и в еще 
большей степени морального износа оборудования, использование 
в производстве устаревающих и устаревших технологий влечет за 
собой значительные потери человеческого капитала предприятий. 
Это проявляется в несоответствии уровня имеющихся навыков, 
умений и компетенций у персонала и необходимых для работы с 
новыми техникой, оборудованием, программным обеспечением и 
т.д.  

Изменения, происходившие в течение последних десятилетий 
в экономике, не в полной мере способствовали развитию человече-
ского капитала предприятий в Украине. В качестве индикаторов 
негативных тенденций можно привести следующие: снижение чис-
ленности трудоспособного населения в стране, значительное отста-
вание Украины от развитых стран по показателю продолжительно-
сти жизни, повышение уровня бедности работающего населения; 
увеличение социальной напряженности и др. Это значительно 
сужает возможности к повышению добавленной стоимости в эко-
номике.  

В экономической теории процессы наращивания стоимости 
исследовались для объяснения природы экономического роста, 
классового разделения и т.д. Так, например, в трудовой теории сто-
имости К. Маркса, «прибавочная стоимость (surplus value) – часть 
стоимости товаров, производимых на капиталистических предпри-
ятиях, которая создается неоплаченным трудом наемных рабочих 
сверх стоимости их рабочей силы и безвозмездно присваивается ка-
питалистами. Производство и присвоение прибавочной стоимости 
составляют сущность основного экономического закона капита-
лизма. … На поверхности явлений прибавочная стоимость высту- 
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пает в виде прибыли, распадающейся при реализации и распределе-
нии на предпринимательский доход, процент и земельную ренту» 
[12, с. 1068]. Не принимая во внимание вопросы, связанные с объ-
яснением причин «эксплуатации человека человеком», следует от-
метить, что определенная К. Марксом структура «прибавочной сто-
имости» включает элементы «добавленной стоимости», такие как 
прибыль, процент и земельную ренту, исключение составляет лишь 
заработная плата.  

Современные источники, например [13, c. 170], определяют, 
что «добавленная стоимость – это рыночная цена продукции, про-
изведенной фирмой за вычетом стоимости потребленных сырья, ма-
териалов и полуфабрикатов, приобретенных фирмой у поставщи-
ков. Добавленная стоимость выступает в виде заработной платы, 
рентных платежей, процента к прибыли». 

В современных макроэкономических исследованиях катего-
рия «добавленная стоимость» используется для определения пока-
зателей экономического благосостояния общества, таких как ВНП 
(валовой национальный продукт) и ВВП (валовой внутренний про-
дукт). За счет применения метода добавленной стоимости достига-
ется исключение двойного счета при расчетах этих агрегатных по-
казателей: «Добавленная стоимость есть рыночная цена объема 
продукции, произведенной фирмой, за вычетом стоимости, потреб-
ленных сырья и материалов, приобретенных ею у поставщиков [14, 
с. 134]; равна выручке, которая включает в себя эквивалент заработ-
ной платы, арендной платы, процента и прибыли [14, с. 771]».  

Моделирование процессов формирования добавленной стои-
мости представляет интерес для определения темпов и уровня раз-
вития экономики, анализа колебаний в экономической конъюнк-
туре, для определения национальных приоритетов, проектирова-
ния, мониторинга и оценки экономической политики, международ-
ных сравнений и сопоставлений. Для этих целей используются раз-
личные виды производственной функции, известные как модели ро-
ста, включение в которые человеческого капитала открывает воз-
можности для исследования его вклада в формирование добавлен-
ной стоимости.  

В основе построения современных моделей роста лежат клас-
сические модели неоклассической и кейнсианской теории, которые 
не были лишены недостатков, за что неоднократно подвергались 
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критике. Включение фактора человеческого капитала в модель  
роста позволила нейтрализовать некоторые из недостатков класси-
ческих моделей. 

Неоклассическая модель роста Солоу (1956 г.), основанная на 
производственной функции Кобба-Дугласа 

 ( ) = ∝( ) ∗ ∝( ), (1) 
лежит в основе большинства современных теорий и моделей эконо-
мического роста и имеет следующий вид [15]:  

 ( ) = ( ) ∗ ∝( ) ∗ ∝( ),  (2) 
где ( ) – текущий объем выпуска продукции (ВВП);  ( ) – технический прогресс (совокупная факторная производи-
тельность – СПФ);  ( ) – текущий объем физического капитала;  ( ) – численность занятых в экономике (трудозатраты);  ∝ – коэффициент эластичности по капиталу; (1−∝) – коэффициент эластичности по труду. 

В модели Солоу предполагается непрерывная взаимозаменя-
емость труда и капитала, что выражается эластичностью замены 
факторов в сумме, равной единице. Основное внимание в модели 
Солоу, наряду с традиционными вопросами накопления капитала, 
уделяется взаимосвязи между двумя основными факторами произ-
водства – трудом и капиталом, а также взаимоотношениям с экзо-
генным источником изменения производительности – техническим 
прогрессом [1, c. 71].  

В модели Солоу основным условием достижения равновес-
ного состояния и устойчивого развития является наличие убываю-
щей производительности факторов, что имеет место лишь в усло-
виях совершенной конкуренции. В действительности (опуская в 
рамках данной статьи споры о недостижимости совершенной кон-
куренции на рынках) имеет место возрастающая отдача вследствие 
накопления людьми знаний, умений и навыков по практическому 
использованию новых технологий. Возрастающая отдача проявля-
ется в повышении производительности как труда, так и капитала. 
Кроме того, большое значение имеет свойство знаний (как техниче-
ских, так и любых других) к распространению (в работах некоторых 
авторов данное свойство получило название диффузии). Развитие 
ИКТ приводит к ускорению распространения (диффузии) знаний, 
технологий, что проявляется особенно сильно в отраслях т.н. новой 
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экономики, основанной на знаниях, где ключевую роль играет че-
ловеческий капитал. 

Неоклассическая модель роста Солоу неоднократно подвер-
галась критике. Среди недостатков модели называют экзогенность 
одного из ключевых факторов экономического роста – темпа 
научно-технического прогресса. Попытки преодолеть недостатки 
модели Солоу привели к возникновению эндогенных моделей эко-
номического роста, в которых учитывается фактор человеческого 
капитала. 

Современная теория человеческого капитала, возникшая в  
60-е годы ХХ в. и продолжающая развиваться в новых направле-
ниях, позволяет осуществлять оценку влияния человеческого капи-
тала на динамику выпуска продукции, формирования добавленной 
стоимости, дисбаланса между человеческим и физическим капита-
лом [7], уровня социального капитала [16]. Специалисты признают, 
что теория человеческого капитала является прочной основой для 
прикладной экономики в том смысле, что на основе построенных в 
ее рамках теоретических моделей возможно как количественное со-
поставление эффективности вложений в развитие человеческого ка-
питала, так и оценка его влияния на результаты деятельности в эко-
номике. Характеристика моделей, позволяющих оценить влияние 
человеческого капитала на добавленную стоимость, представлена в 
таблице. 

 
1. Модель Эрроу-Ромера 

Одной из первых моделей экономического роста, учитываю-
щих изменения человеческого капитала, является модель Эрроу-Ро-
мера – модель обучения в процессе деятельности («обучение по-
средством практики», англ. – Learning by Doing). Предложенная еще 
в 1962 г. идея К. Эрроу [17] состояла в том, что источником знаний 
и повышения производительности труда являются инвестиции и 
действующее производство. Т.е. вследствие прироста физического 
капитала компании происходит одновременное развитие человече-
ского капитала в силу необходимости освоения работниками про-
грессивного оборудования. Модель Эрроу-Ромера строится с помо-
щью стандартной неоклассической производственной функции, что 
и базовая модель Солоу, в которую включен нейтральный по Хар-
роду технический прогресс: 
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Таблица 
Характеристика моделей влияния человеческого капитала  

на добавленную стоимость в экономике 
Название мо-
дели, авторы 

Производственная 
функция

Характеристика 
модели

Модель Эрроу-
Ромера. 
К. Эрроу (1962 
г.) [17], 
П. Ромер (1986 
г.) [9] 

( ) = ( ) ∝ ( ∝) ∗( ∝), ( ) = ( ) * 

Эндогенная модель эконо-
мического роста Эрроу-Ро-
мера. В ней формализована 
зависимость между уров-
нями накопленных персона-
лом в процессе работы зна-
ний и фондооснащенности 
труда 

Модель Лукаса. 
Р. Лукас (1988 г.) 
[18] 

( ) = ∗ ( )∝((1 −)ℎ ∗ ( )( ∝) ∗ ℎ * 

Двухсекторная эндогенная 
модель  экономического ро-
ста Лукаса. 
В ней реализована возмож-
ность оценки «внешних и 
внутренних эффектов» и 
накопления человеческого 
капитала на производство 
конечной продукции

Модель Мэнкью-
Ромера-Вейла. 
Г. Менкью,  
Д. Ромер, Д. 
Вейл (1990 г.) 
[10] 

( ) = ( )∝ ∗ ( ) ∗( ( ) ∗ ( ))( ∝ )* 

Экзогенная модель экономи-
ческого роста Мэнкью-Ро-
мера-Вейла. Позволяет осу-
ществлять прогнозирование 
необходимого уровня инве-
стирования в человеческий 
капитал при задаваемых 
производительности ресур-
сов и уровне добавленной 
стоимости продукции

* где ( ) – технический прогресс (совокупная факторная производи-
тельность – СПФ); ( ) – текущий объем физического капитала; ( ) – чис-
ленность занятых в экономике (трудозатраты); ∝ – коэффициент эластичности 
по капиталу; (1−∝) – коэффициент эластичности по труду;  –уровень отдачи 
от обучения;  – производительность сектора конечной продукции;  – доля 
времени обучения; ℎ – уровень образования или средний уровень человече-
ского капитала (индивидуальный уровень экономического капитала экономи-
ческого агента); ℎ – внешний эффект человеческого капитала на производство 
конечной продукции;  – коэффициент эластичности конечного производства 
по среднему уровню человеческого капитала;  – параметр производственной 
функции. 
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 ( ) = ∝( ) ∗ ( ( ) ∗ ( ∝)( )) . (3) 
В эту производственную функцию П. Ромер ввел трудосбере-

гающий технический прогресс в форме Эрроу и получил следую-
щую эндогенную модель: 

 ( ) = ( ) , ( ) = ( ) ∝ ( ∝) ∗ ( ∝), (4) 
где  – характеристика, позволяющая учесть уровень отдачи от обу-
чения: при постоянном уровне отдачи от обучения( = 1 ); при воз-
растающем уровне отдачи от обучения ( > 1); при убывающем 
уровне отдачи от обучения( < 1). 

По оценке Лукаса, модель Эрроу-Ромера демонстрирует воз-
можность существования устойчивого роста с постоянным темпом 
прироста на основе технического прогресса, является следствием 
обучения работников в процессе работы [7]. Выводом модели Эр-
роу-Ромера является положение об определяющем технический 
прогресс и приобретенном в процессе работы объеме знаний работ-
ников, зависящем от оснащенности их капиталом (фондооснащен-
ности труда), а также наличия эффекта свободного распростране-
ния (диффузии) знаний между работниками. 

 
2. Модель Лукаса 

Модель экономического роста Р. Лукаса (1988 г.) учитывает 
фактор накопления человеческого капитала [18]. Она возникла в 
связи с попыткой ее автора объяснить причину неравенства стран 
по уровням доходов на душу населения, поскольку модель Солоу, 
по мнению Р. Лукаса, «не способна объяснить наблюдаемые разли-
чия между странами и недвусмысленно и ошибочно предсказывает, 
что международная торговля приведет к быстрому схождению в от-
ношении капитала к труду в разных странах и в факторных ценах» 
[8, c. 60]. На момент публикации статьи «О механике экономиче-
ского развития…» средний показатель для тех стран, которые Все-
мирный банк называет промышленными рыночными экономиками 
(от Ирландии до Швейцарии), составил 10 тыс. долл. США, для Ин-
дии – 240 дол. США, для Гаити – 270 и т.д. далее вплоть до бедней-
ших стран. Жизненные стандарты различались примерно в 40 раз 
[8, с. 37].  

Производственная функция в модели Лукаса имеет следу- 
ющий вид: 
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 ( ) = ( ) ∗ ( )∝((1 − )ℎ ∗ ( )( ∝) ∗ ℎ , (5) 
где  – производительность сектора конечной продукции;  – доля 
времени обучения; ℎ – уровень образования или средний уровень 
человеческого капитала (индивидуальный уровень экономического 
капитала экономического агента); ℎ – внешний эффект человече-
ского капитала на производство конечной продукции;  – коэффи-
циент эластичности конечного производства по среднему уровню 
человеческого капитала [19, c. 104]. 

В отличие от модели Солоу, где человеческий ресурс (трудо-
затраты) определяется как численность занятых в экономике ( ( )), 
в модели Лукаса присутствует человеческий капитал, влияющий на 
производительность физического капитала ( ( )) через проявления 
внешнего эффекта (ℎ ), а также изменяющий производительность 
человеческих ресурсов ( ( )) с учетом внутренних эффектов, фор-
мируемых накопленным человеческим капиталом ((1 − )ℎ). 

Под «внутренними» эффектами Лукас понимает «эффект за-
паса человеческого капитала на производительность обладающего 
им индивида» [8, c. 62], возникающий под воздействием усилий, за-
трачиваемых на накопление человеческого капитала. «Внешние» 
эффекты связаны с тем, что «накопление человеческого капитала – 
общественная деятельность, в которой участвуют группы людей» 
[8, c. 64], т.е. со способностью знаний, возникающих в процессе 
накопления человеческого капитала, свободно распространятся в 
обществе и экономике.  

Здесь прослеживается аналогия с моделью Эрроу-Ромера, в 
которой распространение (диффузия) знаний определяет уровень 
производительности факторов в экономике (технический прогресс). 
Лукас же считает, что не только из-за повышения фондооснащен-
ности производства растет производительность труда, а и общий 
уровень накопленного человеческого капитала «задает тенденции» 
развития в экономике.  

 
3. Модель Мэнкью-Ромера-Вэйла 

Подход Лукаса был использован и модифицирован в работах 
Г. Мэнкью, Д. Ромера, Д. Вейла (1990 г.) [10]. В разработанной ими 
модели (Мэнкью-Ромера-Вэйла) наряду с физическим капиталом 
( ( )) и человеческими ресурсами ( ( )) человеческий капитал 
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(H( )) признается производственным фактором и тогда производ-
ственная функция имеет вид 

 ( ) = ( )∝ ∗ ( ) ∗ ( ( ) ∗ ( ))( ∝ ),  (6) 
где  – параметр производственной функции (коэффициент эла-
стичности по человеческому капиталу). 

Отличительной особенностью этой модели является то, что 
процесс накопления человеческого капитала принимается анало-
гичным накоплению физического капитала. Такая аналогия часто 
вызывает споры в академических кругах, например [20], поскольку 
прямое отождествление человеческого капитала с физическим при-
водит к попыткам решить вопрос о распределении добавленной сто-
имости в части доходов от использования знаний работников, полу-
ченных за счет компании, исключительно в интересах компании. 
Как считают А. Бузгалин и А. Калганов, «еще шаг – и будет введено 
контрактное крепостное право. Долгосрочный контракт с творче-
ским работником, обязывающий последнего продавать фирме все 
свои разработки, по сути дела есть элемент именно личной зависи-
мости» [21]. Несмотря на возникновение теоретических и практи-
ческих проблем оценки накопления человеческого капитала в усло-
виях быстрого информационно-коммуникационного развития, дан-
ная аналогия представляется особенно важной, поскольку имеет ме-
сто не только накопление капитала, но и его уменьшение (выбытие) 
вследствие влияния внешних факторов, т.е. отдельным компаниям 
(фирмам, предприятиям, экономическим агентам) необходимо 
часть выпуска инвестировать в развитие человеческого капитала. 

Выводы 
1. Увеличение добавленной стоимости как основного источ-

ника экономического роста возможно за счет распространения и 
внедрения новых технологий в производство, перехода от ресурсо-
емкой к технологически емкой экономике. Повышение техниче-
ского и технологического уровня производства способствует разви-
тию человеческого капитала предприятий, качественные изменения 
которого, в свою очередь, создают условия для свободного распро-
странения (диффузии) знаний, технологий. Использование в произ-
водстве устаревающих и устаревших технологий, увеличение из-
носа оборудования вследствие уменьшения объемов инвестирова-
ния основного капитала приводит к значительным потерям челове-
ческого капитала предприятий. Это проявляется в несоответствии 
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уровня имеющихся навыков, умений и компетенций у персонала и 
необходимых для работы с новыми техникой, оборудованием, про-
граммным обеспечением и т.д. и становится сдерживающим факто-
ром роста добавленной стоимости продукции, поскольку снижает 
уровень восприимчивости предприятий к проникновению нов-
шеств. 

2. Выявление степени влияния человеческого капитала на 
формирование добавленной стоимости в экономике возможно с по-
мощью метода экономико-математического моделирования с ис-
пользованием моделей экономического роста Эрроу-Ромера, Лу-
каса, Мэнкью-Ромера-Уэйла.  

3. На основании модели Эрроу-Ромера возможно проведение 
анализа влияния инвестирования физического капитала на измене-
ния человеческого капитала путем определения уровня отдачи от 
обучения работников в процессе работы. Оценка влияния человече-
ского капитала на уровень добавленной стоимости возможна за счет 
формализованной зависимости между уровнями накопленных пер-
соналом в процессе работы знаний и фондооснащенности труда. 
Оценить объемы накопления человеческого капитала при этом не 
представляется возможным, поскольку фактором производствен-
ной функции в ней выступает показатель рабочей силы, не учиты-
вающий уровень ранее накопленных знаний работниками. 

