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Н.Е. Брюховецкая, д.э.н., 
А.А. Черная, к.э.н. 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  
СОТРУДНИКОВ В РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ 1 

Привлечение на предприятие высококвалифицирован-
ных специалистов и перспективных талантливых сотрудников 
зависит от разных факторов. На выбор человека будущего 
места работы могут влиять: оплата, безопасная занятость, ин-
тересная работа, удобное расположение предприятия, гибкий 
график работы. Поэтому руководители современных предпри-
ятий озадачены не только проблемой привлечения специали-
стов, но и создания для них условий, позволяющих удержи-
вать их на предприятии длительное время, способствующих 
повышению производительности и качества труда, заинтере-
сованности в конечном результате. Все это побуждает руково-
дителей предприятий осваивать и использовать новые подхо-
ды к управлению персоналом, привлекать соответствующих 
специалистов по подбору и обучению сотрудников, пере-
страивать личные взгляды и привычные стереотипы мышле-
ния, принимать нестандартные решения и организационные 
меры. 

В последнее время в Украине ведутся исследования по 
вопросам удовлетворенности сотрудников, вовлеченности их в 
работу и определению наилучших работодателей, в частности 
компанией Hewіtt Assocіates и HR Center в исследовании 
«Лучшие Работодатели в Украине», проводимом в двух кате-
гориях: «Крупные компании» (больше 250 сотрудников), «Ма-

Статья подготовлена в рамках выполнения темы «Методы развития и 
обеспечения капитализации промышленных предприятий в условиях ин-
ституциональных изменений» (номер госрегистрации  0112U006882). 
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лые и средние компании» (менее 250 сотрудников) [2]. Так, в 
одном из отчетов о вовлеченности украинских сотрудников 
отмечается, что «сотрудники остаются с теми (людьми, ком-
паниями, группами), кто дает им ощущение комфорта (удовле-
творенность), с кем они разделяют общие ценности и чувст-
вуют привязанность (лояльность), и, конечно, с теми, с кем 
они делают общее дело, которое им небезразлично (вовлечен-
ность)» [3, с. 12]. Считается, что чем крепче эти компоненты 
(удовлетворенность и лояльность), тем выше вовлеченность 
сотрудника в работу. 

Проведение подобных исследований и участие в них все 
большего количества предприятий и их сотрудников указыва-
ет на стремление предприятий вести более открытую полити-
ку, позволяющую им формировать конкурентные преимуще-
ства, в частности репутацию. Чем лучше репутация у предпри-
ятия и больше возможностей для развития сотрудника в нем, 
тем проще привлечь высококвалифицированных специали-
стов, которые стремятся не только получать достойную зара-
ботную плату, но и творчески реализовать свой потенциал, 
способности, знания.  

Среди исследователей, которые изучали проблемы во-
влеченности, удовлетворенности, лояльности и приверженно-
сти сотрудников предприятий, можно назвать таких: 
Р. Красан, К. Круз [4]; П. Варнер [5]; А. Апостолоу [7]; 
М. Тафрей [1]; С. Браун, Ж. МакХарди, Р. МакНаб, К. Тэйлор 
[7], А. Шмидт [2]; О. Крылова [11]; Т. Сытник [13]. Однако в 
научной литературе на сегодняшний день ощущается опреде-
ленный недостаток исследований альтернативных и креатив-
ных направлений развития персонала и человеческого капита-
ла предприятия, в частности касающихся проблем вовлечен-
ности. Недостаточно разработанными остаются вопросы опре-
деления и смыслового содержания понятий вовлеченности, 
удовлетворенности и лояльности, их использования в науке и 
современной управленческой практике, значения в управлении 
персоналом и развитии человеческого капитала предприятий. 
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В связи с отмеченным целью данной статьи является 
уточнение понятий удовлетворенности, лояльности, вовлечен-
ности сотрудников и обоснование предложений по формиро-
ванию вовлеченности сотрудников в работу предприятий. 

Анализ научных публикаций свидетельствует, что ис-
следования в направлении формирования вовлеченности со-
трудников предприятий недостаточно распространенны среди 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Вследст-
вие этого возникают вопросы относительно трактовки поня-
тийного аппарата. 

А. Апостолоу определяет вовлеченность сотрудника 
(еmployee involvement) так: «Employee involvement is a process 
for empowering employees to participate in managerial decision-
making and improvement activities appropriate to their levels in 
the organization»1. Вовлеченность, отмечает он, – это новый 
способ ведения бизнеса, фундаментальные изменения в куль-
туре. Сотрудники, которые прошли обучение, получили пол-
номочия и признание за свои достижения, больше не смотрят 
на часы, выполняя свою работу. Они чувствуют личную ответ-
ственность за работу предприятия [6, с. 2, 4]. 

Сара Браун, Жолиан МакХарди, Роберт МакНаб, Карл 
Тэйлор определяют приверженность (commitment) и лояль-
ность (loyalty) сотрудников как отношение сотрудников к мес-
ту работы, влияющее на организационные связи и организаци-
онное доверие [7, с. 5]. 

Специалисты считают, что важным моментом вовлечен-
ности является согласованность целей и устремлений сотруд-
ников с целями организации: «aligning employees’ values, goals, 
and aspirations with those of the organization is the best method 
for achieving the sustainable employee engagement required for an 
organization to thrive. Full engagement represents an alignment of 
maximum job satisfaction («I like my work and do it well») with 

1 «Вовлеченность сотрудника  – это процесс расширения прав 
и возможностей работников по их участию в принятии 
управленческих решений и деятельности по улучшению работы 
организации». 
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maximum job contribution («I help achieve the goals of my organi-
zation»)»1 [8, с. 3]. 

Согласно методологии Hewitt Associates вовлеченность – 
это не только возможность компании «создавать довольных 
сотрудников». О вовлеченности следует говорить только то-
гда, когда сотрудники прилагают дополнительные усилия, для 
того чтобы быть успешными в своей должности и таким обра-
зом еще больше способствовать успеху компании [9, с. 22]. 