4. Проводить анализ влияния накопления человеческого ка-
питала на уровень добавленной стоимости предприятий позволяет 
модель Лукаса, поскольку в ней реализована возможность оценки 
внешних и внутренних эффектов человеческого капитала на произ-
водство конечной продукции. Влияние свободного распростране-
ния (диффузии) знаний на производительность физического капи-
тала в модели Лукаса определяется как внешние эффекты, а ранее 
накопленный человеческий капитал, определяемый временем, за-
трачиваемым на образование работников и обучение их в процессе 
деятельности – как внутренние. В модели Лукаса, в отличие от мо-
дели Эрроу-Ромера, знания, умения и навыки работников, получен-
ные в процессе обучения и деятельности, учитываются как самосто-
ятельный фактор, что позволяет количественно оценивать влияние 
человеческого капитала на формирование добавленной стоимости 
продукции.  
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5. Возможности прогнозирования необходимого уровня инве-
стирования в человеческий капитал позволяют реализовать модель 
Мэнкью-Ромера-Вэйла путем определения целевого накопления че-
ловеческого капитала для обеспечения заданной производительно-
сти ресурсов и формирования целевого уровня добавленной стои-
мости продукции. Основным недостатком модели можно считать 
то, что процесс накопления и выбытия человеческого капитала при-
нимается аналогичным накоплению физического капитала, что при-
водит к возникновению ряда теоретических и практических про-
блем. 

Результатом производственной функции может быть принят 
агрегированный показатель добавленной стоимости в экономике в 
целом или же на уровне отдельных отраслей, предприятий. 

Перспективы исследований в данном направлении заключа-
ются в дальнейших эмпирических исследованиях влияния челове-
ческого капитала на формирование добавленной стоимости в Укра-
ине с учетом тенденций к деиндустриализации экономики страны.  
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На ефективність організації збутової діяльності промислових 
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Підприємства вітчизняної вугільної промисловості функціо-
нують у складних гірничо-геологічних умовах, які спричиняють ви-
сокий рівень собівартості видобування та збагачення вугілля, що 
призводить до низької рентабельності вугільних шахт.  

Обстеження ряду вугледобувних підприємств свідчить про 
недостатньо ефективну організацію їх збутової діяльності внаслідок 
недосконалої системи контрактних взаємовідносин зі споживачами 
без урахування особливостей обслуговування їх різних категорій. 
При цьому діяльність вугледобувних підприємств залежить від 
впливу таких фінансово-економічних умов, як заборгованість за ре-
алізовану вугільну продукцію, зміна контрактних взаємовідносин 
між споживачами, обмеження фінансових ресурсів, нестабільність 
попиту на вугілля (профіцит або дефіцит). У зв’язку з цим спосте-
рігається тенденція зростання витрат на організацію збутової діяль-
ності та скорочення обсягів реалізації вугільної продукції. 

Отже, у сучасних умовах господарювання все більшої акту- 
альності набувають проблеми підвищення ефективності організації 
збутової діяльності вугледобувних підприємств з урахуванням умов 
нестабільності попиту на вугільну продукцію. Теоретичним дослі-
дженням організації збутової діяльності підприємств, пошукам 
шляхів її вдосконалення присвячено значну кількість робіт зару- 
біжних і вітчизняних учених. Уточненню змісту термінів «збут», 
«реалізація продукції», «збутова діяльність», «управління збутовою 
діяльністю», «канал збуту», «збутова мережа», «маркетингова полі-
тика розподілу» приділяють увагу багато дослідників, серед яких: 
Л. Балабанова, А. Балабаниць, І. Білозерцева, В. Гамалій, П. Гав- 
рилко, М. Гончаренко, В. Дерій, Д. Дубівка, М. Єрмошенко,  
А. Ключник, І. Ляшко, М. Окландер, П. Орлов, О. Падухевич,  
Т. Притиченко, С. Романчук, А. Севіян, Г. Холодний, С. Хрупович, 
С. Шпилик, В. Щетинін. 

Наукові розробки щодо підвищення якості та рівня обслуго-
вування споживачів здійснюють такі вчені, як М. Григорак, О. Кар-
пунь, В. Кислий, Н. Коніщева, К. Мельникова, К. Таньков, Н. Хтей, 
Н. Чухрай. Науково-методичне, організаційне та інформаційне за-
безпечення управління збутовою діяльністю підприємств і форму-
вання методичних підходів до оцінки ефективності функціонування 
збутових систем висвітлено у наукових працях зарубіжних учених: 
П. Аллена, Г.Дж. Болта, Ю. Вітта, Дж. Вуттена, Є. Голубкова, 
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Р.В. Джексона, П. Друкера, П. Зав’ялова, Ф. Котлера, А. Панкру-
хіна, Г. Річа, Розанн Л. Спіра, В. Дж. Стентона, Ч. Фатрелла, Р.Д. 
Хісріка, Л. Штерна; вітчизняних: О. Біловодської, О.С. Бєлоусової, 
А. Богдановича, І. Булєєва, Н. Брюховецької, О. Варченка, О. Кли-
менка, О. Кошика, О. Кривешко, В. Кислого, І. Кулиняка, Н. Лаго-
цької, К. Лєщини, О. Олефіренко, І. Паски, С. Розумей, О. Смоля-
ник, І. Соловйової, Н. Терентьєвої та ін. 

Незважаючи на широкий спектр досліджень щодо зазначеної 
проблеми, на даний час недостатньо розробок щодо вдосконалення 
організації збутової діяльності вугледобувних підприємств з ураху-
ванням особливостей їх функціонування в умовах нестабільності 
попиту на вугільну продукцію, специфіки обслуговування різних 
категорій споживачів вугільної продукції та сучасних тенденцій  
розвитку інституціонального середовища.  

Мета статті полягає у визначенні напрямів підвищення  
ефективності організації збутової діяльності вугледобувних підпри-
ємств у сучасних умовах розвитку економіки України. 

Вітчизняній вугільній галузі притаманні такі специфічні  
особливості організації процесів збутової діяльності: 

1. Постійні коливання кон’юнктури ринку вугільної продук-
ції, нестабільний попит на вугільну продукцію, вплив чинника се-
зонності на формування матеріального потоку вугільної продукції. 

2. Нерівномірний розвиток процесів споживання та видобу-
тку вугілля в Україні. Так, за даними Державної служби статистики 
України, обсяг споживання вугілля скоротився за 2007-2015 рр. на 
36,2% – з 71 до 45,3 млн т, а видобутку вугілля – на 49,2% – з 58,9 
до 29,9 млн т. При цьому спостерігається зростання співвідношення 
обсягу споживання та видобутку вугілля. Якщо у 2007 р. значення 
цього показника становило 1,21, то у 2015 р. – 1,52 раза. Це свідчить 
про збільшення рівня незадоволення попиту та потреб споживачів 
вугільної продукції (як правило, коксівного та антрацитового ву-
гілля) [1, с. 98; 2, с. 258]. 

3. У структурі споживання енергетичних матеріалів частка 
вугілля за 2007-2015 рр. зросла на 5,7%, або з 25,2 до 30,9%. 

4. Скорочення обсягів видобутку вугілля, готової, товарної та 
реалізованої вугільної продукції державних вугледобувних підпри-
ємств. За даними Міністерства енергетики та вугільної промислово-
сті України, обсяг видобутку державних вугледобувних підпри- 



140 

ємств за 2007-2015 рр. скоротився на 84,1% – з 42,2 до 6,7 млн т, 
готової вугільної продукції – 82,5% – з 28,6 до 5 млн т, товарної – 
на 82,6% – з 28,2 до 4,9 млн т, реалізованої вугільної продукції – на 
84,3% – з 28,1 до 4,4 млн т. 

5. Збільшення обсягу залишків вугілля на складах державних 
вугледобувних і вуглепереробних підприємств, тобто спосте- 
рігається тенденція профіциту вугільної продукції (як правило, ву-
гілля газової марки). Так, за даними Міністерства енергетики та ву-
гільної промисловості України, обсяг залишків вугілля по Україні 
за 2007-2015 рр. зріс на 114,1% – з 1288,3 до 2757,9 тис. т, а на дер-
жавних вугледобувних підприємствах – на 68,1% – з 1188,8 до 
1997,8 тис. т. 

6. Скорочення обсягу експорту вугілля і, відповідно, зрос-
тання його імпорту (як правило, коксівного та антрацитового). За 
даними Державної служби статистики України, обсяг експорту ву-
гілля за 2007-2015 рр. скоротився на 83,8% – з 3,7 до  
0,6 млн т, а обсяг імпорту вугілля збільшився на 10,6% – з 13,2 до 
14,6 млн т. При цьому спостерігається тенденція перевищення об-
сягу імпорту над експортом вугілля. Якщо у 2007 р. значення цього 
показника становило 3,57, то у 2015 р. – 24,33 раза [3; 4]. 

7. Нерівномірність обсягів відвантаження вугілля велико- та 
середньооптовим споживачам. Наприклад, на одному з обстежених 
вугледобувних підприємств обсяг відвантаження вугілля великооп-
товим споживачам за 2001-2015 рр. знизився на 65,8%, або з 1731,7 
до 592,6 тис. т, а середньооптовим – на 87%, або з 509,3 до 66,4 тис. 
т. При цьому питома вага відвантаження вугілля великооптовим 
споживачам збільшилася за цей період на 12,6% – з 76,7 до 89,3%, 
середньооптовим споживачам скоротилася на 12,6% – з 22,6 до 
10%. Питома вага відвантаження вугілля дрібнооптовим спожива-
чам змінюється несуттєво і складає 0,7%.  

У 2015 р. питома вага поставок на ряді вітчизняних вугледо-
бувних підприємств у структурі відвантаження вугільної продукції 
великооптовим споживачам становила 86-90%, середньооптовим – 
3-10%, а дрібнооптовим – 1-3%. 

8. Зростання збитковості вуглевидобутку в державному секторі 
галузі у 2006-2015 рр. У 2006 р. цей показник склав 27,1%, у 2011 р. – 
36,4, а в 2015 р. – 39,8%. У 2015 р. собівартість 1 т товарної вугільної 
продукції державних вугледобувних підприємств перевищувала ціну 
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1 т товарної вугільної продукції в 1,7 раза (у 2006 р. – в 1,4 раза, у 
2011 р. – у 1,6 раза). 

9. Зростання повної собівартості у вугільній промисловості 
України у порівняльних цінах за 2006-2015 рр. на 134% – з 12919 до 
30234,2 млн грн, середній темп зростання за цей період становив 
109,9%. Витрати на організацію збутової діяльності у порівняльних 
цінах зменшилися на 34,9% – з 212,8 до 138,5 млн грн, середній темп 
скорочення – 95,3%. Частка витрат на збутову діяльність у повній 
собівартості товарної вугільної продукції скоротилася за 2006-
2015 рр. на 1,2% – з 1,7 до 0,5%. Витрати на збут 1 т товарної вугіль-
ної продукції державних вугледобувних підприємств України за 
2006-2015 рр. збільшилися на 65,9%, або з 5,39 до 8,94 грн, середній 
темп зростання становив 105,8%. 

10. У структурі витрат на збутову діяльність на прикладі ДП 
«Селидіввугілля» частка оплати послуг вантажно-транспортного уп-
равління становила в 2015 р. 73,8% (на 20,6% більше порівняно з  
2010 р.), оплати послуг залізничної дороги – 6,4 (на 6,1% менше по-
рівняно з 2010 р.), інших витрат – 19,8% (на 14,5% менше порівняно 
з 2010 р.). 

Таким чином, аналіз статистичних даних свідчить про недо-
статньо ефективну організацію збутової діяльності вугледобувних 
підприємств України. У зв’язку з цим доцільним є визначення на-
прямів підвищення ефективності організації збутової діяльності  
вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту, до ос-
новних з яких можна віднести: формування та розвиток системи  
контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства з різ-
ними категоріями споживачів вугільної продукції; розробку пропо-
зицій щодо створення синдикату як організаційно-економічного ме-
ханізму управління збутовою діяльністю вугледобувних підпри-
ємств різних форм власності; формування методичного підходу до 
визначення ефективного каналу збуту вугільної продукції. 

Основними елементами організації збутової діяльності вугле-
добувних підприємств є підготовка й укладання контрактів із різ-
ними категоріями споживачів вугільної продукції, виходячи із спе-
цифіки їх обслуговування, та дотримання умов контрактних взає-
мовідносин.  

Ці пропозиції базуються на положеннях інституціональної 
економічної теорії, представники якої стверджують про необхід- 
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ність формування системи контрактних взаємовідносин. З точки 
зору М. Одинцової, контракт в економічній теорії слід розглядати 
«не только как чисто рыночные договора, господствующие на 
рынке совершенной конкуренции, но и как «отношение», которое 
стороны стремятся поддерживать» [5, с. 100]. Контракт – це «пра-
вила, структурирующие обмен между экономическими агентами и 
определяющие те права, которые они получают в обмен на взятые 
на себя обязательства, а также механизм принуждения к соблюде-
нию контракта» [5, с. 200]. 

Контракт, як відзначає А. Аузан, є типовою різновидністю ін-
ституціональних угод. Його можна визначити як «правило, струк-
турирующее во времени и/или пространстве взаимодействия между 
двумя (или большим числом) экономическими агентами по поводу 
обмена правами собственности на основе обязательств, добро-
вольно взятых ими на себя в результате достигнутого соглашения» 
або «добровольно установленные экономическими агентами пра-
вила обмена, функционирования рынков, взаимодействия внутри 
иерархических структур (организаций), а также различные гибрид-
ные формы институциональных соглашений, сочетающие в себе 
признаки рыночных и иерархических взаимодействий» [6, с. 18, 24]. 

Теорії контрактів приділяє велику увагу й О. Вільямсон, який 
наводить три форми контрактів залежно від рівня специфічності 
трансакцій, що вони обслуговують: класичний, неокласичний і  
контракт взаємовідносин. Кожному типу контракту відповідає  
особлива регулятивна структура – організаційний механізм, який 
використовується для оцінки поведінки учасників, вирішення про-
тиріч і встановлення санкцій [7]. 

Теорія контрактів, розроблена Б. Холмстремом і О. Хартом, 
суттєво поглиблює і доповнює неокласичну та інституціональну  
теорії, наближуючи їх до реальних потреб підприємств [8]. Проб-
лема, яку вирішує теорія контрактів, полягає в тому, щоб виявити 
інформацію і запропонувати агенту оптимальний контракт, який 
ураховував би його тип й одночасно стимулював би агента до біль-
шої сумлінності. Контракти здатні значно послабити конфлікт інте-
ресів між учасниками економічної взаємодії. Чим краще сформу-
льовано умови контракту, тим більше стимулів і мотивів для всіх 
сторін одержати максимальні переваги в кооперації. 
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Отже, з урахуванням специфіки організації збутової діяльно-
сті вугледобувних підприємств контрактні взаємовідносини є ефек-
тивною формою партнерства. При організації контрактної діяльно-
сті зі споживачами існує певна специфіка, яку потрібно врахову-
вати. Так, при оформленні контрактів на поставку вугільної про- 
дукції великооптовим споживачам доцільним є включення такого 
пункту, як 30-50% передплати або відстрочка платежів за відванта-
жене вугілля. У зв'язку з тим, що великооптовим споживачам необ-
хідні значні обсяги вугілля, при відвантаженні застосовується за- 
лізничний транспорт. Формування графіків транспортування здійс-
нюється з урахуванням часу в дорозі та часу розвантаження вагонів. 

Разом з тим при реалізації вугільної продукції великооптовим 
споживачам слід ураховувати той факт, що оплата за відвантажене 
вугілля споживачами може здійснюватися несвоєчасно. У цьому ви-
падку підприємство-споживач має заплатити штраф. Згідно з Циві-
льним кодексом України [9] боржник, який прострочив виконання 
грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний спла-
тити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за 
весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, 
якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або зако-
ном.  

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України [10] 
учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити штрафні  
санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня) у разі по-
рушення ним правил здійснення господарської діяльності, невико-
нання або неналежного виконання господарського зобов'язання. 
При цьому за порушення термінів виконання зобов'язання стягу-
ється пеня в розмірі 0,1% вартості товарів (робіт, послуг) за кожний 
день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стя-
гується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Таким чином, сума 
платежу, яку має сплатити великооптовий споживач за відванта-
жену вугільну продукцію, збільшується на суму штрафу за несвоє-
часне виконання своїх грошових зобов'язань. 

Обслуговування середньооптових споживачів відрізняється 
тим, що умовою оплати за вугілля має бути 100-відсоткова передо-
плата; при транспортуванні вугільної продукції залежно від обсягів 
відвантаження застосовується залізничний або автомобільний  
транспорт. Для дрібнооптових споживачів характерним є те, що 
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споживачам можуть надаватися два види послуг: «вугілля плюс по-
ставка» та «вугілля без поставки». Оскільки обсяги поставки ву-
гілля цій категорії споживачів є незначними (до 10 т.), при відван-
таженні застосовується автомобільний транспорт; умовою оплати 
за надані послуги має бути 100% передоплата.  

Отже, до етапів підготовки контрактів на поставку вугільної 
продукції доцільно включити: прогнозування обсягів відванта-
ження вугільної продукції споживачам; прийом замовлень на ву- 
гільну продукцію, укладання контрактів на поставку; процедури уз-
годження термінів поставок, умови оплати за вугільну продукцію; 
вибір виду транспорту, укладання контрактів на транспортне обслу-
говування з вантажно-транспортним управлінням або автотранспо-
ртним підприємством; формування графіків транспортування з ура-
хуванням часу в дорозі та часу розвантаження вагонів й автомобі-
льних засобів; застосування стягнень штрафних санкцій із спожи-
вачів у випадку їх несвоєчасної відмови від замовлення на поставку 
продукції. 

Потребує також уточнення та доповнення зміст контрактів на 
транспортне залізничне обслуговування та поставку вугільної про-
дукції. Так, у контракті на транспортне залізничне обслуговування 
є пункт, у якому вказано: «Шахті необхідно надавати вантажно- 
транспортному управлінню копії заявок на подання вагонів під їх 
навантаження за 2 дні до початку декади». Разом з тим специфічною 
особливістю здійснення збутової діяльності на вугледобувних під-
приємствах є саме нерівномірне відвантаження вугільної продукції.  

Є випадки, коли споживачі відмовляються від вугільної про-
дукції, а шахта вже замовила вагони у вантажно-транспортного уп-
равління. У такому разі зростають витрати вугледобувного підпри-
ємства, пов’язані з простоями вагонів. Щоб зменшити на шахті ри-
зики, пов’язані з можливими простоями вагонів, доцільно аналізу-
вати, оцінювати та розробляти заходи щодо запобігання виник-
ненню цих ризиків. Дані особливості доцільно враховувати при 
оформленні контрактів.  

У контрактах на поставку вугільної продукції є такі пункти: 
«У випадку поставки товару, що не відповідає за якістю норматив-
ним показникам, до договірної ціни застосовуються скидки»; «У ви-
падку виявлення браку відвантаженої вугільної продукції всі тран-
спортні витрати, пов’язані з доставкою вантажу до станції вантажо- 
одержувача та до відправника, здійснюються за рахунок шахти». 
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Для запобігання цим випадкам відділу маркетингу, збуту та матері-
ально-технічного забезпечення разом із технічним підрозділом вуг-
ледобувного підприємства необхідно посилити контроль за якістю 
вугільної продукції. Можливі також випадки, коли споживачі не-
своєчасно відмовляються від замовленої вугільної продукції. Прак-
тика свідчить, що, як правило, в ситуації, коли споживачі несвоє- 
часно відмовляються від замовленої вугільної продукції, підприєм-
ство сплачує за послуги вантажно-транспортного управління, вико-
ристання, подання та прибирання вагонів. У зв’язку з цим у контра-
кти на поставку доцільно включити такий пункт: у випадках, коли 
споживачі несвоєчасно відмовляються від замовленої вугільної 
продукції, вони відшкодовують підприємству витрати щодо оплати 
послуг вантажно-транспортного управління за використання, по-
дання та прибирання вагонів. 

Виходячи з того, що наразі неможливо достовірно передба-
чити зміни у попиті на вугільну продукцію, постає актуальним пи-
тання про формування організаційно-економічного механізму, 
спрямованого на мінімізацію ризиків (пов’язаних із нестабільністю 
попиту) для обох сторін (приватного та державного секторів вугіль-
ної галузі). Таким механізмом може стати синдикат як організа-
ційна форма, що об’єднує великі вертикально інтегровані компанії 
(які одночасно є виробниками та споживачами вугільної продукції) 
та окремі державні вугледобувні підприємства. 

Актуальність даної проблеми підтверджується науковими  
розробками вчених. Так, на думку науковців, «Основними причи-
нами об’єднання підприємств у паливно-енергетичному комплексі 
є прагнення одержати й посилити синергетичний ефект, який вини-
кає в результаті зниження витрат у вертикальному ланцюзі вироб-
ництва продукції та проведення декількома компаніями узгодженої 
економічної політики» [11, с. 148]. 

Як зазначають вчені Інституту економіки промисловості 
НАН України, «…для підвищення ефективності господарювання у 
вугільній промисловості України доцільно запропонувати інсти-
тути самоврядування відносин між вугільниками й енергетиками 
(металургами) за формою економічних мереж з «майданчиками» 
з’ясування інтересів сторін» [12, с. 99]. 

У рамках державно-приватного партнерства синдикату пере-
дається функція управління збутовою діяльністю. Головною метою  
діяльності синдикату стане підтримка безперервної експлуатації 
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ТЕС (за рахунок поставки необхідного обсягу палива) та забезпе-
чення каналів збуту вугільної продукції для державних шахт. Серед 
основних завдань синдикату можна назвати такі: визначення необ-
хідного обсягу видобутку вугілля; забезпечення організації проце-
сів збутової діяльності; формування цін на вугілля та політики ро-
боти вугледобувних підприємств.  

Отже, утворення синдикату обумовлене необхідністю: своє-
часного реагування на зміни в попиті; організації безперервних по-
ставок палива на ТЕС; забезпечення гарантованих каналів збуту 
продукції для державних вугледобувних підприємств; розподілу 
ризиків. 

Розподілення доходу між учасниками синдикату має здійсню-
ватися відповідно до договору про спільну діяльність. Згідно зі  
ст. 1130 глави 77 Цивільного кодексу України [9] за договором про 
спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно ді-
яти без створення юридичної особи для досягнення певної мети. У 
даному випадку (на прикладі синдикату) без об’єднання вкладів 
учасників з метою організації збутової діяльності. 

Пропонується методичний підхід до вибору ефективного ка-
налу збуту продукції. Введено позначення: «0» – канал збуту про-
дукції споживачам без посередників; «1» – канал збуту продукції 
споживачам через посередницькі організації. Із визначення пріори-
тету у виборі каналу збуту продукції підприємство може перепро- 
ектувати свою збутову мережу. Вибір критерію оцінки ступеня до-
сягнення поставленої мети та ранжування показників, що характе-
ризують цей критерій, встановлюється експертним шляхом на ос-
нові бальної оцінки (табл. 1). 

Табл. 1 є вихідною. Для більш повного аналізу необхідно 
сформувати окремі таблиці за «0» каналом збуту і «1» каналом 
(табл. 2, 3). 

При цьому слід розрахувати такі показники: 
відхилення фактичного розміру від оптимального 

ij опт фактF F FΔ = − ; (1)

ступінь відповідності оптимальності фактичному розміру 

1 ij
kij

опт

F
P

F

Δ 
= −  

 
; 

(2)
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ступінь впливу показника на ефективність збутової системи: 

nij b kijM K P= ⋅ . (3)
 

Таблиця 1 
Порівняльна таблиця критерію вибору каналу збуту 

вугільної продукції 1 

Критерій 
«0» 

канал, 
балів 

«1» 
канал, 
балів 

Важливість 
коефіцієнта 
впливу bK , % 

Збільшення обсягів реалізації 80 40 30 
Скорочення рівня витрат на збут 70 30 15 
Збільшення рентабельності реалізації 
продукції 

70 60 15 

Своєчасність оплати за продукцію 80 80 20 
Передача прав власності на товар 60 40 5 
Встановлення довгострокових 
взаємовідносин зі споживачами 

60 50 15 

 100%bK =  
1 Складено автором. 

 
Таблиця 2 

Критерії вибору «0» каналу збуту вугільної продукції 1 

Критерій 
Показник 

bK  оптF  фактF  ijFΔ  kijP  nijM

Збільшення обсягів 
реалізації 30 80 80 0 1 30 
Зниження рівня витрат 
на збут 15 70 70 0 1 15 
Збільшення рентабель-
ності реалізації про-
дукції 15 70 70 0 1 15 
Своєчасність оплати за 
продукцію 20 80 80 0 1 20 
Передача прав 
власності на товар 5 70 60 10 0,86 4,3 
Встановлення довго-
строкових взаємовід-
носин зі споживачами 15 60 60 0 1 15 

1 Складено автором. 
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Таблиця 3 
Критерії вибору «1» каналу збуту вугільної продукції 1 

Критерій 
Показник 

bK  оптF  фактF  ijFΔ  kijP  nijM  

Збільшення обсягів 
реалізації 30 80 40 40 0,5 15,0 
Зниження рівня витрат на 
збут 15 70 30 40 0,43 6,45 
Збільшення 
рентабельності реалізації 
продукції  15 70 60 10 0,86 12,9 
Своєчасність оплати за 
продукцію 20 80 80 0 1 20,0 
Передача прав власності 
на товар 5 70 40 30 0,57 2,85 
Встановлення довго-
строкових взаємо-
відносин зі споживачами 15 60 50 10 0,83 12,45 

1 Складено автором. 
 
Розрахунками визначено значення інтегральних показників – 

nijM  окремо за кожним каналом збуту вугільної продукції. Так, 

значення nijM  за прямим каналом збуту становить 99,3%, а через 

посередницькі організації – 69,7%. Порівнюючи ці значення, 
обирається той канал збуту вугільної продукції, що має найбільше 
значення інтегрального показника ( nijM ). 

Аналіз збутової системи вугледобувного підприємства 
свідчить, що варіанту збуту вугільної продукції через прямий канал 
віддається найбільша перевага. Це обумовлено однією з 
відмінностей функціонування вугледобувних підприємств – збут 
вугілля, як правило, здійснюється за прямим каналом (майже 80% об-
сягу реалізації на вугледобувного підприємстві складають прямі по-
ставки споживачеві). 

Висновки. Встановлено, що для вирішення проблем недостат-
ньо ефективної організації збутової діяльності вугледобувних під- 
приємств у сучасних умовах господарювання доцільним є визна-
чення пріоритетних напрямів і розробка комплексу заходів щодо їх 
реалізації, серед яких визнано вдосконалення системи контрактних 
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взаємовідносин вугледобувного підприємства з урахуванням спе-
цифіки обслуговування різних категорій споживачів вугільної про-
дукції; обґрунтування доцільності створення синдикату як органі-
заційної форми, що об’єднує великі вертикально інтегровані компа-
нії (які одночасно є виробниками та споживачами вугільної про- 
дукції) та окремі державні вугледобувні підприємства; формування 
методичного підходу до визначення ефективного каналу збуту ву-
гільної продукції. 

За експертними оцінками, упровадження заходів щодо вдос-
коналення організації збутової діяльності промислових підпри-
ємств сприятиме скороченню витрат на реалізацію, маркетинг і під-
тримку клієнтів на 10-15% [13, с. 48], зменшенню вартості та часу 
на обробку замовлень на 20-40% [14, с. 32], збільшенню обсягів від-
вантаження продукції на 35-40% [15, с. 43], скороченню часу на пе-
реміщення товарів та рівня транспортних витрат у результаті опти-
мізації маршрутів руху транспорту й узгодження графіків поставок 
[16, с. 21, 22]. 

Розраховано очікуваний економічний ефект від реалізації за-
ходів щодо вдосконалення організації збутової діяльності вугледо-
бувного підприємства, який складається з економії витрат на збут у 
результаті підвищення рівня узгодженості дій між підприємством і 
вантажно-транспортним управлінням при укладанні контрактів на 
надання транспортних послуг; формування оптимальних графіків 
руху вагонів; раціонального використання вагонів за вантажопід-
йомністю; скорочення часу на обслуговування споживачів вугіль-
ної продукції.  

Як свідчать розрахунки, очікуваний економічний ефект від 
реалізації заходів щодо підвищення ефективності організації збуто-
вої діяльності на прикладі ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» стано-
вить 279,6 тис. грн, на ВСП «Шахтоуправління «Павлоградське» – 
46,6 та у ДВАТ «Шахта «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоград- 
вугілля» – 52,8 тис. грн. 

Отже, впровадження комплексу заходів щодо вдосконалення 
організації збутової діяльності вугледобувного підприємства за ра-
хунок підвищення рівня обслуговування різних категорій спожива-
чів і поліпшення контрактних взаємовідносин сприятиме форму-
ванню науково обґрунтованої маркетингової стратегії підприєм- 
ства, яка відповідатиме сучасним вимогам господарювання. 
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ РЕГУЛЯТОРНИМИ  
ОРГАНАМИ 

 
Ефективність законодавства залежить від його відповідності 

сучасній економічній ситуації у країні та потребам держави, насе-
лення і суб’єктів господарювання. Тому важливим аспектом здійс-
нення регуляторної політики є систематичний моніторинг норма- 
тивно-правових актів для виявлення невідповідностей або неакту- 
альних положень. Згідно із ст. 5 Закону України від 11.09.2003 р.  
№ 1160 [3] забезпечення державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності включає, зокрема, обов’язкове відсте-
ження результативності кожного регуляторного акта. Проте протя-
гом тривалого часу застосування механізму відстеження результа-
тивності мало більш формальний характер або взагалі ігнорувалося 
регуляторними органами. 

 
© А.О. Удовенко, 2016 
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Проблемі дослідження процесу відстеження результативності 
нормативно-правових актів та розрахунку кількості розроблених 
звітів приділено багато уваги як в офіційних методичних рекомен-
даціях й аналітичних доповідях центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, так і в роботах вітчизняних та зарубіжних учених, 
серед яких К. Ващенко [11], К. Диковенко [2], О. Мірошніченко 
[11], І. Оніщук [9] та ін. Проте аналіз дотримання регуляторними 
органами вимог законодавства в частині складання звітів про від- 
стеження результативності та дослідження їх якості майже відсут-
ній.  

Мета статті полягає у виконанні класифікації центральних 
органів виконавчої влади за критерієм дотримання вимог законо-
давства в частині здійснення базового відстеження результативно-
сті нормативно-правових актів із застосуванням методу кластер-
ного аналізу.   

Відстеження результативності регуляторного акта включає 
заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного 
акта та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті 
[12]. Відповідно до ч.1 ст. 10 Закону України № 1160 [3] послідовно 
здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження результа-
тивності регуляторних актів. 

Базове відстеження здійснюється стосовно кожного регулято-
рного акту, до дня набуття ним чинності або набуття чинності біль-
шістю його положень, та проводиться з метою оцінки стану суспі-
льних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.  

За даними Державної регуляторного служби України (ДРС) 
[1] в останні два роки спостерігається тенденція до зменшення за-
гальної кількості регуляторних актів, стосовно яких органами вико-
навчої влади провадилося відстеження результативності (рис. 1).  

Незважаючи на збільшення кількісних показників виконання 
вимог Закону (за 2012-2014 рр.) стосовно здійснення заходів щодо 
відстеження результативності, якість відповідної вимоги залиши-
лася на незадовільному рівні.   

Аналіз звітів щодо відстеження результативності, наданих у 
2014 р. [5] до уповноваженого органу, свідчить про таке: 

60% наданих звітів містили оцінку результатів відстеження та 
визначення ступеня досягнення  цілей, встановлених при прийнятті 
регуляторних актів; 
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Рис. 1. Дані про загальну кількість звітів щодо відстеження  

результативності за 2012-2016 рр. 
(cкладено за даними джерел [5-8]) 

 
лише 3% звітів містили інформацію щодо порівняльного ана-

лізу фактичних значень показників результативності дії регулятор-
них актів  із значеннями прогнозних показників, визначених в АРВ, 
або фактичних показників, отриманих при реалізації попереднього 
виду відстеження. 

У цілому, за даними ДРС за 2014 р., можна дійти висновку 
про те, що із загальної кількості отриманих звітів лише 93 звіти 
(2,5%) були підготовлені належним чином. 

Згідно з результатами, наведеними в аналітичній доповіді 
Державної регуляторної служби [1], протягом 2016 р. до органу на-
дійшло 780 звітів про відстеження результативності дії регулятор-
них актів. Із них 603 звіти надано регуляторними органами центра-
льного рівня, 177 – місцевими органами виконавчої влади.  

Порівняно з обсягами надходження звітів у 2015 р., за під- 
сумками 2016 р. відбулося зниження рівня дотримання органами 
виконавчої влади вимоги Закону щодо відстеження результативно-
сті дії прийнятих регуляторних актів на 40%. Тому актуальною є 
розробка інтегрального показника якості аналізу регуляторного 
впливу проектів нормативно-правових актів у частині відстеження 
результативності. У табл. 1 наведено перелік якісних та кількісних 
показників, сформованих на основі Методики [4].  
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Таблиця 1 
Перелік якісних та кількісних складових АРВ 
Складова АРВ Пункт АРВ Оцінка

Визначаються показники резуль-
тативності акта (у кількісному ви-
раженні. У разі неможливості об-
числення розмірів тієї чи іншої 
вигоди або витрат наводиться те-
кстовий опис результативності 
акта)  

Обсяг надходжень до держав-
ного та місцевих бюджетів і 
державних цільових фондів, 
пов'язаних з дією акта; К 

- 

Кількість суб'єктів господарю-
вання та/або фізичних осіб, на 
яких поширюватиметься дія 
акта; К 

+ (О) 

Обсяг коштів і час, що витрача-
тимуться суб'єктами господа-
рювання та/або фізичними осо-
бами, пов'язаними з виконан-
ням вимог акта; К 

+ (О) 

Рівень поінформованості суб'-
єктів господарювання та/або 
фізичних осіб з основних поло-
жень акта;  К 

+ 

Визначаються заходи, за допомо-
гою яких здійснюватиметься від-
стеження результативності акта  

Зазначаються строки здій-
снення базового відстеження 
результативності акта; Я 

+ 

Вид даних (статистичних, нау-
кових досліджень або опиту-
вань), які використовувати-
муться для такого відстеження; 
групи осіб, що відбирати-
муться для участі у відповід-
ному опитуванні; Я 

- 

Цільові групи осіб, що обира-
тимуться для участі у відповід-
ному опитуванні, чи наукові 
установи, що залучатимуться 
для відстеження; Я 

- 

Метод (статистичний /соціоло-
гічний) відстеження результа-
тивності; Я 

- 

 
Для розрахунку інтегрального показника зроблено припу-

щення, що всі кількісні та якісні показники мають однакову вагу. 
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Відповідно до цього пропонується оцінювати виконаний АРВ про-
ектів за допомогою коефіцієнтів повноти кількісної (Кк) та якісної 
(Кяк) оцінок, які розраховуються таким чином: Кк, Кяк = 0 –  у ви-
падках, коли жоден з 4 обов’язкових показників не наведено; Кк, 
Кяк = 1 – коли наявні розрахунки за чотирма показниками. Якщо в 
аналізі наведено два або три з чотирьох показників, то Кк та Кя до-
рівнюватимуть 0,5 та 0,75 відповідно. 

Для здійснення кластерного аналізу центральних регулятор-
них органів за якістю базового відстеження результативності нор-
мативно-правових актів розроблено інтегральний показник, який 
ураховує кількісні та якісні коефіцієнти і розраховується за такою 
формулою: 

 КІ = (Кяк+Кк)/2, 

де Кяк – коефіцієнт повноти якісної оцінки; 
Кк – коефіцієнт повноти кількісної оцінки. 

За результатами розрахунку інтегрального показника та да-
ними ДРС за 2016 р. складено табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Вихідні дані для здійснення кластерного аналізу ЦОВВ (2016 р.) 