Российские экономисты М. Магура и М. Курбатова по-
лагают, что именно организационная приверженность как 
«эмоционально положительное отношение работника к орга-
низации, предполагающее готовность разделять ее цели и цен-
ности, а также напряженно трудиться в ее интересах … дейст-
вовать на благо этой организации, ради ее целей и сохранять 
свое членство в ней»,  совмещает в своей структуре таких три 
компонента, как: идентификация – осознание организацион-
ных целей как своих; вовлеченность – желание делать личные 
усилия, вносить свой вклад в достижение целей организации; 
лояльность – эмоциональная приверженность к организации, 
желание оставаться ее членом [10, с. 211, 213]. 

Руди Карсан и Кевин Круз отмечают, что «вовлеченные 
сотрудники – те, кто готов приложить к своему делу дополни-
тельные усилия не только ради собственной выгоды, но и ради 
успеха компании. …Вовлеченность сотрудника в работу опре-
деляется степенью, в которой он мотивирован на успех орга-
низации и прилагает собственные усилия к выполнению зада-
чи для достижения компанией поставленных целей. …Это оп-
ределение подразумевает, что речь идет о внутреннем эмоцио-
нальном состоянии. Оно предшествует двум другим состояни-

1 «Согласованность ценностей, целей и устремлений 
сотрудников с целями организации является лучшим методом для 
достижения устойчивого вовлечения в работу сотрудников, 
необходимых для процветания организации. Полная вовлеченность 
представляет собой максимальное удовлетворение от работы («Мне 
нравится моя работа и я делаю ее хорошо») с максимальным 
вкладом в работу («Я помогаю достигать цели моей организации»)». 
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ям: более высокой степени приверженности своей работе и 
желанию остаться именно в этой организации. В этом смысле 
вовлеченность хотя и не характеризует, но обусловливает бо-
лее высокую производительность» [4, с. 146]. 

Многолетняя практика Р. Карсана и К. Круза показывает, 
что «для человека или компании нет ничего важнее, чем пол-
ная вовлеченность в работу и приверженность своему делу, 
…когда вы вовлечены, вы мотивированы на то, чтобы затра-
тить максимум сил для достижения целей вашего работодате-
ля. Вам может быть нелегко; но вы полностью отдаетесь сво-
ему делу, вы хотите приложить дополнительные усилия» [4, 
с. 16]. Исходя из такого понятия вовлеченности индекс вовле-
ченности, предлагаемый компанией Kenexa, руководителем 
которой является Р. Карсан, состоит из четырех простых, но 
емких утверждений сотрудника, оцениваемых по пятибалль-
ной шкале: его чувства гордости, удовлетворенности, защи-
щенности и желания остаться в организации [4, с. 146-147] 
(рис. 1). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Компоненты вовлеченности сотрудника 
 в работу компании 
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Исследователи признают, что степень вовлеченности, 
приверженности и лояльности по отношению к месту работы 
существенно влияет на то, как сотрудники ведут себя на рабо-
чем месте, на характер взаимоотношений сотрудников и руко-
водства. О. Крылова считает вовлеченность степенью совпа-
дения ценностей сотрудника с ценностями организации, 
влияющих на приверженность персонала делам предприятия, 
и разделяет персонал предприятия на три группы: вовлеченные 
(лояльные компании, приверженные работе, выполняют свою 
работу хорошо). В США таких – 28%, в Японии – 9%, во 
Франции – 12%; не вовлеченные (готовые поменять работу, 
если им предложат лучший вариант, выполняют свою работу 
удовлетворительно). Как правило, в компаниях их более 50%; 
активно невовлеченные (психологически деструктивные, со-
бираются в группы, добиваются того, чтобы другие разделяли 
их недовольство, выполняют свою работу плохо). В США та-
ких – 17%, в Японии – 19%, во Франции – 31% [11]. 

В исследовании, проведенном компанией BlessingWhite 
(Принстон, Нью-Джерси, США), выделены пять уровней во-
влеченности сотрудников (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни вовлеченности сотрудников, выделенные  

компанией BlessingWhite [8, с. 4] 
 Уровень Значение 
 1 2 

 Вовлеченные: большой 
вклад сотрудников в рабо-
ту и высокая удовлетво-
ренность ею (The 
Engaged: High contribution 
and high satisfaction) 

Личные интересы сотрудников и органи-
зации совпадают. Сотрудники в полной 
мере способствуют успеху организации, 
удовлетворены работой, преданы делу 

 Почти вовлеченные: 
вклад сотрудников в рабо-
ту и удовлетворенность  
ею находятся на среднем 
уровне (Almost Engaged: 
Medium to high contribution 
and satisfaction) 

Эти сотрудники являются хорошими ис-
полнителями и в целом удовлетворены 
своей работой. Организации должны 
вкладывать в их развитие по двум причи-
нам: сотрудники достаточно трудоспособ-
ны, имеют больше шансов достичь пол-
ной вовлеченности 
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Окончание табл. 1 
 1 2 
 Новички и изображаю-

щие бурную деятель-
ность: высокий уровень 
удовлетворенности, но 
низкий вклад в достиже-
ние целей предприятия 
(Honeymooners & 
Hamsters: High satisfaction 
but low contribution) 

Новички находятся на этапе адаптации и 
их главная задача – четко понять, как они 
могут наилучшим образом вписаться в 
работу предприятия. 
Изображающие бурную деятельность, 
могут работать тяжело, но в действитель-
ности их труд мало влияет на конечный 
результат работы и достижение цели; ре-
шают несущественные задачи, мало спо-
собствуя достижению успеха организа-
ции; довольны своей позицией. При этом 
сотрудники, находящиеся на таких же 
должностях и работающие продуктивно, 
могут ощущать себя по сравнению с ними 
недооцененными 

 Разрушители: высокий 
вклад в работу, но низкая 
удовлетворенность (Crash 
& Burners: High 
contribution but low 
satisfaction) 

Разочарованные, часто неудовлетворен-
ные и потенциально исчерпавшие свой 
потенциал сотрудники, которые не стре-
мятся достигать целей предприятия, не 
способствуют его успеху. Они плохо от-
зываются о руководителях и их управлен-
ческих решениях, часто недовольны кол-
легами. Такие сотрудники уходят с пред-
приятия либо работают менее напряженно 

 Невовлеченные: низкий 
вклад в работу и удовле-
творенность ею  (The Dis-
engaged: Low contribution 
and satisfaction) 

Невовлеченные и неудовлетворенные со-
трудники, явно не получающие то, что 
хотят от работы. Их уровень вовлеченно-
сти вряд ли может быть повышен на этом 
предприятии. Скорее всего, они будут 
искать другое место работы 

 
Согласно вышеназванной классификации уровней 

вовлеченности специалисты компании BlessingWhite иссле-
довали долю сотрудников по уровням вовлеченности в раз-
ных странах (рис. 2). 
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Рис. 2. Вовлеченность сотрудников по регионам в 2012 г.*,  
по данным компании BlessingWhite [8, с. 6] 

 
*В порядке приведения в диаграмме: Индия; Северная Америка; 

Австралия / Новая Зеландия; Южная Америка; Совет сотрудничества 
Стран Залива (Персидского залива); Европа; Китай. 