№ 
з/п 

Назва ЦОВВ 

Кількість регу-
ляторних актів, 
що підлягали 
базовому від-
стеженню (К1)

Звіти про ба-
зове відсте-
ження, факти-
чно надані 

(К2) 

Інтегральний 
показник  
якості (КІ) 

% од. 
1 2 3 4 5 

1 
Міністерство аграрної 
політики та продово-
льства України 14 36 0,44 

2 
Міністерство внутрі-
шніх справ України 5 0 0,46 

3 
Міністерство екології 
та природних ресур-
сів 11 9 0,35 

4 
Міністерство еконо-
мічного розвитку і то-
ргівлі України 36 67 0,63 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5

5 
Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України 2 0 0,74

6 
Міністерство інфра-
структури України 6 0 0,55

7 
Міністерство оборони 
України 1 0 0,19

8 
Міністерство освіти і 
науки України 1 0 0,38

9 

Міністерство регіона-
льного розвитку та 
будівництва та жит-
лово-комунального 
господарства України 4 0 0,72

10 
Міністерство фінан-
сів України 43 42 0,43

11 
Міністерство юстиції 
України 1 0 0,59

12 
Державна служба з 
питань надзвичайних 
ситуацій 2 0 0,75

13 
Державна фіскальна 
служба України 10 30 0,63

14 

Державна служба Ук-
раїни з питань без-
печності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів  0 0 0,15

15 
Фонд державного 
майна України 4 0 0,37

16 
Державна служба 
спеціального зв’язку 
та захисту інформації 6 60 0,32

17 
Державна інспекція 
ядерного регулю-
вання України 0 100 0,75

18 

Національна комісія, 
що здійснює держа-
вне регулювання у 
сферах енергетики та 
комунальних послуг 8 13 0,79
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5

19 

Національна комісія, 
що здійснює держа-
вне регулювання у 
сфері ринків фінансо-
вих послуг 4 25 0,61

20 
Національна комісія з 
цінних паперів та фо-
ндового ринку 19 89 0,59

21 

Національна комісія, 
що здійснює держа-
вне регулювання у 
сфері зв’язку та інфо-
рматизації 5 60 0,56

1 Складено на основі розрахованого показника та за даними джерела [1]. 
 
Наступним кроком є процедура кластерного аналізу за допо-

могою програмного забезпечення Statistica, що дозволяє предста-
вити результати кластеризації у вигляді вертикальної деревовидної 
дендограми (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умовні позначення на рисунку відповідають порядковому номеру 
ЦОВВ у табл. 2. 

Рис. 2. Дендрограма кластерного групування ЦОВВ України 
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Результатом кластеризації центральних органів виконавчої 
влади за показниками наявності та якості звітів про базове відсте-
ження результативності за 2016 р. стало їх групування у два клас-
тери (див. рис. 2), кожен з яких демонструє рівень дотримання ор-
ганами вимог законодавства. До першого кластера (з високим рів-
нем) увійшли: Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міні-
стерство фінансів, Державна інспекція ядерного регулювання Укра-
їни та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 
Вони мають високі значення фактично розроблених звітів та інтег-
рального показника їх якості, що свідчить про повноту розробле-
ного аналізу. До другого кластера увійшло 17 ЦОВВ. У більшості 
випадків це пов’язано з відсутністю звітів про відстеження резуль-
тативності або низьким значенням інтегрального показника якості 
аналізів регуляторного впливу проектів у частині підготовки звітів. 

Висновки. За результатами аналізу звітів про відстеження ре-
зультативності виявлено такі проблемні аспекти: 

1. Відсутність системного підходу до роботи з відстеження 
результативності. За даними ДРС, у 40% регуляторних актів, сто- 
совно яких надано звіт про періодичне відстеження результативно-
сті, та 10% актів зі звітом про повторне процедура відстеження ре-
зультативності відбувалася непослідовно, зокрема, був відсутній 
попередній вид відстеження (повторний або базовий відповідно). 
Таким чином, відсутність показників, відносно яких необхідно ви-
конати порівняльний аналіз, не дозволила оцінити наслідки впрова-
дження актів належним чином.  

2. Використання більшістю регуляторних органів лише чоти-
рьох обов’язкових показників, за допомогою яких у подальшому 
здійснювалося відстеження результативності. Відсутність додатко-
вих даних негативно вплинула на повноту аналізу. 

3. Оприлюднення звітів із порушенням встановленого 10-ден-
ного терміну або відсутність звітів. 

Метою подальших досліджень є розробка організаційно-ме-
тодичного забезпечення з питань контролю за дотриманням регуля-
торними органами вимог законодавства та надання рекомендацій 
щодо поліпшення якості звітів про відстеження результативності. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  

ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Інвестиційна активність та інвестиції завжди перебувають у 

центрі уваги науковців. Інвестиційна активність впливає не тільки 
на економічний розвиток, але і на розвиток суспільства в цілому. 
Найважливіші функції для підприємства, без яких неможливий еко-
номічний розвиток країни, виконують інвестиції. У сучасній літера-
турі існує безліч визначень понять «інвестиції» та «інвестиційна ак-
тивність». Однак інвестиції характеризуються недостатньо чітко, 
тому буде доцільно уточнити економічну сутність понять «інвести-
ції» та «інвестиційна активність».  

Проблеми розширення джерел інвестиційної активності про-
мислових підприємств висвітлено у працях вітчизняних і зарубіж-
них учених. Питанням сутності, структури, факторів, методів під-
вищення інвестиційної активності промислових підприємств при- 
свячено багато науково-практичних праць таких учених, як: 
І. Бланк [4], Л. Борщ [6], Г. Єршова [13], О. Богуцька [5], Є. Будяков 
[7], М. Денисенко [11], В. Шевчук, П. Рогожин [31], О. Раєвнєва [23],  
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О. Ястремська [33], Л. Салимов [26], М. Денисенко [11], Г. Харла-
мова [27], О. Щербань [32] та ін. 

Метою статті є визначення сутності економічних категорій 
«інвестиції» та «інвестиційна активність», що впливають на залу-
чення капітальних інвестицій.  

Інвестиції як економічна категорія ввійшли у вітчизняну літе-
ратуру і практику у 90-х роках ХХ ст., коли розпочалося ринкове 
перетворення суспільства. Із входженням України в ринкову сис-
тему ведення господарства встановленню економічної сутності ін-
вестицій надавалося все більше уваги, проте наукова думка не має 
універсального формулювання інвестицій, яке б повністю відпові-
дало вимогам теорії та практики ведення господарства. На сьогодні 
вітчизняній економіці притаманна низька інвестиційна активність, 
яка розуміється як ступінь інтенсивності процесів інвестування, що 
визначається обсягами, темпами зростання й ефективністю вико- 
ристання інвестиційних ресурсів [6, с. 31]. 

У сучасному розумінні інвестиції – це всі види фінансових, 
матеріальних та інших цінностей, що вкладаються інвесторами в 
об'єкти підприємництва, й інші види діяльності з метою отримання 
доходу. Із розвитком ринкових відносин в Україні змінюються по- 
гляди на сутність інвестицій, виникають і розвиваються наукові під-
ходи до їх оцінки, а також форм, методів та принципів інвестування. 

Підходи вчених до трактування даного терміна різняться.  
Для більш глибокого розуміння доцільно детально розглянути ви-
значення поняття «інвестиції».  

Термін «інвестиції» походить від англійського слова «to 
invest», що означає «вкладати». У новому словнику іншомовних 
слів подано таке визначення: «Інвестиція» (нім. Investition, від лат. 
Investire – вкладати) – довгострокове вкладення капіталу в будь-яке 
підприємство, справу, особливо за кордоном, щоб отримати прибу-
ток [20, с. 672]. На сьогодні ще немає однозначного трактування 
цього терміна як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі. У 
більш широкому розумінні інвестиції являють собою вкладення ка-
піталу з метою наступного його примноження. 

Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» ін-
вестиціями є всі види є майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, 
в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається со- 
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ціальний ефект. Таке визначення інвестицій є найбільш розповсю-
дженим і подається в більшості сучасних вітчизняних підручників. 
Воно має подвійний характер: з одного боку, інвестиції розгляда-
ються як засіб примноження капіталу, з іншого – як засіб надання 
певних соціальних послуг, які зрештою сприяють соціально-еконо-
мічному розвитку суспільства. Окрім того, у наведеному в Законі 
України «Про інвестиційну діяльність» визначенні не тільки врахо-
вується дієвість інвестицій і при цьому розкривається взає-
мозв’язок, процес перетворення інвестиційних ресурсів на вкла-
дення, витрати, але і подається широка класифікація інвестицій [14, 
ст. 1]. 

Відповідно до Податкового Кодексу України інвестиції – це 
господарські операції, які передбачають придбання основних засо-
бів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних па-
перів в обмін на кошти або майно [22]. 

На думку І. Бланка, інвестиціями підприємства є вкладення 
капіталу у всіх його формах у різні об’єкти (інструменти) його гос-
подарської діяльності з метою отримання прибутку, а також досяг-
нення економічного чи позаекономічного ефекту, тобто будь-якого 
іншого корисного ефекту, здійснення якого базується на ринкових 
принципах і пов’язане з факторами часу, ризику і ліквідності. Проте 
в такому випадку незрозумілими є принципові відмінності інвести-
цій від інших операцій, оскільки і неінвестиційне споживання капі-
талу припускає деякий позитивний позаекономічний ефект [4,  
с. 38]. 

Український учений А. Пересада сформулював інвестиції як 
вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою 
забезпечення його зростання в майбутньому [21, с. 272]. Варто від-
значити, що А. Ідрисова дотримується такої самої думки щодо ви-
значення інвестицій: це вкладення капіталу з метою його подаль-
шого збільшення [15, с.174-176].  

В економічному словнику за редакцією С. Мочерного інвес-
тиції тлумачаться як довготермінові вкладення капіталу в різні 
сфери та галузі народного господарства всередині країни та за її ме-
жами з метою привласнення прибутку [19, c.13]. 

На думку М. Денисенко, інвестиції – це те, що відкладається 
на завтра, одну їх частину складають споживчі блага, які не викори-
стовуються в поточному періоді, вони відкладаються на збільшення 
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запасів, іншу – ресурси, які направляються на розширення виробни-
цтва [11, с.7]. У цьому твердженні до інвестицій належать споживчі 
інвестиції, тобто придбання предметів тривалого користування.  

В. Шевчук та П. Рогожин відзначають, що  інвестиції – це всі 
види активів (коштів), які вкладаються в господарську діяльність із 
метою отримання доходу [31, с. 384].  

М. Ареф’єв під інвестиціями розуміє сукупність усіх грошо-
вих, майнових й інтелектуальних цінностей, вкладених у реалізацію 
різних програм і проектів виробничої, комерційної, соціальної, на-
укової, культурної або якоїсь іншої сфери з метою одержання при-
бутку (доходу) або досягнення соціального або економічного  
ефекту [3, с. 124].  

За визначенням В. Гераймович, інвестиціями є довгострокові 
вкладення фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів у 
необоротні активи та приріст оборотних активів з метою одержання 
прибутку і підвищення суспільного добробуту в країні [9, с. 98-100]. 

Л. Борщ трактує інвестиції як економічні ресурси, що на- 
правляються на збільшення реального капіталу суспільства, тобто 
на розширення та модернізацію виробничого апарату, та інвестиції 
в «людський капітал», які на сучасному етапі розвитку економіки 
набувають все більшого значення [6, с. 44-52].  

М. Чорна та С. Глухової визначають інвестиції як комплекс 
доволі складних явищ, які набувають різноманітних форм, а тому 
економічне поняття інвестицій може розглядатися в різних аспектах 
[29, с. 210]. 

З точки зору Д. Молодченко, інвестиції являють собою суку-
пність ресурсів у формі власного, залученого та позикового капі-
талу, з одного боку, та сукупність фінансових, матеріальних і нема-
теріальних цінностей, спрямованих на збільшення капіталу в май-
бутньому, – з іншого [18, с.19].  

Американські економісти Л.Дж. Гітман та М.Д. Джонк під ін-
вестиціями розуміють будь-який інструмент, у який можна вкласти 
гроші з метою збереження чи примноження їх вартості та (або) за-
безпечення додатної величини доходу [10, с. 10].  

Дж. Розенберг визначає інвестиції як використання грошей з 
метою отримання більших грошей, отримання доходу або досяг-
нення приросту капіталу, або і для того, і для іншого [24, с. 173]. 

Лауреат Нобелевської премії в галузі економіки У. Шарп із 
співавторами трактує термін «інвестиція» як відмову від певної цін- 
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ності в поточному періоді з метою отримання цінності в майбут-
ньому [30, с. 1]. Але дане визначення не дозволяє розрізнити інвес-
тиції та вкладення капіталу у здійснення підприємницької діяльно-
сті, також під дане визначення підпадають банківські вклади, що 
припускають розставання з грошима сьогодні для отримання до-
ходу в майбутньому, в яких немає ознак ні інвестиційної, ні підпри-
ємницької діяльності. 

З урахуванням вищезазначеного можна систематизувати іс-
нуючі точки зору на трактування поняття «інвестиції» таким чином. 
У законодавчих актах інвестиції виступають об’єктом цивільного 
права та являють собою всі види ресурсів, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання при-
бутку (доходу). 

І. Бланк, А. Пересада, А. Ідрисова визначають інвестиції як 
вкладення капіталу. Вони акцентують увагу на тому, що інвести-
ції – це вкладання капіталу у всіх його формах у підприємницьку 
діяльність для забезпечення його зростання у майбутньому. 

Деякі науковці, а саме С. Мочерний, В. Гераймович, розгля-
дають інвестиції як довгострокові вкладення. Вони стверджують, 
що інвестиції можна віднести до суб’єктів господарювання інвести-
ційної діяльності з метою одержання інших благ. 

Як сукупність ресурсів (активів) тлумачать інвестиції такі 
економісти, як Л. Борщ, Д. Молодченко, В. Шевчук та П. Рогожин. 
Вони підкреслюють, що інвестиційні ресурси, які являють собою 
інвестиції, спрямуються на розширення та відновлення власного ка-
піталу або інших вигід. 

У. Шарп, Дж. Розенберг, М. Денисенко розглядають інвести-
ції як процес або інвестиційні операції. Науковці стверджують, що 
інвестиції – це інструмент підприємницької діяльності, який вири-
совується з метою збереження чи отримання доходу. 

У сучасних умовах успішний розвиток промислових підпри-
ємств обумовлений здійсненням ефективної інвестиційної діяльно-
сті, у процесі якої відбувається залучення всіх форм капіталу, дер-
жавних та іноземних інвестицій, що сприяє впровадженню та осво-
єнню новітніх технологій виробництва, а також підвищенню їх кон-
курентоспроможності. Отже, інвестиційна активність підприємств 
визначається спрямованістю інтересів на досягнення конкурентних 
переваг, а також відображає ступінь внутрішньої потреби в онов-
ленні власного виробничого капіталу.  
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На сьогодні не існує єдиного визначення сутності поняття 
«інвестиційна активність». Для поглибленого вивчення даної кате-
горії проаналізуємо її сутність. 

Інвестиційна активність – це інтенсивність залучення інвес-
тицій в економіку підприємства – таке визначення характерне для 
більшості українських учених [17, с. 30]. Отже, інвестиційна актив-
ність відображає динаміку залучення інвестицій, їх структуру, а та-
кож співвідносить деякі макроекономічні показники, які описують 
і характеризують ступінь мінливості інвестиційної діяльності.  

На думку О. Савлука, інвестиційна активність – це сукупність 
інвестиційних потоків унаслідок здійснення інвестиційної діяльно-
сті [25, с. 243]. У даному визначенні головним фактором інвести-
ційної активності є інвестиційний потік, що являє собою інвести-
ційні ресурси. 

У дослідженні Є. Казакевича відзначається, що інвестиційна 
активність – це сукупність власних фінансових можливостей і мож-
ливість залучення зовнішніх фінансових ресурсів [32, с. 160-165]. 
Дане визначення характеризує інвестиційну активність як забезпе-
чення залучення ресурсів. Однак серед складових запропоновано 
тільки фінансові ресурси, яких недостатньо для досягнення очіку-
ваного прибутку. 

А. Асаул розглядає інвестиційну активність як концентрацію 
та розподіл інвестиційного капіталу, активізацію впровадження но-
вих виробничих потужностей, розвиток прямих і портфельних ін- 
вестицій [2, с. 53-62]. Автор характеризує інвестиційну активність 
як залучення інвестицій, які впливають на успішність капіталу під-
приємства. 

За визначенням Н. Климова, інвестиційна активність – це сту-
пінь інтенсивності процесів інвестування в рамках підприємства, 
що враховує ресурсні та реалізовані інвестиційні можливості регіо-
нальної економічної системи [16, с. 52]. Таке визначення містить 
неточність, тому що більше характеризує інвестиційні можливості, 
ніж інвестиційну активність.  

Л. Салімов вважає, що інвестиційна активність – це поведінка 
суб’єктів інвестиційної діяльності; динаміка розміру та структури 
інвестицій; темпи зростання й ефективність використання інвести-
ційних ресурсів [26, с. 85]. Слід зауважити, що в даному випадку 
автор акцентує увагу на використанні параметрів, за допомогою 
яких можна визначити інвестиційну діяльність підприємства.  
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На думку В. Бутиріної, інвестиційну активність слід розгля-
дати як характеристику кінцевого результату інвестиційного про-
цесу [8, с. 47]. Автор повністю ототожнює інвестиційну активність 
з інвестиційною діяльністю. При цьому визначення потребує уточ-
нення, тому що не можна охарактеризувати інвестиційну активність 
тільки на основі зміни динаміки та структури інвестицій. 

Г. Харламова визначає інвестиційну активність об’єкта інве-
стування як інтенсивність залучення в нього інвестицій [27, с. 73-
79]. У даному підході недостатньо характеризувати інвестиційну 
активність як об’єкт інвестування, тому що існує багато інших по-
казників, за допомогою яких можна досягти конкретного резуль-
тату. 

Ю. Аніскін, А. Бударова, А. Попов трактують інвестиційну 
активність як залучення і реалізацію позикового капіталу, прямих 
та портфельних інвестицій з метою підвищення економічного по- 
тенціалу і переведення підприємства на якісно новий рівень функ-
ціонування [1, с. 47]. Автори підкреслюють, що від таких факторів, 
як економічний потенціал та інвестування власних коштів, завжди 
залежатиме інвестиційна активність підприємства.  

В. Будяков під інвестиційною активністю розуміє швидкість 
(інтенсивність) перебіг інвестиційних процесів, що вимірюється 
зміною співвідношень інвестицій до валової доданої вартості або 
валового регіонального продукту; зміни динаміки зрушень струк-
тури капітальних інвестицій; зміни співвідношень інвестицій в ос-
новний капітал до середньооблікової чисельності працівників у ре-
альному секторі економіки регіону [7, с. 47] Отже, інтенсивність є 
складовою інвестиційної активності.  

Т. Чаргазія тлумачить інвестиційну активність як позитивну 
динаміку зміни параметрів, що характеризують обсяги інвестицій, 
результати їх реалізації та джерела надходження [28, с. 159]. Автор 
акцентує увагу на тому, що в даному випадку динаміка певних по-
казників характеризує інвестиційну діяльність підприємства. 

Аналіз існуючих трактувань засвідчив різноманітність визна-
чення поняття «інвестиційна активність». Інвестиційна активність 
спрямовується не тільки на залучення ресурсів, але і на впрова-
дження інвестицій. Інвестиційна активність – це не тільки інтен- 
сивність залучення інвестицій у підприємство, але і створення пе-
редумов для відповідного розміщення залучених коштів. 



167 

Отже, під інвестиційною активністю слід розуміти динаміку 
залучення та структуру інвестицій, які характеризують інвести-
ційну діяльність на підприємстві, а також можливість залучення фі-
нансових ресурсів з метою отримання прибутку чи іншого очікува-
ного ефекту. Ефекту можна досягти за допомогою сукупності еко-
номічних параметрів, які включать рівень і структуру інвестицій. 

Оскільки економічна сутність поняття «інвестиційна актив-
ність» до сьогодні чітко не сформована, необхідно проаналізувати 
інвестиції, що допоможе встановити чітку структуру інвестиційної 
активності підприємства. Для виявлення привабливості інвестицій-
ного клімату слід проаналізувати показники попередніх років ін- 
вестиційної активності (табл. 1, рисунок). За даними Держкомстату 
України в січні-вересні 2016 р. в економіку іноземними інвесторами 
вкладено 2859,1 млн дол. США прямих інвестицій.  

 
Таблиця 1 

Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування 
у 2010-2015 рр., млн грн / % [12] 

Показник  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Усього 
180575,5 /

100 
24126,0 / 

100 
273256,0 /

100 
249873,4 /

100 
219419,9 /

100 
23116,4 / 

100 
у т.ч. за рахунок: 
коштів держав-
ного бюджету 

10223,3 / 
5,7 

17376,7 / 
7,2 

16288,3 / 
5,7 

6174,9 / 
2,5 

2738,7 / 
1,2 

6919,5 / 
2,5 

коштів місцевих 
бюджетів 

5730,8 / 
3,2 

7746,9 / 
3,2 

8555,7 / 
3,1 

6796,8 / 
2,7 

5918,2 / 
2,7 

14260,0 / 
5,2 

власних коштів 
підприємств та ор-
ганізацій  

111371,0 /
61,7 

147569,6 /
61,2 

171176,6 /
62,6 

165786,7 /
66,3 

154629,5 /
70,5 

184351,3 / 
67,5 

кредитів банку та 
інших позик 

22888,1 / 
12,7 

36651,9 / 
15,2 

39724,7 / 
14,5 

34734,7 / 
13,4 

21739,3 / 
9,9 

20740,1 / 
7,6 

коштів іноземних 
інвесторів 

3723,9 / 
2,1 

5038,9 / 
2,1 

4904,3 / 
1,8 

4271,3 / 
1,7 

5639,8 / 
2,6 

8185,4 / 
2,9 

коштів населення 
на будівництво 
житла 

18885,9 / 
10,4 

17589,2 / 
7,3 

22575,5 / 
8,3 

24072,3 / 
9,6 

22064,2 / 
10,1 

319885,4 / 
11,7 

інших джерел фі-
нансування 

7752,5 / 
4,3 

9312,8 / 
3,9 

10030,9 / 
3,7 

8036,7 / 
3,2 

6690,2 / 
3,1 

6674,7 / 
2,4 

 
Зростання обсягів капітальних інвестицій прискорилось у  

ІІ кварталі 2016 р. до 17,5% порівняно з відповідним періодом 
2015 р. (скорочення на 3,6% у ІІ кварталі 2015 р. та зростання на 
0,7% у І кварталі 2016 р., зростання на 7,5% у ІV кварталі 2015 р.).  
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Така висока інвестиційна динаміка у ІІ кварталі забезпечила форму-
вання позитивної динаміки капітальних інвестицій за підсумком  
І півріччя 2016 р. на рівні 9,6% – скорочення на 9,2% у І півріччі 
2015 р. Зростання капітальних інвестицій стало наслідком пожвав-
лення інвестиційної активності [12].  

Аналіз структури та динаміки капітальних інвестицій за дже-
релами фінансування у 201-2015 рр. дозволив визначити, що зага-
льна величина капітальних інвестицій постійно збільшувалася. У 
структура інвестицій за джерелами фінансування частка місцевих 
бюджетів збільшилася з 3,2 до 5,2%. Інвестування власних коштів 
підприємств порівняно з 2010 р. (61,7%) у 2015 р. зросло до 67,5%. 
Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіта-
ловкладень становила 7,6%, тобто порівняно з 2010 р. зменшилася 
(12,7%), що пояснюється загальною економічною ситуацією в кра-
їні. Суттєво зменшилася також частка коштів державного бюджету. 
Якщо в 2011 р. вона збільшилася на 7,2%, то в наступні роки по- 
стійно зменшувалася (2012 р. – 5,7%, 2015 р. – 2,5%) [12].  

Аналіз капітальних інвестицій за видами промислової діяль-
ності наведено в табл. 2.  

Аналіз капітальних інвестицій за видами промислової діяль-
ності за 2011-2015 рр. свідчить, що основними є переробна та до- 
бувна промисловість.  

У результаті виконаного аналізу встановлено, що традиційно 
переважає частка харчової промисловості, яка складає 15,5% від за-
гального обсягу залучених інвестицій у промисловість у 2015 р. У 
структурі капітальних інвестицій незначними залишаються частка 
інвестицій: виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
(0,7% у 2015 р.) та виробництво електричного устаткування (0,7%). 
Водночас частка капітальних інвестицій у металургії становила 
14,2%, а у 2011 р. – 12,4%. Слід відзначити, що найбільше зростання 
відбулося у 2015 р. на підприємствах добувної промисловості – 
18466,3 млн грн (21,1%), у тому числі переробної – 46219,1 млн грн 
(52,7%). 

Динаміка інвестицій свідчить, що обсяг інвестицій в Україні 
збільшується, але їх все ж замало для того, щоб досягти рівня роз-
витку країн Європи.  

Висновки. Виявлено різноманітність трактувань поняття «ін-
вестиції». Аналіз існуючих наукових поглядів дозволив уточнити  
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Таблиця 2 
Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності  

у 2011-2015 рр., млн грн / % [12] 
Вид промислової діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 

Промисловість 
78725,8 / 

100 
91598,4 / 

100 
97574,1 / 

100 
86242,0 /

100 
87656,0 /

100 

Добувна промисловість  
22097,7 / 

28,1 
22293,5 / 

24,3 
21624,8 / 

22,2 
20010,6 /

23,2 
18466,3 /

21,1 

Переробна промисловість 
42161,3 / 

53,5 
42276,8 / 

41,2 
44717,9 / 

45,9 
42474,4 /

49,3 
46219,1 /

52,7 

Харчова пормисловість 
12061,5 / 

15,3 
13279,7 / 

14,5 
14941,3 / 

15,3 
13486,7 

15,6 
13548,5 /

15,5 

Легка промисловість 
539,4 / 

0,7 
371,6 / 

0,4 
481,5 / 

0,5 
623,0 / 

0,7 
987,0 / 

1,1 
Виробництво виробів з дере-
вини, виробництво паперу  

3596,4 / 
4,6 

2258,4 / 
2,5 

2433,9 / 
2,5 

2011,8 / 
2,3 

4031,1 / 
4,6 

Виробництво коксу та продуктів 
нафто перероблення 

1602,5 / 
2,0 

1237,5 / 
1,5 

674,6 / 
0,7 

534,2 / 
0,6 

579,6 / 
0,7 

Виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції  

2767,7 / 
3,5 

3436,6 / 
3,7 

2653,6 / 
2,7 

2174,6 / 
2,5 

1679,7 / 
1,9 

Металургія 
9787,0 / 

12,4 
9227,8 / 

10,0 
10875,0 / 

11,1 
11833,6 / 

13,7 
12470,0 /

14,2 
Виробництво електричного уста-
ткування  

632,7 / 
0,8 

673,4 / 
0,7 

1000,3 / 
1,0 

601,7 / 
0,7 

584,8 / 
0,7 

Виробництво автотранспортних 
засобів     

2422,7 / 
3,1 

2815,4 / 
3,1 

3122,9 / 
3,2 

2627,7 / 
3,0 

3332,1 / 
3,8 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря

13475,1 / 
27,7 

25381,8 / 
27,7 

29309,5 / 
30,0 

22895,0 /
26,5 

21347,2 /
24,3 

Водопостачання, каналізація, по-
водження з відходами 

991,7 / 
1,6 

1646,3 / 
1,8 

1921,9 / 
1,9 

862,0 / 
1,0 

1623,4 / 
1,8 

 
економічну сутність категорії «інвестиції» як довгострокове вкла- 
дення капіталу в будь-яке підприємство, щоб отримати прибуток. 
Систематизовано існуючі точки зору на зміст даного поняття. Об-
ґрунтовано, що інвестиції – це вкладення капіталу у всіх його фор-
мах у підприємницьку діяльність для забезпечення його зростання 
в майбутньому. 

Конкретизовано економічну сутність поняття «інвестиційна 
активність» як відображення динаміки залучення інвестицій та їх 
структури, що характеризують інвестиційну діяльність на підпри-
ємстві, а також можливість залучення фінансових ресурсів з метою 
отримання прибутку чи іншого очікуваного ефекту. Ефекту можна 
досягти за допомогою сукупності економічних параметрів, які 
включать рівень і структуру інвестицій. 
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Встановлено зростання обсягів капітальних інвестицій у  
ІІ квартал 2016 р. до 17,5% порівняно з ІІ кварталом 2015 р. (скоро-
чення на 3,6%). Така висока інвестиційна динаміка у ІІ кварталі за-
безпечує формування позитивної динаміки капітальних інвестицій. 
Результати дослідження динаміки та структури капітальних інвес-
тицій за видами промислової діяльності за 2011-2015 рр. свідчать, 
що загальна величина інвестицій постійно збільшується. 

Структура капітальних інвестицій значно погіршилась, незва-
жаючи на те, що їх основна частка припадає на переробну промис-
ловість (у 2015 р. 52,7% від загального обсягу капітальних вкла-
день). Інвестиційна активність у сфері розподілення електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря у 2015 р. порівняно з 2011 р. 
зменшилася (24,3 та 17,1% відповідно). Інвестиційна активність у 
переробній промисловості знизилася за аналогічний період з 23,2% 
до 21,1%. Суттєві коливання інвестиційної активності за видами 
промислової діяльності спостерігаються у сфері виробництва хі- 
мічних речовин і хімічної продукції. Пріоритетними видами про- 
мисловості за період 2011-2015 рр. є добувна та переробна промис-
ловість. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Сьогодні тема інвестиційної діяльності підприємств викликає 

у вчених активний інтерес. Це пов’язано з тим, що в сучасних еко-
номічних умовах підприємства не можуть існувати та розвиватися 
лише за рахунок власних коштів. Ряд виробничих проблем підпри-
ємств, таких як застарілі виробничі потужності, відсутність іннова-
цій у виробництві, неконкурентоспроможність більшої частини віт-
чизняної промислової продукції, потребують залучення інвестицій-
них ресурсів. Характеристика інтенсивності інвестицій визначає ін-
вестиційну активність підприємства.  

Слід зазначити, що в існуючих дослідженнях відсутнє єдине 
трактування поняття «інвестиційна активність». Деякі автори пере-
тинають його із суміжними поняттями, такими як «інвестиційний 
потенціал», «інвестиційні ресурси». На даному етапі недостатньо 
уваги приділяється сутності цього поняття, аналізу показників та 
методів оцінки, динаміці інвестиційної активності підприємств.  

Проблематиці інвестиційної активності присвячено праці та-
ких науковців, як О. Богуцька, Н. Брюховецька, І. Булєєв, В. Буров, 
Є. Виборова, Є. Казакевич, Н. Клімова, Т. Коритько, О. Кравченко, 
І. Ройзман, Л. Паштова, В. Плужніков, Л. Салімов, Д. Соколов [2-
15] та ін. (табл. 1). 

Найбільш відповідним є трактування Л.Салімова: «Інвести-
ційна активність – фактичний результат складної динамічної взає-
модії, з одного боку – можливостей інвестування, з іншого – рівня 
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ймовірності досягнення заданої кінцевої мети інвестиційної діяль-
ності» [14]. 

 
Таблиця 1 

Підходи до визначення економічної категорії 
«інвестиційна активність» 

Автор Визначення 
Є. Казакевич [7] Інвестиційна активність є сукупністю власних фінансових мож-

ливостей і можливостей залучення зовнішніх фінансових ре-
сурсів 

І. Ройзман [13] 
 

Інвестиційна активність регіону – розвиток й інтенсивність ін-
вестиційної діяльності в регіоні, що характеризується обсягом і 
темпами залучення інвестицій в основний капітал регіону 

Н. Клімова [8] 
 

Інвестиційна активність – це ступінь інтенсивності процесів ін-
вестування в рамках регіону, що враховує ресурсні та реалізо-
вані інвестиційні можливості регіональної економічної системи 

Д. Соколов [15] Інвестиційна активність – обсяг, темпи зростання й ефектив-
ність використання інвестиційних ресурсів 

Л. Паштова [11] Інвестиційна активність – динаміка розміру та структури інвес-
тицій 

Л. Салімов [14] Інвестиційна активність – це ступінь мінливості інвестиційної 
діяльності. Інвестиційна активність є фактичною реалізацією 
наявного потенціалу з урахуванням рівня інвестиційних ризиків

 
На сучасному етапі інвестиційна активність – це взаємодія 

внутрішніх та зовнішніх факторів діяльності підприємств, де внут-
рішні фактори – можливості інвестування, зовнішні – інвестицій-
ний процеси та інвестиційний клімат. Інвестиційний клімат – ба-
ланс інвестиційної привабливості та інвестиційних ризиків.   

Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів інвести-
ційної активності, аналіз стану показників цієї економічної катего-
рії на підприємствах України.  

Для аналізу інвестиційної активності підприємств слід дотри-
муватися таких етапів: 

підготовка інформаційної основи аналізу; 
попередній аналіз; 
оцінка зовнішнього середовища; оцінка ринку, факторів, що 

визначають інвестиційну активність тощо; 
аналіз вільних власних ресурсів; оцінка потенціалу розвитку 

підприємства; 
аналіз перспективної економічної стійкості; 
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формування комплексного висновку про інвестиційну актив-
ність підприємства;    

порівняльний аналіз інвестиційної активності підприємства 
[6]. 

Показники оцінки інвестиційної активності дозволяють ви-
значити інтенсивність й ефективність інвестиційної діяльності під-
приємств, рівень його інвестиційної активності. У табл. 2 наведено 
найбільш поширені з них [12]. 

 
Таблиця 2 

Показники оцінки інвестиційної активності підприємств 
Показник Формула для розрахунку Економічний зміст 

1 2 3 
Динаміка  чистих 
інвестицій в осно-
вні фонди. 

ЧІ = ВІ – АВ,   
де ВІ – сума валових інвести-
цій підприємства за звітній пе-
ріод (загальний обсяг ін-
вестованого капіталу); 
АВ – сума амортизаційних 
відрахувань за звітній період 

Показник динаміки чистих інвести-
цій відображає економічний розви-
ток підприємства за звітний період. 
Якщо сума чистих інвестицій є до-
датною, то це свідчить про те, що 
інвестиційна діяльність підприєм-
ства забезпечує його економічне 
зростання 

Коефіцієнт інвес-
тиційної активно-
сті 

Кі.а. = (НЗБ + ДВвМЦ + ДВФ) 
/ НА,  
де НЗБ – вартість необоротних 
активів у вигляді неза-
вершеного будівництва за 
звітний період; 
ДВвМЦ – вартість дохідних 
вкладень у матеріальні цінно-
сті за звітній період; 
ДВФ – вартість довгостроко-
вих фінансових вкладень за 
звітній період; 
НА – загальна вартість необо-
ротних активів за звітний пе-
ріод 

Характеризує лише швидкість 
оновлення необоротних активів, але 
не враховує інвестиції в оборотний 
капітал та залучення джерел інвес-
тування 
 

Коефіцієнт по- 
треби інвестицій в 
оборотний капітал 
(показник збалан-
сованого зрос-
тання К. Уолша) 

E = R / (G × T),  
де Е – чисельне значення по-
казника збалансованого зрос-
тання; 
R – частка чистого прибутку у 
виручці підприємства; 
G – темп зростання виручки;  
T – частка оборотних активів у 
виручці 

Коефіцієнт базується на аналізі 
тільки одного внутрішнього показ-
ника, не враховуючи амортизаційні 
відрахування. Аналізує тільки інве-
стиції, спрямовані на поповнення 
оборотного капіталу 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 

Коефіцієнт зносу 
основних фондів 

Квиб = Воз(над) / Вп(пр..р.),  
де Воз(над) – вартість основних 
засобів, які вибули протягом 
року; 
Вп(пр..р.) – початкова вартість 
основних засобів на початок 
року 

Відображає, якою мірою амортизо-
вані основні засобі, тобто як профі-
нансована здатність їх майбутньої 
заміни. Об’єктивну оцінку цьому 
коефіцієнту дає порівняння даного 
значення на підприємстві із серед-
нім значенням коефіцієнта зносу в 
галузі загалом 

Коефіцієнт надхо-
дження загальний 

Кнз = Воз(над) / Вп(к.р.),  
де Воз(пр.р) – вартість основних 
засобів, які надійшли протя-
гом року; 
Вп(к.р.) – початкова вартість ос-
новних засобів на кінець року

Показує інтенсивність оновлення 
основних засобів. Низькі темпи 
оновлення основних засобів змушу-
ють підприємство підвищувати 
ефективність власних джерел фі-
нансування інвестицій в основний 
капітал 

Коефіцієнт ви-
буття основних 
засобів 

Квиб = Воз(над) / Вп(пр..р.),  
де Воз(над) – вартість основних 
засобів, які вибули протягом 
року; 
Вп(пр..р.) – початкова вартість 
основних засобів на початок 
року 

Показує інтенсивність вибуття ос-
новних засобів. Цей показник розг-
лядається разом із коефіцієнтом 
оновлення основних засобів. Якщо 
рівень вибуття перевищує онов-
лення, то це є одним із проявів інве-
стиційної кризи підприємства 

 

Найефективнішим в оцінці інвестиційної активності підпри-
ємства є показник динаміки чистих інвестицій, що визначає загаль-
ний рівень економічного розвитку підприємства. 