 
Из графика видно, что наибольшее количество вовле-

ченных сотрудников в Индии (42%). Количество невовлечен-
ных – всего 11%, что может быть обусловлено культурно-
ментальными особенностями данной страны. Меньше всего 
вовлеченных сотрудников в Китае (22%). В Европе вовлечен-
ных сотрудников 31%, много невовлеченных сотрудников 
(19%) и сотрудников с низким уровнем вовлеченности (13%). 

Американский исследователь Паул Варнер выделяет  
четыре  группы вовлеченности сотрудников (табл. 2). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
вовлеченность сотрудников является важным фактором функ-
ционирования предприятия, определяется мотивацией и пред-
ставляет собой внутреннюю эмоциональную готовность при-
лагать дополнительные усилия для достижения целей пред-
приятия по собственному желанию и инициативе. Вовлечен-
ности сотрудников в работу предшествуют удовлетворенность 
работой и лояльность по отношению к предприятию, в частно-
сти к руководителю. Персонал  предприятия можно  разделять 
  

Вовлеченные 

Почти вовлеченные 

Невовлеченные 

Новички и изображающие 
бурную деятельность 

Разрушители 
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Таблица 2 

Уровни вовлеченности сотрудников предприятия,  
выделенные П. Варнером [5, с. 15]  

Полностью  
не вовлеченные 

(Fully Disengaged) 

Группа преследую-
щих личные цели  

и возможности 
(Opportunity Group) 

Ключевые  
участники 

(Key Contributor) 

Полностью  
вовлеченные 

(Fully Engaged) 

1 2 3 4 
Разочарованные в 
работе 

Чувствуют себя в 
организации ком-
фортно 

Соответствуют 
ожиданиям пред-
приятия 

Постоянно учатся 
и предпринимают 
обдуманные рис-
ки 

Саркастически шу-
тят о работе 

Тратят на работе 
много времени на 
заботу о личных 
нуждах 

Придерживаются 
должностных инст-
рукций, берут на 
себя определенные 
риски 

Чувствуют себя 
комфортно на 
предприятии 

Дают плохие отзы-
вы о компании и ее 
лидерах 

Трудятся достаточ-
но, чтобы продви-
гаться по служеб-
ной лестнице 

Хорошо отзываются 
о руководстве пред-
приятия 

Ощущают удов-
летворение от 
выполняемой 
работы 

Ищут виноватых Заработная плата –
основная мотивация 
их работы на пред-
приятии 

Редко откладывают 
выполнение зада-
ний 

Работа может 
быть для них 
сложной, но при-
носит удовлетво-
рение 

Уходят из органи-
зации 

Возможно работают 
временно на данном 
предприятии 

Стремятся работать 
здесь 

Любят свою ра-
боту 

 
на вовлеченных в работу; невовлеченных; оппортунистов 
(преследующих только личные цели, главная мотивация кото-
рых – заработная плата); активно не вовлеченных. 

Исследуя вопрос вовлеченности, необходимо уточнить, 
что способствует ее формированию у сотрудников предпри-
ятий, чему в отечественной экономической науке уделяется 
все еще недостаточно внимания. 

Специалисты компании Кenexa (США) выделяют восемь 
основных факторов вовлеченности сотрудников (eight drivers 
of employee engagement) [12]: 1) доверие и честность (Trust and 
Integrity); 2) характер работы (Nature of Job); 3) линия видимо-
сти личного вклада (индивидуальной работы) в деятельность 
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компании (Line of Sight between Individual Performance and 
Company Performance); 4) возможность карьерного роста 
(Career Growth Opportunities); 5) гордость за компанию (Pride 
about the Company); 6) коллеги/члены команды (Co-
workers/Team Members); 7) развитие сотрудников (Employee 
Development); 8) личные отношения с одним руководителем 
(Personal Relationship with One’s Manager). 

Отечественные исследователи-практики полагают, что 
на вовлеченность сотрудников предприятия влияют: факторы 
поддержки (топ-менеджмент, линейный менеджмент, напол-
нение работы); факторы развития (оплата труда: постоянная 
и переменная, льготы); факторы поддержки и развития 
(ощущение завершения работы, развитие карьеры, признание, 
отношение к людям как к главной ценности компании) [3, 
с. 21] и группируют факторы, влияющие на вовлеченность, на 
шесть групп: люди, суммарное вознаграждение, компания, ра-
бота, возможности, качество жизни. Влияние факторов, вхо-
дящих в каждую группу, в процентном соотношении пред-
ставлено на рис. 3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Влияние факторов на вовлеченность сотрудников 
предприятий в Украине [3, с. 21] 

 

 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

71% 

Люди 
Топ-менеджмент  –  68% 
Линейный менеджмент – 
77% 
Коллеги – 78% 
Люди как ценность компа-
нии – 54% 

Суммарное  
вознаграждение 

Оплата труда – 46% 
Льготы – 35% 
Признание – 57% 

Компания 
Политика и процедуры – 65% 
Управление эффективностью – 
66% 
Репутация компании – 73% 

Работа 
Наполнение работы – 
67% 
Ощущение завершения – 
64% 
Автономность – 61% 
Ресурсы – 63% 
Бизнес-процессы – 59% 

Возможности 
Развитие карьеры – 47% 
Учеба и развитие – 66% 

 

Качество жизни 
Баланс «жизнь-робота» – 
61% 
Условия работы – 73% 
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Из рисунка видно, что материальная компенсация оказы-
вает гораздо меньшее влияние на вовлеченность сотрудников в 
работу, нежели взаимодействие между сотрудниками и руко-
водителем, политика управления, содержание и условия труда, 
что следует учитывать руководителю предприятия в управ-
ленческой деятельности. 