Методи оцінки інвестиційної активності підприємства можна 
поділити на 4 основні групи (табл. 3). 

На прикладі рангового методу проаналізуємо інвестиційну 
активність вітчизняних підприємств за окремими видами промис-
лової діяльності, динаміку та структуру фінансових джерел інвесту-
вання [10] (табл. 4, рис. 1). 

Таблиця 3 
Методи оцінки інвестиційної активності підприємства 
Метод Пояснення 

Балансовий Вимірювання пропорцій у вартісній та натуральній формах, по-
лягає у зіставленні врівноважуючих один одного показників 

Структурно-
індексний 

Багатофакторне відображення обсягів, динаміки та ефективно-
сті інвестицій. Базується на комплексній оцінці 

Ранговий  Базується на створені інформації за виділеними ознаками. Ана-
лізує відносні показники, що характеризують динаміку змін 

Експертний Застосовується тоді, коли інші методи вимірювання інформації 
неможливі. Має високий ступінь суб’єктивізму  
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Таблиця 4 
Капітальні інвестиції за окремими видами промислової  

діяльності, млн грн / %  [16] 
Вид промислової 

діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Промисловість 55384,4 /
100 

78725,8 /
100 

91598,4/
100 

97574,1/
100 

86242,0/
100 

87656,0/
100 

Добувна промис-
ловість 

15261,1/
27,6 

22097,7/
28,1 

22293,5/
24,3 

21624,8/
22,6 

20010,6/
23,2 

18466,3/
21,1 

Переробна проми-
словість

30151,9/
54,4

42161,3/
53,6

42276,8/
46,1

44717,9/
46,8

42474,4/
49,2

46219,1/
52,7

Харчова промис-
ловість 

8510,2/
15,4 

12061,5/
15,3 

13279,7/
14,5 

14941,3/
15,6 

13486,7/
15,6 

13548,5/
15,5 

Легка промисло-
вість 

479,9/
0,9 

539,4/
0,7 

371,6/
0,4 

481,5/
0,5 

623,0/
0,7 

987,0/
1,1 

Виробництво з де-
ревини, виробни- 
цтво паперу 

1387,1/ 
2,5 

3596,4/ 
4,6 

2258,4/ 
2,5 

2433,9/ 
2,5 

2011,8/ 
2,3 

4031,1/ 
4,6 

Виробництво ко-
ксу, продуктів на-
фтопереробки 

1418,4/ 
2,6 

1602,5/ 
2,0 

1237,5/ 
1,3 

674,6/ 
0,7 

534,2/ 
0,6 

579,6/ 
0,7 

Хімічна та нафто-
хімічна промисло-
вість 

2440,6/ 
4,4 

2767,7/ 
3,5 

3436,6/ 
3,7 

2653,6/ 
2,8 

2174,6/ 
2,5 

1679,7/ 
1,9 

Виробництво фар-
мацевтичної про-
дукції 

565,7/ 
1,0 

802,5/ 
1,0 

824,2/ 
0,9 

1073,0/ 
1,1 

1413,2/ 
1,6 

1622,8/ 
1,8 

Виробництво ін-
шої неметалевої 
мінеральної про-
дукції 

3801,7/ 
6,9 

4241,3/ 
5,4 

3790,0/ 
4,1 

4231,7/ 
4,3 

3989,0/ 
4,6 

3817,7/ 
4,3 

Металургійне ви-
робництво та ви-
робництво гото-
вих металевих ви-
робів 

6695,4/ 
12,1

9787,0/ 
12,4

9227,8/ 
10,1

10875,0/ 
11,1

11833,6/ 
13,7

12470,0/ 
14,2

Виробництво 
комп’ютерів 

227,9/
0,4 

408,7/
0,5 

501,0/
0,5 

194,5/
0,2 

224,5/
0,3 

420,8/
0,5 

Виробництво  
електричного 
устаткування 

663,5/ 
1,2 

632,7/ 
0,8 

673,4/ 
0,7 

1000,3/ 
1,0 

601,7/ 
0,7 

584,8/ 
0,7 

Машинобуду-
вання 

1581,7/
2,8 

2162,2/
2,7 

2781,5/
3,0 

2132,1/
2,2 

2020,8/
2,3 

1945,4/
2,2 

Виробництво ав-
тотранспортних 
засобів 

1680,2/ 
3,0 

2422,7/ 
3,1 

2815,4/ 
3,1 

3122,9/ 
3,2 

2627,7/ 
3,0 

3332,1/ 
3,8 

Інші види переро-
бної промислово-
сті 

699,6/ 
1,3 

1136,7/ 
1,4 

1079,7/ 
1,2 

903,5/ 
0,9 

933,6/ 
1,1 

1199,6/ 
1,4 

Виробництво та 
розподілення еле-
ктроенергії, газу 
та води

9971,4/ 
18,0

14466,8/ 
18,4

27028,1/ 
29,5

31231,4/ 
32,0

23757,0/ 
27,5

22970,6/ 
26,2
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Рис. 1. Структура капітальних інвестицій за окремими видами 

промислової діяльності  
 
Аналіз капітальних інвестицій свідчить про те, що в серед-

ньому в останні роки зросла частка інвестицій у переробну про- 
мисловість, а натомість частка інвестицій у добувну промисловість 
та розподілення електроенергії, газу і води зменшилася. Загалом до 
2013 р. включно спостерігалося зростання інвестиційної активності, 
а у 2014-2015 рр. – її спад, що вказує на наявність проблем фінансу-
вання інвестиційної діяльності підприємств в Україні (табл. 5, 
рис. 2). 

 

Таблиця 5 
Динаміка та структура капітальних інвестицій підприємств  

в Україні за джерелами фінансування, млн грн / % 
Показник  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

       
Усього  180575,5/

100 
241286,0/

100 
273256,0/

100 
249873,4/

100 
219419,9/

100 
273116,4/

100 
у т.ч. за раху-
нок: 
коштів держав-
ного бюджету 

10223,3/ 
5,7 

17376,7/ 
7,2 

16288,3/ 
6,0 

6174,9/ 
2, % 

2738,7/ 
1,2 

6919,5/ 
2,5 

коштів місце-
вих бюджетів 

5730,8/ 
3,2 

7746,9/ 
3,2 

8555,7/ 
3,1 

6796,8/ 
2,7 

5918,2/ 
2,7 

14260,0/ 
5,2 

власних коштів 
підприємств та 
організацій 

111371,0/
61,7 

147569,6/
61,1 

171176,6/
62,6 

165786,7/
66,3 

154629,5/
70,5 

184354,3/
67,5 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Закінчення табл. 5 
       

кредитів банків 
та інших позик 

22888,1/ 
12,7 

36651,9/ 
15,2 

39724,7/ 
14,5 

34734,7/ 
13,9 

21739,3/ 
9,9 

20740,1/ 
7,6 

коштів інозем-
них інвесторів 

3723,9/ 
2,1 

5038,9/ 
2,1 

4904,3/ 
1,8 

4271,3/ 
1,7 

5639,8/ 
2,6 

8185,4/ 
3,0 

коштів насе-
лення на будів-
ництво житла 

18885,9/ 
10,4 

17589,2/ 
7,3 

22575,5/ 
8,3 

24072,3/ 
9,6 

22064,2/ 
10,0 

31985,4/ 
11,7 

інших джерел 
фінансування 

7752,5/ 
4,3 

9312,8/ 
3,8 

10030,9/ 
3,7 

8036,7/ 
3,2 

6690,2/ 
3,0 

6674,7/ 
2,4 

 

Отже, у 2014 р. різко знизився рівень інвестиційного фінансу-
вання, більш за все з боку державного бюджету й ускладнився до- 
ступ до кредитних інвестиційних ресурсів. У 2015 р. ці показники 
знову почали зростати, але вагомою часткою все ж такі є власні  
кошти підприємств.  

Висновки. У результаті аналізу підходів до визначення сутно-
сті категорії «інвестиційна активність» її визначено як сукупність 
власних можливостей, темпів і можливостей залучення зовнішніх 
інвестицій з урахуванням інвестиційних ризиків. 

 
Рис. 2. Структура капітальних інвестицій підприємств  

за джерелом фінансування  
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Інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку 
країни, нарощуванні економічного потенціалу країни, що, у свою 
чергу, сприятливо позначається на діяльності підприємств. Вста- 
новлено, що інвестиційна діяльність на всіх рівнях потребує активі-
зації. Подальші дослідження слід спрямовувати саме на пошук ме-
тодів стимулювання інвестиційної активності та мінімізації інвес-
тиційних ризиків. 
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АНОТАЦІЇ 
 
Бриль І.В., Рябикіна К.Г. Передумови виникнення та визначення 

складу доданої вартості підприємств. – С. 41. 
Висвітлено передумови виникнення доданої вартості, виконано по-

рівняльний аналіз визначення та складу доданої вартості підприємств у  
вітчизняній і зарубіжній практиці; додану вартість досліджено з позиції 
класичних концепцій, підприємства, на державному рівні у вигляді по- 
датку на додану вартість. Визначено переваги інтелектуального капіталу 
та нематеріальних активів у складі доданої вартості конкурентоспромож-
них підприємств, що забезпечують підвищення їх капіталізації. Розглянуто 
методи розрахунку вимірювання економічного прибутку підприємств за 
фактором доданої вартості.  

Ключові слова: підприємство, управління, додана вартість, інтелек-
туальний капітал, нематеріальні активи, конкурентоспроможність, ме-
тоди, економічна додана вартість, ефективність, капіталізація. 

 
Брюховецька Н.Ю., Коритько Т.Ю., Бриль І.В. Оцінювання ін- 

вестиційної активності підприємства за критерієм доданої вартості. –  
С. 28. 

Статтю присвячено значенню оцінки інвестиційної активності про-
мислових підприємств з урахуванням фактора доданої вартості. Визначено 
різні теоретичні підходи до трактування поняття «інвестиційна актив-
ність»: співвідношення обсягів, динаміки, структури та ефективності ін- 
вестицій; ступінь інтенсивності процесів інвестування, що визначається 
обсягами, темпами зростання й ефективністю використання інвестиційних 
ресурсів; розвиток та інтенсивність інвестиційної діяльності підприємства. 
Запропоновано методичний підхід до оцінки інвестиційної активності за 
фактором доданої вартості. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна активність, інвестиційна ді-
яльність, промисловість, капітальні інвестиції, методичний підхід, підпри-
ємство, матриця, додана вартість. 

 
Булєєв І.П., Булєєв Є.І., Брюховецький Я.С. Інтелектуалізація 

праці – основа розвитку сучасної економіки. – С. 3. 
Досліджено проблеми інтелектуалізації праці в умовах IV техноло-

гічної революції, становлення V-VI технологічних укладів у постсоціаліс-
тичних країнах та Україні. Обґрунтовано пріоритет розвитку інтелекту- 
альної праці. Доведено необхідність випереджаючої підготовки працівни-
ків інтелектуальної праці. Визначено основні напрями зростання інтелек-
туалізації праці в Україні загалом, у промисловості та на підприємствах 
зокрема. 
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Ключові слова: розумова праця, інтелектуалізація праці, наука, під-
готовка працівників інтелектуальної праці, система зростання кваліфікації 
фахівців. 

 
Венжега Р.В. Досвід стратегічного планування розвитку вугільної 

промисловості України. – С. 110. 
Проаналізовано стратегії розвитку вугільної промисловості, вияв-

лено їх змістовні особливості. Розглянуто фінансово-економічні, соціа-
льні, інституційні та екологічні пріоритети розвитку вугільної галузі, ви-
кладені в програмах і стратегіях України; виявлено істотні недоліки в ре- 
алізації їх на практиці. Для української економіки у вугільній промислово-
сті розглянуто варіант стратегії інтегрованого зростання – об'єднання  
перспективних вугільних підприємств у вертикально інтегровані струк-
тури, а також скорочення кількості збиткових підприємств, які не мають 
перспектив подальшого розвитку, перекваліфікації працівників для роботи 
в суміжних галузях промисловості. 

Ключові слова: стратегія, програма, концепція, інвестиції. 
 
Горощенко В.В. Оцінка персоналу як основний інструмент моти-

вації праці. – С. 54. 
Обґрунтовано необхідність оцінки і мотивації персоналу. Надано 

визначення мотиваційного потенціалу підприємства на основі виявлення 
мотиваційних потреб працівників та вимірювання ступеня задоволеності, 
виявлених потреб за методикою Ш. Річі та Р. Мартіна.  

Ключові слова: мотивація, персонал, мотиваційний профіль, мето-
дика, підприємство. 

 
Іваненко Л.В. Порівняльний аналіз деяких підходів до моделювання 

впливу людського капіталу на додану вартість в економіці. – С. 123. 
Наведено результати порівняльного аналізу підходів до моделю-

вання впливу людського капіталу на додану вартість в економіці з вико- 
ристанням моделей економічного зростання (моделі Ерроу-Ромера, Лу-
каса, Менк’ю-Ромера-Уейла). Використання моделі Ерроу-Ромера мож-
ливе за рахунок формалізованої залежності між рівнями накопичених  
персоналом у процесі роботи знань і фондооснащеності праці. Модель Лу-
каса дозволяє аналізувати вплив накопичення людського капіталу на до-
дану вартість в економіці на підставі оцінки зовнішніх і внутрішніх ефек-
тів впливу людського капіталу на виробництво кінцевої продукції. Модель 
Менк'ю-Ромера-Вейла дозволяє здійснювати прогнозування необхідного 
рівня інвестування в людський капітал при заданих продуктивності ресу-
рсів і рівні доданої вартості продукції. 
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Ключові слова: додана вартість продукції, людський капітал, ендо-
генні та екзогенні моделі економічного зростання, модель Ерроу-Ромера, 
модель Лукаса, модель Менк’ю-Ромера-Уейла. 

 
Лаптєв В.І. Дослідження інституційного середовища управління 

людськими ресурсами в Україні. – С. 63. 
Стаття присвячена актуальному питання управління найбільш цін-

ним ресурсом сьогодення – людиною. Проаналізовано сутність людських 
ресурсів, визначено проблему врахування інституційного середовища при 
управлінні людськими ресурсами. Запропоновано систематизацію інсти-
тутів, які здійснюють координацію управління людськими ресурсами, а та-
кож розкрито сутність впливу кожного з них . 

Ключові слова: людські ресурси, управління, інституційне середо-
вище, державні, недержавні та неформальні інститути. 

 
Малишко Ю.М. Імплементація досвіду країн ЄС щодо спрощення 

загальнообов’язкових процедур для платників податків в Україні. – С. 73. 
Проаналізовано досвід країн ЄС щодо спрощення порядку ведення 

податкового обліку з податку на прибуток підприємств та ПДВ. Здійснено 
порівняльний аналіз адміністративного навантаження на суб’єктів госпо-
дарювання від виконання загальнообов’язкових процедур для платників 
податків у країнах ЄС та Україні. Запропоновано заходи щодо нейтраліза-
ції негативного впливу адміністрування податків на підприємництво в Ук-
раїні. 

Ключові слова: податковий облік, адміністрування податків, ПДВ, 
податок на прибуток підприємств, адміністративне навантаження. 

 
Матюшин О.В., Аборчі О.В. Удосконалення інструментів реаліза-

ції державної промислової політики в умовах економічних трансформа-
цій. – С. 85. 

Проаналізовано інструменти реалізації державної промислової по-
літики. Обґрунтовано доцільність використання банків розвитку, які вирі-
шують завдання довгострокового фінансування стратегічно значимих про-
ектів, модернізацію економіки і нарощування виробничого потенціалу, як 
специфічних фінансових інститутів розвитку для вдосконалення реалізації 
державної промислової політики. 

Ключові слова: промислова політика, інструменти державної про-
мислової політики, фінансування проектів, інститути розвитку, банки роз-
витку. 

 
Рябикіна Н.І., Ревва А.М., Булєєв В.Є. Економічний потенціал Ук-

раїни та шляхи його реалізації в умовах кризи. – С. 19. 
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Виконано ретроспективний огляд функціонування економіки Укра-
їни після набуття самостійності. Встановлено причини системної соціа-
льно-економічної кризи, найважливішою серед яких є криза інтелекту. Об-
ґрунтовано, що Україна має змінити господарський механізм, інститути 
управління, адаптуючи їх до реальних умов капіталістичного способу ви-
робництва. Досліджено основні протиріччя інтересів класів, груп насе-
лення на даному етапі реформування економіки. Особливе місце і зна-
чення має протиріччя між олігархами (групами олігархів), а також між гру-
пами олігархів і державою як колективним капіталістом. Викладено ос- 
новні напрями інтенсифікації використання наявного економічного по- 
тенціалу та його інноваційного розвитку. 

Ключові слова: економічна криза, інтелектуальна криза, показники 
виробництва, ВВП, ВДВ, інтереси, безперервна освіта, професійна підго-
товка. 

 
Самодурова Д.А. Теоретичні аспекти інвестиційної активності 

підприємств. – С. 174. 
Визначено сутність інвестиційної активності підприємств. Розгля-

нуто показники та методи оцінки інвестиційної активності підприємств. 
Проаналізовано інвестиційну активність підприємств України в останні 
роки.  

Ключові слова: інвестиційна активність, показники оцінки, методи 
оцінки. 

 
Трушкіна Н.В. Напрями підвищення ефективності організації збу-

тової діяльності вугледобувних підприємств. – С. 137. 
Виявлено чинники, які впливають на організацію збутової діяльно-

сті вугледобувних підприємств. Виконано аналіз динаміки показників збу-
тової діяльності вугледобувних підприємств. Визначено напрями підви-
щення ефективності організації збутової діяльності вугледобувних під- 
приємств, основними серед яких є вдосконалення системи контрактних 
взаємовідносин із різними категоріями споживачів вугільної продук-
ції;  обґрунтовано доцільність створення синдикату як організаційно-еко-
номічного механізму управління збутовою діяльністю вугледобувних під-
приємств різних форм власності; сформовано методичний підхід до ви-
бору ефективного каналу збуту вугілля. 

Ключові слова: вугледобувне підприємство, енергогенеруюча ком-
панія, збутова діяльність, організація, напрями, чинники, показники, кон-
трактні взаємовідносини, категорії споживачів, вугільна продукція, синди-
кат, канал збуту, методичний підхід, оцінка, ефект.  
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Удовенко А.О. Кластерний аналіз якості підготовки нормативно-
правових актів регуляторними органами. – С. 151. 

На основі інтернет-аналізу досліджено дані щодо розробки центра-
льними органами звітів про базове відстеження результативності норма- 
тивно-правових актів за 2012-2016 рр. Сформовано інтегральний показник 
якості аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів 
у частині підготовки звітів. Відповідно до результатів кластерного аналізу 
всі регуляторні органи розподілено на дві групи за ступенем дотримання 
вимог законодавства у сфері регуляторної політики. 

Ключові слова: відстеження результативності,  аналіз регуляторного 
впливу, нормативно-правовий акт, кластерний аналіз, регуляторний орган. 

 
Шемякіна Н.В., Пономаренко А.А. Стратегічні підходи до управ-

ління процесом інноваційного розвитку. – С. 98. 
Обґрунтовано значення управління процесом науково-технічного 

розвитку з використанням стратегічного підходу. Проаналізовано поло-
ження документів і розглянуто тенденції у сфері інновацій, вивчено еле-
менти реалізації стратегій з метою досягнення сталого розвитку. Доведено 
необхідність визначення пріоритетів розвитку в контексті глобалізації 
інноваційного процесу. 

Ключові слова: інноваційна політика, стратегія, управління, систем-
ний підхід, промисловість, фінансування, інструменти державної полі-
тики. 

 
Щерба А.О. Підходи до визначення інвестицій та інвестиційної ак-

тивності підприємств. – С. 160. 
Розглянуто підходи різних науковців до визначення економічних 

категорій «інвестиції» та «інвестиційна активність» і надано власне визна-
чення. Проаналізовано динаміку надходження інвестицій за джерелами фі-
нансування у 2010-2015 рр. Досліджено структуру капітальних інвестицій 
за видами промислової діяльності.   

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, інвестиційна акти-
вність підприємств, інвестиційна діяльність. 
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АННОТАЦИИ 
 
Брюховецкая Н.Е., Корытько Т.Ю., Брыль И.В. Оценка инвести-

ционной активности предприятия с учетом критерия добавленной стои-
мости. – С. 28. 

Статья посвящена значению оценки инвестиционной активности 
промышленных предприятий с учетом добавленной стоимости. Опреде-
лены разные теоретические подходы к трактовке понятия «инвестицион-
ная активность»: соотношение объемов, динамики, структуры и эффектив-
ности инвестиций; степень интенсивности процессов инвестирования, ко-
торая определяется объемами, темпами роста и эффективностью исполь-
зования инвестиционных ресурсов; развитие и интенсивность инвестици-
онной деятельности предприятия. Предложен методический подход к 
оценке инвестиционной активности предприятия с учетом фактора добав-
ленной стоимости.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, инвести-
ционная деятельность, промышленность, капитальные инвестиции, мето-
дический подход, предприятие, матрица, добавленная стоимость. 

 
Брыль И.В., Рябыкина Е.Г. Предпосылки возникновения и опреде-

ление состава добавленной стоимости предприятия. – С. 41. 
Рассмотрены предпосылки возникновения добавленной стоимости, 

проведен сравнительный анализ определения и состава додавленной стои-
мости предприятий в отечественной и зарубежной практике; добавленная 
стоимость исследована с позиции классических концепций, предприятия, 
на государственном уровне в виде налога на добавленную стоимость. 
Определены преимущества интеллектуального капитала и нематериаль-
ных активов в составе добавленной стоимости конкурентоспособных 
предприятий, обеспечивающих повышение их капитализации. Рассмот-
рены методы расчета измерения экономической прибыли предприятий по 
фактору добавленной стоимости.  

Ключевые слова: предприятие, управление, добавленная стоимость, 
интеллектуальный капитал, нематериальные активы, конкурентоспособ-
ность, методы, экономическая добавленная стоимость, эффективность, ка-
питализация. 

 
Булеев И.П., Булеев Е.И., Брюховецкий Я.С. Интеллектуализа-

ция труда – основа развития современной экономики. – С. 3. 
Исследованы проблемы интеллектуализации труда в условиях IV 

технологической революции, становления V-VI технологических укладов 
в постсоциалистических странах и Украине. Показан приоритет развития 
интеллектуального труда. Доказана необходимость опережающей подго-
товки работников интеллектуального труда. Определены основные 
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направления роста интеллектуализации труда в Украине в целом, в про-
мышленности и на предприятиях в частности. 

Ключевые слова: умственный труд, интеллектуализация труда, 
наука, подготовка работников интеллектуального труда, система роста 
квалификации специалистов. 

 
Венжега Р.В. Опыт стратегического планирования развития 

угольной промышленности Украины. – С. 110. 
Проанализированы стратегии развития угольной промышленности, 

выявлены их содержательные особенности. Рассмотрены финансово-эко-
номические, социальные, институциональные и экологические приори-
теты развития угольной отрасли, которые изложены в программах и стра-
тегиях Украины, определены существенные недостатки в реализации их 
на практике. Для украинской экономики в угольной промышленности рас-
смотрен вариант стратегии интегрированного роста – объединения пер-
спективных угольных предприятий в вертикально интегрированные 
структуры, а также сокращение количества убыточных предприятий, не 
имеющих перспектив дальнейшего развития, переквалификация работни-
ков для работы в смежных отраслях промышленности. 

Ключевые слова: стратегия, программа, концепция, инвестиции. 
 
Горощенко В.В. Оценка персонала как основной инструмент мо-

тивации труда. – С. 54. 
Обоснована необходимость оценки и мотивации персонала. Пред-

ставлено определение мотивационного потенциала предприятия на основе 
выявления мотивационных потребностей работников и измерения степени 
удовлетворенности, выявленных потребностей по методике Ш. Ричи и  
Р. Мартина. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, мотивационный профиль, 
методика, предприятие. 

 
Иваненко Л.В. Сравнительный анализ некоторых подходов к мо-

делированию влияния человеческого капитала на добавленную стоимость 
в экономике. – С. 123. 

Приведены результаты сравнительного анализа подходов к модели-
рованию влияния человеческого капитала на добавленную стоимость в 
экономике с использованием моделей экономического роста (модели Эр-
роу-Ромера, Лукаса, Мэнкью-Ромера-Уэйла). Использование модели Эр-
роу-Ромера возможно за счет формализованной зависимости между уров-
ням накопленных персоналом в процессе работы знаний и фондооснащен-
ности труда. Модель Лукаса позволяет проводить анализ влияния накоп-
ления человеческого капитала на добавленную стоимость в экономике на 
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основании оценки внешних и внутренних эффектов влияния человече-
ского капитала на производство конечной продукции. Модель Мэнкью-
Ромера-Вэйла позволяет осуществлять прогнозирование необходимого 
уровня инвестирования в человеческий капитал при задаваемых произво-
дительности ресурсов и уровне добавленной стоимости продукции.  

Ключевые слова: добавленная стоимость, человеческий капитал, эн-
догенные и экзогенные модели экономического роста, модель Эрроу-Ро-
мера, модель Лукаса, модель Мэнкью-Ромера-Уэйла. 

 
Лаптев В.И. Исследование институциональной среды управления 

человеческими ресурсами в Украине. – С. 63. 
Статья посвящена актуальному вопросу управления наиболее цен-

ным ресурсом сегодняшнего дня – человеком. Проведен анализ сущности 
человеческих ресурсов, определена проблема учета институциональной 
среды при управлении человеческими ресурсами. Предложена системати-
зация институтов, осуществляющих координацию управления человече-
скими ресурсами, а также раскрыта сущность влияния каждого из них. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление, институцио-
нальная среда, государственные, негосударственные и неформальные ин-
ституты. 

 
Малышко Ю.М. Имплементация опыта стран ЕС по упрощению 

общеобязательных процедур для налогоплательщиков в Украине. – С. 73. 
Проанализирован опыт стран ЕС по упрощению порядка ведения 

налогового учета по налогу на прибыль предприятий и НДС. Осуществлен 
сравнительный анализ административной нагрузки на субъектов хозяй-
ствования от исполнения общеобязательных процедур для налогоплатель-
щиков в странах ЕС и Украине. Предложены меры по нейтрализации нега-
тивного влияния администрирования налогов на предпринимательство в 
Украине.  

Ключевые слова: налоговый учет, администрирование налогов, 
НДС, налог на прибыль предприятий, административная нагрузка. 

 
Матюшин А.В., Аборчи А.В. Совершенствование инструментов 

реализации государственной промышленной политики в условиях эконо-
мических трансформаций. – С. 85. 

Проанализированы инструменты реализации государственной про-
мышленной политики. Обоснована целесообразность использования бан-
ков развития, которые решают задачи долгосрочного финансирования 
стратегически значимых проектов, модернизации экономики и наращива-
ния производственного потенциала, как специфических финансовых ин-
ститутов развития для совершенствования реализации государственной 
промышленной политики.  
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Ключевые слова: промышленная политика, инструменты государ-
ственной промышленной политики, финансирование проектов, институты 
развития, банки развития. 

 
Рябыкина Н.И., Ревва А.Н., Булеев В.Е. Экономический потен-

циал Украины и пути его реализации в условиях кризиса. – С. 19. 
Выполнен ретроспективный обзор функционирования экономики 

Украины после обретения самостоятельности. Установлены причины си-
стемного социально-экономического кризиса, важнейшей среди которых 
является кризис интеллекта. Доказано, что Украина должна изменить хо-
зяйственный механизм, институты управления, адаптируя их к реальным 
условиям капиталистического способа производства. Исследованы основ-
ные противоречия интересов классов, групп населения на данном этапе ре-
формирования экономики. Особое место и значение имеет противоречие 
между олигархами (группами олигархов), а также между группами олигар-
хов и государством как коллективным капиталистом. Изложены основные 
направления интенсификации использования имеющегося экономиче-
ского потенциала и его инновационного развития. 

Ключевые слова: экономический кризис, интеллектуальный кризис, 
показатели производства, ВВП, ВДС, интересы, непрерывное образова-
ние, профессиональная подготовка. 

 
Самодурова Д.А. Теоретические аспекты инвестиционной актив-

ности предприятий. – С. 174. 
Определена сущность инвестиционной активности предприятий. 

Рассмотрены показатели и методы оценки инвестиционной активности 
предприятий. Проанализирована инвестиционная активность предприятий 
Украины в последние годы. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, показатели оценки, 
методы оценки. 

 
Трушкина Н.В. Направления повышения эффективности органи-

зации сбытовой деятельности угледобывающих предприятий. – С. 137. 
Выявлены факторы, влияющие на организацию сбытовой деятель-

ности угледобывающих предприятий. Выполнен анализ динамики показа-
телей сбытовой деятельности угледобывающих предприятий. Определены 
направления повышения эффективности организации сбытовой деятель-
ности угледобывающих предприятий, основными из которых является со-
вершенствование системы контрактных взаимоотношений с различными 
категориями потребителей угольной продукции; обоснование целесооб-
разности создания синдиката как организационно-экономического меха-
низма управления сбытовой деятельностью угледобывающих предпри- 
ятий различных форм собственности; формирование методического под-
хода к выбору эффективного канала сбыта угля. 
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Ключевые слова: угледобывающее предприятие, энергогенерирую-
щая компания, сбытовая деятельность, организация, направления, фак-
торы, показатели, контрактные взаимоотношения, категории потребите-
лей, угольная продукция, синдикат, канал сбыта, методический подход, 
оценка, эффект. 

 
Удовенко А.А. Кластерный анализ качества подготовки норма-

тивно-правовых актов регуляторными органами. – С. 151. 
На основе интернет-анализа исследованы данные по разработке 

центральными органами отчетов о базовом отслеживании результативно-
сти нормативно-правовых актов за 2012-2016 гг. Сформирован интеграль-
ный показатель качества анализа регуляторного влияния проектов норма-
тивно-правовых актов в части подготовки отчетов. По результатам кла-
стерного анализа все регуляторные органы распределены на две группы по 
степени соблюдения требований законодательства в сфере регуляторной 
политики. 

Ключевые слова: отслеживание результативности, анализ регуля-
торного влияния, нормативно-правовой акт, кластерный анализ, регуля-
торный орган. 

 
Шемякина Н.В., Пономаренко А.А. Стратегические подходы к 

управлению процессом инновационного развития. – С. 98. 
Показано значение управления процессом научно-технического 

развития с использованием стратегического подхода. Проанализированы 
положения документов и рассмотрены тенденции в области инноваций, 
изучены элементы реализации стратегий в целях достижения устойчивого 
развития. Обоснована необходимость определения приоритетов развития 
в контексте глобализации инновационного процесса. 

Ключевые слова: инновационная политика, стратегия, управление, 
системный подход, промышленность, финансирование, инструменты гос-
ударственной политики. 

 
Щерба А.А. Подходы к определению инвестиций и инвестиционной 

активности предприятий. – С. 160. 
Рассмотрены подходы различных ученых к определению экономи-

ческих категорий «инвестиции» и «инвестиционная активность» и дано 
собственное определение. Проведен анализ динамики поступления инве-
стиций по источникам финансирования в 2010-2015 гг. Исследована 
структура капитальных инвестиций по видам промышленной деятельно-
сти.  

Ключевые слова: инвестиции, капитальные инвестиции, инвестици-
онная активность предприятий, инвестиционная деятельность. 
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ABSTRACTS1 
 
Bryl I.V., Ryabykina K.G. Prerequisites for the emergence and defini-

tion of the added value of enterprises. – Р. 41. 
In modern economic conditions, added value is subject to in-depth study 

both in Ukraine and abroad, but there is no clear formulation of this concept, as 
well as its content and composition and methods of calculation. 

Value added is part of the value of a product that was created in this 
organization, the difference between the value of sales and purchased goods and 
services. 

A prerequisite for its occurrence was the formation of class employees, 
free, but devoid of ownership of the means of production and manufactured 
product. They needed to sell their labor to obtain the necessary benefits for them-
selves and their family members. 

The process of adding value goes through three stages: pre-production 
(standardization, research and development, design, development of own design 
solutions), production (production, assembly) and post-production (logistics, 
marketing, brand formation). Participation in the first and third stages according 
to expert estimates brings companies higher incomes than participating in the 
second stage of production. 

The work carried out in the work on the definition and composition of 
this category proved that the value added is the balance (difference) between the 
amount of investments for the purchase of raw materials and materials for the 
production of products, the cost of work of employees, their intellectual capital 
and the profit from its implementation. 

Intellectual capital, intangible assets of the enterprise are among the most 
important levers that form the basis of its added value, increase the capitalization 
of the company, the company, which allows the most valuable of them to par-
ticipate in the annual ratings of competitiveness and cost of capitalization of the 
most valuable brands of the world. 

To measure economic profit, there are several similar economic indica-
tors, the most popular of which was the criterion of economic value added (eco-
nomic value added - EVA), defined as the difference between the net (after de-
ducting taxes), the enterprise's income from operating activities and the cost of 
investing capital. The positive value of EVA in the analysis of any period of the 
enterprise indicates its value increase, the negative says the decrease in the value 
of the enterprise. 

Keywords: enterprise, management, added value, intellectual capital, in-
tangible assets, competitiveness, methods, economic added value, efficiency, 
capitalization. 

                                                   
1 Надано в авторській редакції. 
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Bryukhovetskaya N.Ye., Korytko T.Ye., Bryl I.V. The evaluation of 
investment activity of an enterprise taking into account the criterion of added 
value. – Р. 28. 

The article is devoted to the value of the estimation of investment activity 
of industrial enterprises taking into account added value. Different theoretical 
approaches to interpretation of the concept of "investment activity" are defined: 
the ratio of volumes, dynamics, structure and efficiency of investments; step 
intensity of investment processes, which is determined by the volume, rate of 
growth and efficiency of the use of investment resources; development and in-
tensity of investment activity of the enterprise. A methodical approach to the 
assessment of the enterprise's investment activity is proposed, taking into ac-
count the value added factor, which includes three blocks: the stages of deter-
mining the level of the enterprise's investment activity, the stages of estimating 
the gross value added, the formation of the positioning matrix of enterprises, 
depending on the level of investment activity and gross value added. The es-
sence of the proposed methodical approach is the formation, based on the expert 
method, of a system of indicators that characterize the investment activity and 
indicators that affect the value of the gross added value of enterprises; carrying 
out of calculation on the basis of use of methods of the main components and an 
integral indicator of investment activity and gross added cost of the enterprise. 
This approach makes it possible to objectively, reliably, comprehensively and 
thoroughly assess the level of investment activity taking into account the factor 
of added value. The matrix of positioning of enterprises is formed on the basis 
of the level of integrated indicators of investment activity and gross added value. 
For each area of investment activity includes measures to improve its level, tak-
ing into account changes in the level of gross value added of enterprises. The 
matrix is universal for enterprises of different types of economic activity. The 
main principle of its construction is a mutual comparison of integral indicators 
of investment activity and gross added value of the enterprise. 