К факторам вовлеченности другие специалисты относят 
[6, с. 6, 16; 13]:  

1) факторы, относящиеся непосредственно к работни-
ку: характер работы и ответственность, руководитель; доверие 
к руководству; коллеги; мотивация; карьера; профессиональ-
ное развитие; доступ к знаниям; связь собственного вклада в 
работу и полученной компенсации (поощрения), признание; 
гибкость в отношении работы, правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкций, трудового договора 
(контракта). 

2) факторы, относящиеся к системе в целом: кадровая 
политика; программы управления; процессы взаимосвязи; 
культура обратной связи; стратегия и видение будущего; по-
становка сложных, но досягаемых целей; информирование, 
коммуникация от топ-менеджмента. 

Руди Карсан и Кевин Круз, опираясь на исследования 
(ежегодные опросы более 10 миллионов сотрудников по всему 
миру) и собственный опыт руководства, выявили три основ-
ных фактора вовлеченности. Это: карьерный рост, признание 
и доверие («Большая тройка» способов управления вовлечени-
ем сотрудников). «Менее универсальными, но не менее рас-
пространенными факторами являются работа в команде, об-
щение, видение будущего, корпоративная ответственность и 
качество продукции или услуг» [4, с. 150, 151, 213]. 

На основе анкетного опроса сотрудников некоторых 
предприятий Донецкой области были исследованы компенса-
ционная политика и корпоративная культура. Исследования 
показали, что наибольшее влияние на трудовое поведение со-
трудников на всех исследуемых предприятиях имеют: 

достойная заработная плата – 70-90%;  
удобный график работы – 56-62%;  
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благоприятная атмосфера в коллективе – 37-60%;  
комфортная организация рабочего места – около 50%;  
продвижение по службе и возможность карьерного рос-

та – 37-70%. 
Полученные в результате опроса сотрудников данные 

свидетельствуют о том, что на отечественных предприятиях 
факторами, влияющими на вовлеченность сотрудников в рабо-
ту, могут быть: карьерный рост, признание и доверие. Однако 
в силу того, что уровень оплаты труда на отечественных пред-
приятиях недостаточно высок и достойная заработная плата 
пока остается главным мотивирующим фактором труда для 
большинства украинских сотрудников, при формировании во-
влеченности их в работу следует данный аспект учитывать. В 
этой связи удовлетворенность заработной платой и компенса-
циями следует пока исследовать как отдельный аспект удовле-
творенности (по крайней мере, до тех пор, пока такие факто-
ры, как достойная заработная плата и возможности ее реально-
го роста на определенных условиях, не станут априори суще-
ствующими на большинстве отечественных предприятий). 

Вовлеченность сотрудников обусловливает развитие и 
реализацию других положительных характеристик предпри-
ятия. Так, М. Тафрей считает, что вовлеченность коллектива 
(community involvement) предприятия влияет на: моральный 
дух (morale) индивидов – личное отношение и возможность 
людей хранить веру в институты и цели; мотивацию 
(motivation) – процесс, который выявляет, контролирует и 
поддерживает определенные действия людей; организацион-
ную приверженность (commitment) – изменение в поведении 
людей, которое отражается на работе и приверженности со-
трудников; производительность (performance) – достигается в 
результате приверженности и улучшения выполняемой работы 
[1, с. 4]. При этом Руди Карсан и Кевин Круз обосновывают 
влияние работы и эмоций, которые человек испытывает на ра-
боте и по отношению к ней, на все сферы жизни сотрудника: 
брак, поведение детей, здоровье сотрудника, качество жизни и 
ощущение счастья [4, с. 61-65]. 
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Следовательно, вовлеченность направлена не только на 
предприятие, в частности повышение производительности и 
качества труда, но и на самого сотрудника. Благоприятные ус-
ловия труда, интересная и содержательная работа способству-
ют реализации потенциала сотрудника, позволяют ему не 
только улучшать качество своей жизни, но и достигать целей 
предприятия. Удовлетворенность, лояльность и вовлеченность 
способны влиять на работу сотрудников, их инициативу, энту-
зиазм, мотивацию развиваться и одновременно достигать це-
лей предприятия. Поэтому формирование этих состояний 
можно считать направлениями развития человеческого капи-
тала. Вовлеченные в работу сотрудники идентифицируют ин-
тересы организации как свои, разделяют ее стратегию, потому 
их мотивация к развитию в пределах организации растет 
(рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Взаимосвязь удовлетворенности,  

лояльности и вовлеченности сотрудников  
с развитием человеческого капитала предприятий 
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Таким образом, вовлеченность в работу и привержен-
ность предприятию являются важными факторами мотивации 
и развития сотрудников, определяющие их желание длитель-
ное время работать в организации и выполнять для достиже-
ния целей предприятия даже больше, чем оговорено в должно-
стных инструкциях. Однако возникает вопрос, не переусердст-
вует ли вовлеченный сотрудник, выполняя больше своих не-
посредственных обязанностей, и какие еще особенности суще-
ствуют, без которых вовлеченность может не функциониро-
вать должным образом (при наличии на предприятии благо-
приятного психологического климата, доверия и уважения, 
признания заслуг и развития) и предприятие не развивается. 
Вовлеченность – это не фанатизм, которому свойственны рез-
кие смены настроения. Истинная вовлеченность видится как 
некое стабильное состояние сотрудника, не способное резко и 
значительно меняться вследствие отсутствия каких-либо из 
факторов, его формирующих. Это не некое счастье, веселье и 
довольство сотрудников при наличии полного отсутствия про-
изводительности, качества труда и выполнения поставленных 
задач. 

Необходимым аспектом вовлеченности американские 
специалисты отмечают согласованность, в частности, между 
сотрудниками и руководителем. «Согласованность» целей оз-
начает, что люди добровольно объединяются для их выполне-
ния. Подразумевается, что все сотрудники одинаково понима-
ют и принимают основную цель, ценности и задачи компа-
нии», а повысить согласованность возможно, следуя таким ре-
комендациям: 1) Четко поставить цель (миссию, видение ком-
пании). Зачем мы все здесь? Что мы пытаемся достичь? 
2) Ставить промежуточные цели и задачи. Основная цель по-
могает понять, что мы делаем и зачем, и придает общий смысл 
деятельности организации. Постановка более конкретных за-
дач – ежегодных, ежеквартальных, даже ежемесячных. 
3) Налаживать коммуникацию. В современном мире хорошо 
налаженная коммуникация становится приоритетом. Комму-
никация должна идти в двух направлениях: вы должны полу-
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чать столько же информации от своих подчиненных, сколько и 
предоставлять. 4) Поощрять сотрудников за успехи [4, с. 154-
155]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, следует 
признать, что наличие согласованности между сотрудника-
ми, между сотрудниками и руководителем играет важную 
роль в достижении производительности и качества труда. 
Необходимо создавать благоприятную мотивационную сре-
ду и использовать методы, позволяющие посредством фор-
мирования вовлеченности направлять стремления сотруд-
ников на решение целей предприятия. 

Исследования компании BlessingWhite, проводимые во 
всем мире, свидетельствуют, что при разработке стратегии 
формирования вовлеченности необходимым элементом яв-
ляется создание целенаправленной корпоративной культу-
ры, которая вовлеченность определяет основной движущей 
силой бизнес-результатов: «Engagement needs to be part of 
your culture Organizations that have made substantive progress 
in fueling business success through employee engagement»1 [8, 
с. 25]. 

Из вышеизложенного следует, что формирование вовле-
ченности сотрудников в работу имеет институциональный ха-
рактер, то есть определяется институциональными факторами, 
в частности культурой, традициями, ценностями, правилами 
поведения, существующими регламентами. Корпоративная 
культура организации, традиции имеют важное значение в 
формировании удовлетворенности, лояльности и вовлеченно-
сти сотрудников. Как и удовлетворенность заработной платой 
и компенсациями, как отдельный аспект удовлетворенности 
целесообразно также выделять удовлетворенность сотрудни-
ков организационным климатом и корпоративной культурой 

1 «Вовлеченность должна быть частью вашей культуры 
организации через вовлеченность сотрудников, которые внесли 
существенный вклад в обеспечение успеха бизнеса». 
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организации, что позволит более тщательно изучать аспекты 
удовлетворенности сотрудников. 

Изложенное в статье позволяет сделать следующие 
выводы. 

1. Проблема мотивации развития персонала и человече-
ского капитала предприятий существует и нуждается во вни-
мании. Современные темпы технико-технологических, управ-
ленческих, экономических инноваций обусловливают наличие 
у руководителей и специалистов качеств, позволяющих мыс-
лить на шаг вперед, влиять на изменение старых укладов, сти-
ля управления, ценностей, культуры, мотиваций, трансформа-
цию мышления трудового коллектива, формирование мощного 
научного, технологического, управленческого и интеллекту-
ального потенциала предприятия. 

2. На функционирование предприятия и работу его со-
трудников, их развитие, изменение отношения к работе, теку-
честь кадров, производительность и качество труда влияют: 
удовлетворенность сотрудников работой, лояльность по отно-
шению к предприятию, вовлеченность сотрудников в работу. 
Удовлетворенность персонала и их лояльность по отношению 
к работе предшествуют вовлеченности сотрудников, которая 
определяется мотивацией и представляет собой внутреннюю 
эмоциональную готовность прилагать дополнительные усилия 
для достижения целей предприятия по собственному желанию 
и инициативе. Важным элементом вовлеченности сотрудников 
в работу является согласованность: между сотрудниками и 
между сотрудниками и руководителем. 

Проведенное исследование позволяет выделить неко-
торые аспекты, на которые целесообразно обратить внима-
ние в процессе управления персоналом современного пред-
приятия и формирование вовлеченности сотрудников: 

наладить двустороннюю коммуникацию с сотрудниками 
(интранет, совещания, беседы, анкетирование). Дать понять 
сотрудникам, что их мнение важно для создания внутриорга-
низационной институциональной среды предприятия и в це-
лом для улучшения его работы; 
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посредством налаживания коммуникаций формировать 
согласованность в трудовом коллективе. Должное информиро-
вание и разъяснение причин и целей изменений, авторитет ру-
ководителя, налаженные коммуникации между руководителем 
и сотрудниками, вовлеченность и согласованность сотрудни-
ков, их желание достигать целей предприятия являются важ-
ной поддержкой процесса изменений; 

поощрять творческий труд, предложения, идеи, способ-
ность брать на себя ответственность при условии, что работа 
сотрудником выполняется согласно должностным инструкци-
ям в полном объеме; 

при подборе персонала выявлять личные предпочтения 
претендентов, их ожидания от работы и развития на данном 
предприятии. Давать им достоверную и правдивую информа-
цию о корпоративной культуре, перспективах карьерного рос-
та, условиях роста заработной платы. 

Каждое предприятие уникально и должно привлекать 
не только сотрудников, обладающих необходимыми зна-
ниями и опытом, а прежде всего желающих быть частью 
предприятия, обучаться и развиваться, добиваться целей как 
своих собственных, готовых работать в команде едино-
мышленников, для которых небезразлична судьба предпри-
ятия.  

Дальнейшие исследования целесообразно осуществ-
лять в направлении возможности оценки и моделирования 
институциональных факторов мотивации развития сотруд-
ников и человеческого капитала предприятия. 
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Н.Ю. Брюховецька, д.е.н., проф., 
О.В. Базартінова  

ОЦІНКА РИЗИКУ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВОГО  
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

Стрімкий розвиток ринкових відносин в Україні, широ-
кий вибір напрямів і форм здійснення фінансово-
господарської діяльності, збільшення відчутності впливу зов-
нішніх чинників з урахуванням незмінності інтеграції у світо-
ву економіку обумовили підвищений рівень відповідальності 
за забезпечення стійкого функціонування підприємства. Відсу-
тність повної інформації, існування протидіючих тенденцій, 
елементи випадковості й інші економічні умови господарю-
вання обумовлюють труднощі у прогнозованості процесу 
управління, оскільки більшість управлінських рішень підпри-
ємств приймаються в умовах невизначеності й економічного 
ризику. Щоб вижити в цих складних умовах, підприємствам 
необхідно приймати нетрадиційні рішення, що також під-
вищує ступінь економічного ризику. 