Keywords: investment, investment activity, investment activity, industry, 
capital investments, methodical approach, enterprise, matrix, value added. 

 
Buleev I.P., Buleev E.I., Bryukhovetskiy Ya.S. Intellectualization of 

labor is the basis for the development of a modern economy. – Р. 3. 
The problems of correlation of physical and mental labor at different 

stages of development of human society are considered. The general tendency 
is the advancing development of mental labor relative to the physical. Under the 
conditions of the capitalist mode of production, mental labor becomes predom-
inant, reaching, in certain conditions and industries, up to 50-70% of commodity 
output, GDP. Mental labor becomes the basis of intellectual capital. In the pro-
cess of research, an algorithm has been developed for the formation of a system 
of intellectualization of labor from family, preschool, school and higher educa- 
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tion to the periodic renewal of human values and professional knowledge 
throughout the work of a person. The features of the development and function-
ing of intellectual labor in the countries of classical capitalism, in the post-Soviet 
and post-socialist countries, in Ukraine are shown. It is proved that the profes-
sional and scientific components of the intellectual training of modern workers 
should outstrip the level of technical and technological development of produc-
tion. The main directions of development and correlation of branch, academic 
and high school science in Ukraine are determined. Proposals have been made 
to improve the financing of science and education in Ukraine. 

Keywords: physical and mental labor, intellectualization of labor, intel-
lectual capital, science, education, system of training of workers of intellectual 
labor, catching up development. 

 
Goroshchenko V.V. Evaluation of staff as the main tool for motivating 

work. – Р. 54. 
Modernization of incentive mechanisms is a fairly effective direction in 

the development of personnel policy, since it allows improving the performance 
of organizations without significant expenditure of limited financial resources. 

Staff evaluation is a powerful tool for motivating work. 
Motivational potential of the enterprise includes motivated employees, 

focused on achieving the objectives of the enterprise. 
The definition of the motivational potential of the enterprise includes two 

stages: the first stage is the definition of the motivational needs of workers, the 
second is the measurement of the degree of satisfaction of the identified needs. 

To implement the assessment, the possibility of using such a tool, which 
is a motivational profile, is considered. To assess the motivational potential, the 
methods of R. Martin and S. Richie were applied, on the basis of which the 
research of the motivational potential of Novorossnab Ltd. employee was car-
ried out. 

Keywords: motivation, personnel, motivational profile, methodology, 
enterprise 

 
Ivanenko L.V. Comparative analysis of some approaches to the model-

ing of the impact of human capital on the added value in the economy. – P. 123. 
The need to use the modeling method to study the influence of human 

capital on the formation of value added is due to the fact that, as a result of the 
formation of the information economy, the areas of practical application of the 
theory of human capital are expanding substantially. 

The purpose of the article is a comparative analysis of some approaches 
to modeling the impact of human capital on value added in the economy. 
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The conclusion is drawn about the existence of mutual influence of the 
technical and technological level of production and development of human cap-
ital due to the free distribution (diffusion) of knowledge between workers and 
enterprises. The use of obsolete technologies in production, the increase in 
equipment wear due to a decrease in the volume of fixed capital investment, in 
contrast, lead to significant losses of the human capital of enterprises. The dis-
crepancy between the available and necessary skills, abilities and competence 
of personnel to work with new equipment and software is a factor that hinders 
the growth of value added, as this reduces the level of susceptibility of enter-
prises to the penetration of innovations. 

It is proposed to use economic growth models based on the neo-classical 
Solow growth model, such as the Arrow-Romer model, the Lucas model, the 
Mankiw-Romer-Weil model for modeling the impact of human capital on value 
added in the economy. 

The use of the Arrow-Romer model is possible due to a formalized rela-
tionship between the levels of personnel accumulated in the process of 
knowledge work and labor equipping. To analyze the impact of the accumula-
tion of human capital on value added in the economy allows the model of Lucas, 
based on an assessment of external and internal effects of human capital on the 
production of final products. The Mankiw-Romer-Weil model allows you to 
forecast the necessary level of investment in human capital with the given re-
source productivity and the level of added value of products. 

Prospects for research in this direction are the further empirical studies 
of the influence of human capital on the formation of value added in the Ukrain-
ian economy, taking into account the tendencies towards deindustrialization of 
the country's economy. 

Keywords: added value, human capital, endogenous and exogenous mod-
els of economic growth, Arrow-Romer model, Lucas model, Mankiw-Romer-
Weil model. 

 
Laptiev V.І. Investigation of the institutional environment of manage-

ment of human resources in Ukraine. – P. 63. 
This article is devoted to the topical problem of managing the most val-

uable resource of today – a human being, since human resources are the most 
effective because they only accumulate their potential, developing knowledge 
and experience that help the enterprise to make profit and form competitive ad-
vantages. The work analyzes the essence of human resources, the problem of 
accounting for the institutional environment in the management of human re-
sources. The systematization of institutions providing coordination of human 
resources management is proposed, as well as disclosure of the essence of the 
influence of each of them. The theoretical value in this article is a classification 
that takes into account a combination of two classification groups, united by the 
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level of distribution and the distribution object. The first takes into account the 
macro, meso- and microlevel, while the second illustrates three types of institu-
tions: state, non-state and informal. State institutions are represented by the Cab-
inet of Ministers and other executive bodies that coordinate various areas of so-
cial and labor relations. Non-governmental institutions are represented by trade 
unions, recruitment agencies, outsourcing companies and non-governmental or-
ganizations, which provides protection for participants in labor relations. The 
list of informal institutions consists of religion, social behavior, traditions, the 
shadow labor market. 

Keywords: human resources, management, institutional environment, 
state, non-state and informal institutions. 

 
Malyshko Y.M. Implementation of the experience of EU countries to 

facilitate the general obligatory procedures for taxpayers in Ukraine. – P. 73. 
The article analyzes the experience of the EU countries in simplifying 

the procedure for maintaining tax accounting for corporate income tax and VAT. 
A comparative analysis of the administrative burden on economic entities from 
performing compulsory procedures for taxpayers in the EU and Ukraine has 
been carried out. Proposed measures to neutralize the negative impact of tax 
administration on entrepreneurship in Ukraine. 

Keywords: tax accounting, administration of taxes, VAT, corporate in-
come tax, administrative burden. 

 
Matyushin A.V., Aborchi A.V. Perfection of tools for the implementa-

tion of state industrial policy in the context of economic transformations. –  
P. 85. 

In the article, the tools for implementing the state industrial policy are 
analyzed. The expediency of using development banks, which solve the tasks of 
long-term financing of strategically important projects, modernization of the 
economy and increasing the production potential, as specific financial develop-
ment institutions for improving the implementation of state industrial policy, is 
substantiated. 

The set of measures implemented within the framework of industrial pol-
icy can differ substantially depending on the phases of the business cycle and 
the nature of the economic and political situation. In the conditions of a stable 
economy and stable functioning of basic public institutions, the need for indus-
trial policy is reduced, being reduced to nothing in developed countries. How-
ever, during periods of socioeconomic transformations, political instability and 
a decline in business activity, integrated industrial policy becomes a key aspect 
of public administration, which allows to establish the sphere of material pro-
duction and improve the welfare of the population. 
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State industrial policy is a wide range of organizational and economic 
measures applied by the government for the integrated development of industrial 
potential, targeted support of individual industries and improvement of indus-
trial infrastructure. The implementation of industrial policy involves the use of 
a variety of tools. They represent a combination of ways and means to achieve 
industrial policy goals and can be represented by a different set of tools chosen 
depending on the current state of the economy. Synthesis of conceptual ap-
proaches to the definition of a set of tools used to implement state industrial 
policy makes it possible to compile their matrix structure. 

As a tool of state industrial policy, development banks can be used to 
solve a wide range of problems. They can be aimed at providing loans at a sub-
sidized reduced interest rate, project financing for individual enterprises or pro-
grams for the production of new product lines, supporting innovative producers 
and research programs, implementing regional development programs, financ-
ing clusters, etc. Development banks can be used not only as financial, but also 
as an organizational tool of state industrial policy, acting as an effective way of 
interaction between government and business. 

Keywords: industrial policy, horizontal, vertical, state industrial policy 
instruments, project financing, development institutions, development banks. 

 
Ryabykina N.I., Revva A.N., Buleev V.E. The economic potential of 

Ukraine and the ways of its implementation in crisis. – Р. 19. 
Analysis of indicators of socio-economic development of Ukraine since 

the 90s of the XX century. To the present time indicates a systemic crisis of the 
economy and society. This was the result of ill-conceived actions, both in the 
choice of the management system that corresponds to the level of development 
of the productive forces, and mistakes in the choice of the mainstream economic 
theory, which corresponds to the mentality of the people and the accepted state 
arrangement. The most important mistakes made: the illegitimacy of denation-
alization and privatization of fixed assets, which led to a dangerous differentia-
tion of the population in terms of income and further alienation of employees 
from participation in property and management; Ignoring the need for a radical 
transformation of political, social and civic institutions; Sharp restriction of fi-
nancing of science, education, health; Loyal attitude to corruption and bureau-
cracy; Misunderstanding of the role of the domestic market in preserving and 
developing the production and economic potential, etc. As a result, over the past 
25 years, Ukraine has moved from the twenty most economically developed 
countries of Europe to the very end of international ratings, has become an agrar-
ian country in which the confrontation of groups of people is brought to an open 
armed conflict. 

The most important directions of Ukraine 's exit from the social and eco-
nomic crisis are substantiated. This is an immediate cessation of the armed con- 
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flict in the South-East of Ukraine; The formation of the middle class and civil 
society; Development of the domestic market by increasing the purchasing 
power of the population; Formation of state-corporate property and large inte-
grated integrated structures on the world markets; Development of small and 
medium-sized business in the real sector of the economy; The use of the gross 
value added (GVA) in enterprise performance assessment; Attraction of workers 
to participation in management and in capital, etc. Maximize the use of the re-
maining production capacities, and direct profits and GVA to the development 
of production of V-VI technological structures, science, education, health. 

Keywords: economic potential, GVA, innovations, science, education, 
institutions, crisis. 

 
Samodurova D.A. Theoretical aspects of investment activity of enter-

prises. – Р. 174. 
The article explains the purpose of the enterprises investment activity. 

Indicators and evaluation methods of investment activity of enterprises are con-
sidered in the article. Investment activity of enterprises Ukraine in recent years 
is performed. 

Today the topic of investment activity of enterprises is of great interest 
among scientists. This is due to the fact that in modern economic conditions, 
enterprises cannot exist and develop only at the expense of their own resources. 
A number of production problems, such as obsolete production facilities, lack 
of innovation in production, non-competitiveness of most of domestic industrial 
products require the attraction of investment resources. The characteristic of in-
vestment intensity determines the investment activity of the enterprise. 

At the present stage, investment activity is the interaction of internal and 
external factors of enterprise activity. Where internal factors are investment op-
portunities, external - investment processes and investment climate. 

The analysis of the investment activity of domestic enterprises for certain 
types of industrial activity makes it possible to conclude that it is necessary to 
intensify investment activity at all levels. 

Keywords: investment activity, evaluation indicators, estimation meth-
ods. 

 
Shemyakina N.V., Ponomarenko A.A. Strategic approaches to man-

aging the process of innovative development. – Р. 98. 
The article demonstrates the importance of managing the process of sci-

entific and technological development using the strategic approach. The provi-
sions of the documents have been analyzed and the tendencies in the field of 
innovations have been examined, the elements of the strategies implementation 
for achieving sustainable development have been studied. The necessity of de- 
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fining the development priorities in the context of the innovation process glob-
alization is substantiated. 

Examples of best practices from leading countries demonstrated that the 
choice of priority areas in science and technology is considered in the context of 
developing a long-term sustainable development strategy and is linked to the 
solution of key social and economic tasks at the national and international levels. 

Analysis of the best world experience shows that the methodological sup-
port and mechanisms for selecting and implementing priority areas and critical 
technologies are constantly being improved under the influence of new chal-
lenges of global and national development. 

Keywords: innovation policy, strategy, management, system approach, 
industry, financing, public policy instruments. 

 
Shcherba А.О. The economic essence of investment activity. – P. 160. 
In article the economic essence of the concept of "investment" and "in-

vestment activity". Outlines the basic methods of investment activity, the dy-
namics of investment in Ukraine. Reveals the factors that affect investment ac-
tivity. 

In the modern understanding, investments are all kinds of financial, ma-
terial and other values invested by investors in business facilities and other ac-
tivities with the aim of generating income. The main criterion for assessing the 
investment component of a company's economic growth is investment activity, 
which is a combination of economic relations that reflect the effectiveness of the 
processes of formation and use of own and borrowed capital to achieve strategic 
development goals. Investment activity, being an economic category and an im-
portant economic indicator, has a significant impact on the qualitative and quan-
titative characteristics of the enterprise, however, in the economic literature, the 
term "investment activity" does not have an accurate and comprehensive defini-
tion. The analysis of the investment activity of an enterprise should be based on 
the formulation of its objectives. The content of the category "investment activ-
ity", which allows us to clarify the theoretical and methodological foundations 
of managing the company's investment activities. 

Keywords: investments, capital investments, investment activity of en-
terprises, investment activity. 

 
Trushkina N.V. Direction for increasing the organization`s efficiency 

of marketing activities of coal mining enterprises. – P. 137. 
A survey of a number of coal-mining enterprises testifies to the insuffi-

ciently effective organization of their marketing activities as a result of an im-
perfect system of contractual relationships with consumers, without taking into 
account the specifics of their servicing of various categories. At the same time, 
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the activities of coal-mining enterprises depend on the influence of such finan-
cial and economic conditions as debts for sold coal products, changes in con-
tractual relationships between consumers, limitation of financial resources, in-
stability of demand for coal (surplus or deficit). In this regard, there has been a 
trend of rising costs for the organization of sales activities and a reduction in the 
volume of sales of coal products. The analysis of dynamics of indicators of mar-
keting activity of coal-mining enterprises is made. 

 Determined that to solve the problems it is not enough to effectively or-
ganize the marketing activity of coal-mining enterprises in the current condi-
tions of management, it is expedient to determine priority areas and develop a 
set of measures for their implementation, among which the improvement of the 
contractual relationship system of the coal mining enterprise, taking into account 
the specifics of servicing various categories of consumers of coal products; jus-
tification of the feasibility of creating a syndicate as an organizational form, 
uniting large vertically integrated companies (which are both producers and con-
sumers of coal products) and some state coal mining enterprises; formation of a 
methodical approach to the definition of an effective distribution channel of coal 
products. 

The expected economic effect from the implementation of measures to 
improve the organization of marketing activities of the coal-mining enterprise is 
calculated. It consist of saving sales costs as a result of increasing the level of 
consistency between the enterprise and the loading and transport department 
when concluding contracts for the provision of transportation services; the for-
mation of optimal schedules for the movement of wagons; rational use of wag-
ons for carrying capacity; reduction of time for servicing consumers of coal 
products. 

The introduction of a set of measures to improve the organization of the 
marketing activities of the coal mining enterprise by increasing the level of ser-
vice to various categories of consumers and improving contractual relationships 
will contribute to the formation of a scientifically based marketing strategy of 
the enterprise that will meet modern management requirements. 

Keywords: coal mining enterprise, power generating company, market-
ing activities, organization, directions, factors, indicators, contractual relation-
ships, consumer categories, coal products, syndicate, distribution channel, me-
thodical approach, evaluation, effect. 

 
Udovenko A.O. Cluster analisys of the preparation of legal acts by reg-

ulators. – Р. 151. 
In the article on the basis of Internet analysis, data on the development 

by central authorities of reports on the basic tracking of the effectiveness of reg-
ulatory acts for 2012-2016 were examined. An integral indicator of the quality 
of the regulatory impact analysis of draft legal acts has been formed, in the part 
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of preparing reports. According to the results of cluster analysis, all regulators 
are divided into two groups according to the degree of compliance with the re-
quirements of legislation in the field of regulatory policy. 

Keywords: tracking the effectiveness, regulatory impact analysis, legal 
act, cluster analysis, regulators. 

 
Venzhega R.V. The experience of strategic planning for the development 

of the Ukrainian coal industry. – P. 110. 
The article analyzes strategies for the development of the coal industry 

in Ukraine and Russia, reveals their substantial features. The financial, eco-
nomic, social, institutional and environmental priorities of the development of 
the coal industry are discussed, which are set out in the programs and strategies 
of Ukraine, and significant shortcomings in their implementation in practice 
were revealed. For the Ukrainian economy in the coal industry, a variant of the 
strategy of integrated growth is considered – combining prospective coal enter-
prises in vertically integrated structures, as well as reducing the number of un-
profitable enterprises that don`t have prospects for further development, retrain-
ing workers for work in related industries. Analysis of development programs 
of the coal industry has revealed a number of important points. In Ukraine, the 
industry has problems with privatization, subsidies continue to be allocated to 
support these enterprises; In connection with the fighting, the railway infrastruc-
ture has been destroyed, but before it worked efficiently; no modernization of 
equipment was carried out in mines in state ownership, therefore coal was not 
in demand in the world market (about 70% of state mines work without recon-
struction for 30 years). Among the problems it is necessary to single out non-
competitive products in the world market due to high production costs, as well 
as alternatives to the coal industry in the energy sector, insufficient innovative 
potential, shortage of qualified labor, social problems associated with unem-
ployment. The analysis showed that the Ukrainian economy should be oriented 
towards the strategy of integrated growth in the coal industry, which provides 
for the merger of promising coal enterprises that produce coal for coke chemis-
try into vertically integrated structures through privatization, as well as cutting 
costs (closing unprofitable mines), providing of jobs for workers in the coal in-
dustry by retraining young professionals for related industries: coke chemistry, 
metallurgy, energy, payment of social benefits to employees. The main message 
for the industry to exit the crisis in Ukraine should be the effective and close 
interaction of the state, business and science for the preparation of joint pro-
grams, projects, strategies, concepts, scientific and methodological support of 
which is a promising direction of research in this direction. 

Keywords: strategy, program, concept, investment. 
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