Ризик, який виникає у фінансовій сфері діяльності під-
приємства, потребує першочергової оцінки й урахування при 
прийнятті фінансових рішень. Ігнорування цього аспекту без-
посередньо призводить до негативних наслідків. Підприємст-
вам потрібно не уникати ризику, а вміти оцінювати його сту-
пінь і безпосередньо управляти ним із метою мінімізації. 

Дослідженню питань оцінки ризику залучення позиково-
го капіталу підприємств на сучасному етапі приділено значну 
увагу у працях І. Бланка [1], А. Поддерьогіна [17], В. Савчука 
[12], В. Чєркасова [19], О. Стоянової [16], О. Таран [13], 
О. Грачова [2], Г. Клейнера [10], О. Козлової [4], Л. Лігоненко 
[5], А. Маршалла [6], Є. Олейнікова [8], В. Полтерович [9], 
В. Радіонової [11], Т. Унковської [15], М. Федотової [11], 
Е. Хелферта [18], І. Шумпетера [20]. 

 Н.Ю. Брюховецька, 
 О.В. Базартінова, 2013  
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Метою статті є оцінка ризику залучення позикового ка-
піталу на підприємствах. 

Аналіз ризику залучення позикового капіталу має займа-
ти одне з визначальних місць при прийнятті фінансових рі-
шень. Поширеною є практика такого аналізу з використанням 
показників фінансової стійкості, набір яких характеризується 
такими вимогами: 

 
Кавт = ВК / Б ≥ 0,5; 
Кфз = Б / ВК ≤ 2;    (1) 
Ккпк = ПК / Б ≤ 0,5,  

 
де ВК – власний капітал; 

    Б – валюта балансу; 
    ПК – позичений капітал; 
    Кавт – коефіцієнт автономії; 
    Кфз – коефіцієнт фінансової залежності; 
    Ккпк – коефіцієнт концентрації позиченого капіталу. 
Ураховуючи те, що валюта балансу є алгебраїчною су-

мою власного та позиченого капіталу (Б=ВК+ПК), розрахову-
вати всі означені показники формули (1) недоцільно, оскільки 
за умови дотримання вимог будь-якого з них, інші також бу-
дуть відповідати вимогам. 

Такий підхід до визначення оптимального співвідношен-
ня власного та позиченого капіталу дістав назву «правило вер-
тикальної структури капіталу», однак щодо нормативних ви-
мог правила існують різні точки зору.  

Нормативні вимоги показників (1) наведено відповідно 
до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплато-
спроможності підприємства та ознак дій із приховування банк-
рутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства (у 
редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 
№ 1361) [7]. За цими вимогами власники підприємства повинні 
фінансувати діяльність щонайменше в такому самому обсязі, 
як і кредитори. 
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Деякі дослідники визначають вимоги до структури капі-
талу залежно від галузі господарської діяльності, формуючи 
нормативи співвідношення власного та позикового капіталів 
згідно із середньогалузевими значеннями. Такий підхід, за ре-
зультатами аналізу, є більш обґрунтованим. Проте орієнтува-
тися слід не на середньогалузеві показники, а на забезпечення 
фінансової рівноваги активів  та пасивів кожного  окремого  
підприємства. Правила досягнення фінансової рівноваги хара-
ктеризують горизонтальну структуру капіталу й майна підпри-
ємства та наведені у посібнику О.Терещенко [14]. 

Золоте правило фінансування вимагає, щоб строки, на 
які мобілізуються фінансові ресурси, збігалися зі строками, на 
які вони вкладаються в реальні або фінансові інвестиції. За-
стосовуючи золоте правило фінансування, дотримуютькя та-
ких умов: 

 

 
У випадку дотримання золотого правила фінансування 

фінансова рівновага забезпечується за таких умов: 
інвестований капітал вчасно звільняється в результаті 

господарської діяльності; 
існує можливість пролонгації строків повернення забор-

гованості; 
платежі, строк яких не настав, можна здійснити за раху-

нок надходжень від інвестиційної й інноваційної діяльності. 
Більш конкретно співвідношення між групами активів та 

пасивів визначає золоте правило балансу. 
Загалом дане правило вимагає дотримання таких умов: 
а) основні кошти мають фінансуватися за рахунок влас-

ного капіталу й довгострокових кредитів; 
б) довгострокові капіталовкладення мають фінансувати-

ся за рахунок коштів, мобілізованих на довгостроковий період, 
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тобто довгострокові пасиви мають використатися не тільки 
для фінансування основних фондів, а і для довгострокових 
оборотних активів (наприклад, оборотні кошти, авансовані у 
стратегічні запаси сировини, неліквідні товари) [14]. Тобто за 
рахунок короткострокового позиченого капіталу фінансуються 
тільки короткострокові оборотні кошти. 

За результатами аналізу більшу рівновагу та фінансову 
стійкість підприємство буде отримувати в разі фінансування 
необоротних активів власним капіталом, а довгострокова за-
боргованість може бути залучена для фінансування довгостро-
кових оборотних активів (запасів сировини, готової продукції 
та ін.). Отже, дебіторська заборгованість та кошти можуть фо-
рмуватися за рахунок поточних зобов’язань. Такий підхід у 
практиці фінансового менеджменту є компромісним (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПК – короткострокові пасиви; ДПК – довгострокові пасиви;  

ВК – власний капітал. 
 
Рис. 1. Сукупність підходів до фінансування активів 
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Отже, правила формування структури капіталу для уни-
кнення ризику пропонується обумовити такими вимогами: 

 

К1 = ;1
ВК
НА ≤  

К2 = ;1
ДПКВК

ЗНА ≤
+
+  (2) 

К3 = ,1
ЗНВПДМПКПК

ВМПГКДЗ
≥

++
++  

 

де НА – необоротні активи; 
ВК – власний капітал; 
З – запаси; 
ДПК – довгостроковий позичений капітал; 
ДЗ – дебіторська заборгованість; 
ГК – короткострокові фінансові інвестиції, грошові кош-

ти та їх еквіваленти; 
ДМП – доходи майбутніх періодів; 
ВМП – витрати майбутніх періодів; 
ЗНВП – забезпечення наступних виплат та платежів. 
Використання компромісного підходу дає можливість 

уникнути проблем із ліквідністю, платоспроможністю та фі-
нансовою стійкістю за рахунок узгодження строків мобілізації 
фінансових ресурсів із строками, на які вони вкладаються в 
майно підприємств. 

Ступінь відповідності капіталу металургійних підпри-
ємств означеним вище критеріям подано в табл. 1. 

Результати розрахунку показників (2) для ПАТ «ДМЗ», 
ПрАТ «Донецьксталь» та ПрАТ «КМЗ» дозволяють зробити 
певні висновки. 

ПАТ «ДМЗ» протягом 2010-2011 рр. зберігав достатній 
рівень фінансової стійкості та платоспроможності. Проте у 
2012 р. відбулося погіршення фінансового стану – жоден із 
критеріїв не відповідає нормативному значенню. Причини та-
кого погіршення стану визначаються змінами в активах та па-
сивах підприємства,  наведеними в табл. 2. 
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Таблиця 1 

Критерії фінансового ризику металургійних підприємств 

Показник 2010 Відповідність 
критерію 2011 Відповідність 

критерію 2012 Відповідність 
критерію 

ПАТ «ДМЗ» 
К1 0,64 відповідає 0,72 відповідає 1,01 не відповідає 
К2 0,66 відповідає 0,79 відповідає 1,05 не відповідає 
К3 2,22 відповідає 2,15 відповідає 0,85 не відповідає 

ПрАТ «Донецьксталь» 
К1 1,59 не відповідає 1,05 не відповідає 1,00 відповідає 
К2 1,69 не відповідає 0,62 відповідає 0,57 відповідає 
К3 0,80 не відповідає 1,60 відповідає 1,92 відповідає 

ПрАТ «КМЗ» 
К1 0,61 відповідає 0,59 відповідає 0,89 відповідає 
К2 0,46 відповідає 0,46 відповідає 0,64 відповідає 
К3 2,84 відповідає 5,13 відповідає 1,97 відповідає 

 
 

Таблиця 2 

Зміни активу та пасиву ПАТ «ДМЗ» у 2010-2011 рр. 

Стаття балансу 2010 2011 2012 
Приріст 

2011/2010, 
% 

Приріст 
2012/2011, 

% 
Необоротні активи 275328 308560 585140 12,07 89,64 
Запаси 52698 55009 68106 4,39 23,81 
Дебіторська заборгованість 297307 177114 172272 -40,43 -2,73 
Грошові кошти та їх екві-
валенти 14986 1364 168 -90,90 -87,68 

Усього оборотних активів 364991 233487 240546 -36,03 3,02 
Витрати майбутніх періодів 4 0 0 -100,00 0,00 
Усього активів 640323 542047 825686 -15,35 52,33 
Власний капітал 427612 428933 582077 0,31 35,70 
Забезпечення наступних ви-
трат та платежів 5652 5635 83604 -0,30 1383,66 

Довгострокові зобов’язання 72196 30000 41381 -58,45 37,94 
Поточні зобов’язання 134863 77479 118624 -42,55 53,10 
Доходи майбутніх періодів 0 0 0 0,00 0,00 
Усього пасивів 640323 542047 825686 -15,35 52,33 

Розраховано за даними фінансової звітності ПрАТ «КМЗ» [3]. 
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Отже, за даними табл. 2, у 2012 р. відбувся значний при-
ріст (на 89,64%) необоротних активів за рахунок придбання 
основних засобів згідно з балансом підприємства. Проте влас-
ний капітал збільшився лише на 35,70%, довгострокові зо-
бов’язання – на 37,94%. У результаті майже була втрачена фі-
нансова стійкість підприємств, незважаючи на питому вагу 
власного капіталу у структурі балансу 70,5%.  

Структурні зміни активу й пасиву балансу ПАТ «ДМЗ» 
подано на рис. 2 та 3. 
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Рис. 2. Структура активу ПАТ «ДМЗ» у 2010-2012 рр. 
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Рис. 3. Структура пасиву ПАТ «ДМЗ» у 2010-2012 рр. 
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Аналіз рисунків показує, що під час збільшення питомої 
ваги необоротних активів у 2012 р. питома вага власного капі-
талу зменшується, що і стало причиною погіршення фінансо-
вого стану ПАТ «ДМЗ». Хоча відхилення показників К1, К2, 
К3 від нормативів незначні, тенденція до збільшення таких 
відхилень може негативно вплинути на діяльність підприєм-
ства в довгостроковій перспективі. 

ПрАТ «Донецьксталь» протягом 2010-2012 рр. поліпшує 
фінансовий стан та, відповідно, знижує фінансовий ризик (див. 
табл. 1). У 2010 р.  жоден із критеріїв (2) не відповідав норма-
тивному значенню. У 2011 р. підприємство нормалізувало 
співвідношення короткострокових активів та пасивів, а у 
2012 р. усі критерії відповідали нормі. Структурні зміни бала-
нсу, які характеризують стабілізацію діяльності ПрАТ «Доне-
цьксталь», подано на рис. 4-5. 

Незважаючи на низьку питому вагу власного капіталу у 
структурі балансу в 2012 р. (28,57%), його стан є стійким. 

ПрАТ «КМЗ» протягом 2010-2012 рр. перебувало у стій-
кому фінансовому стані – необоротні активи сформовано за 
рахунок власних джерел, довгострокові оборотні активи (запа-
си) покриваються власним та довгостроковим позиченим капі-
талом, короткострокові оборотні активи перевищують корот-
кострокові зобов’язання. Структуру активу та пасиву підпри-
ємства подано на рис. 6 та 7. 
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Рис. 4. Структура активу ПрАТ «Донецьксталь»  

у 2010-2012 рр. 
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Рис. 5. Структура пасиву ПрАТ «Донецьксталь»  

у 2010-2012 рр. 
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Рис. 6. Структура активу ПрАТ «КМЗ» у 2010-2012 рр. 
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Рис. 7. Структура пасиву ПрАТ «КМЗ» у 2010-2012 рр. 
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Разом із фінансовим ризиком втрати фінансової стійкості 
та платоспроможності залучення позикового капіталу спричи-
няє підприємницький ризик, ступінь якого визначається опе-
раційним важелем. Поняття операційного левериджу пов'язано 
зі структурою собівартості, зокрема зі співвідношенням між 
умовно-постійними й умовно-змінними витратами. Чим вище 
питома вага постійних витрат у структурі собівартості, тим 
вищим є підприємницький ризик, тобто ризик втрати частини 
прибутку в разі підвищення витрат. Залучення позикового ка-
піталу позначається на збільшенні постійних витрат, 
пов’язаних зі сплатою відсотків за кредитами та облігаціями. 
Аналіз структури собівартості металургійних підприємств до-
зволяє зробити висновок щодо низької питомої ваги постійних 
витрат та значної – змінних (за досліджуваними підприємст-
вами змінні витрати становлять 76-90% від собівартості). Тоб-
то в результаті залучення позикового капіталу в межах, визна-
чених наведеними вище критеріями (2), відбудеться незначна 
зміна частки постійних витрат, відповідно поріг рентабельнос-
ті та запас фінансової міцності майже не зміняться. Отже, за-
лучення позик практично не позначиться на підприємницько-
му ризику металургійних підприємств. Таким чином, критерій 
оптимізації ризику, пов’язаного із залученням позикового ка-
піталу, на основі операційного важеля розглядати недоцільно. 

Висновки. На основі досліджень підходів до визначення 
критеріїв ризику залучення позикового капіталу сформовано 
критерії, які базуються на застосуванні компромісного підходу 
до фінансування активів та відповідного формування капіталу 
з різних джерел. Більшу рівновагу та фінансову стійкість підп-
риємство буде отримувати в разі фінансування необоротних 
активів власним капіталом, а довгострокова заборгованість 
може бути залучена для фінансування довгострокових оборот-
них активів (запасів сировини, готової продукції та ін.). Отже, 
дебіторська заборгованість та кошти можуть формуватися за 
рахунок поточних зобов’язань. Такий підхід дозволяє зберегти 
достатній рівень платоспроможності та фінансової стійкості 
кожного окремого підприємства. Обґрунтовано недоцільність 
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використання показників вертикальної структури капіталу й 
операційного важеля для оцінки ризику залучення позик мета-
лургійними підприємствами. Отже, подальше дослідження має 
бути присвячено ефективному використанню критерію залу-
чення позик та комплексному моделюванню процесу оптимі-
зації позикового капіталу. 
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И.П. Булеев, д.э.н.,  
Е.И Булеев, к.э.н. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА,  
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

В экономической литературе и хозяйственной практике 
не уделяется должного внимания анализу общего и особенного 
понятий конкурентоспособности и экспортного потенциала, а 
иногда они практически отождествляются, что не соответству-
ет реальному положению, отрицательно влияет на развитие 
экономики в целом. По классическому определению М. Пор-
тера «конкурентоспособность – это определяемое совокупно-
стью факторов положение товаропроизводителя на внешних и 
внутренних рынках, отражаемое через совокупность показате-
лей» [1, с. 15].  

Иные определения не вносят существенных изменений к 
приведенному выше: «конкурентоспособность – обусловлен-
ное экономическими, социальными и политическими факто-
рами устойчивое положение страны или товаропроизводителя 
на внешнем и внутреннем рынках, которое отражается через 
показатели, характеризующие такое состояние и его динами-
ку», «конкурентоспособность экономики концентрированно 
выражает экономические, научно-технические, производст-
венные, организационно-управленческие, маркетинговые и 
другие возможности предприятий и экономики в целом». Эти 
возможности реализуются в товарах и услугах, противостоя-
щих аналогам, соперничающим на внутреннем и внешнем 
рынках, что является результатом реализации государственно-
го и общественного строя страны, меры ее способности обес-
печить стабильное динамичное развитие экономики и уровень 
благосостояния членов общества [2, с. 242-254]. 

 
 И.П. Булеев,  

 Е.И Булеев, 2013 
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Различают конкурентоспособность экономики страны, 
отраслей, предприятий, товаров (продуктов, услуг). В послед-
нее время выделяют конкурентоспособность регионов [3, с. 8], 
что, по нашему мнению, некорректно, поскольку речь идет о 
потенциале региона и его использовании. Международный ин-
ститут развития и управления и Всемирный экономический 
форум оценивают конкурентоспособность страны по восьми 
факторам: 

внутренний макроэкономический потенциал; 
уровень участия в международной торговле и потоке ин-

вестиций; 
степень влияния государственной политики на создание 

конкурентной среды; 
качество и эффективность финансовой системы; 
состояние инфраструктуры; 
уровень управления (с позиций нововведений, при-

быльности и ответственности); 
научно-технический потенциал (с точки зрения ус-

пешности фундаментальных и прикладных исследований); 
состояние и квалификация трудовых ресурсов. 
Уровень развития экономики определяется удельным ве-

сом производимых в государстве конкурентоспособных това-
ров (предметов и услуг) на внутреннем и международном 
рынках. Их объем производства и реализации является обоб-
щающим показателем жизнестойкости предприятия, его уме-
ния эффективно использовать финансовый, производствен-
ный, научно-технический и трудовой потенциал. 

Конкурентоспособность товара можно определить как 
совокупность показателей, обеспечивающих разработку, 
производство, реализацию и послереализационное обслу-
живание товара (в случаях, предусмотренных контрактами), 
с целью удовлетворения необходимого потребительского 
спроса и получения целевой (необходимой и достаточной) 
прибыли предприятия; либо как совокупность качественных 
и стоимостных характеристик изделия, обеспечивающих 
удовлетворение конкретной потребности покупателя. Сюда 
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следует добавить необходимость обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия, государства. 

Конкурентоспособность товара характеризует ряд групп 
параметров: научно-технические, организационные, регламен-
тирующие, коммерческие, экономические. Конкурентоспособ-
ный товар имеет характеристики лучше средних на данном 
рынке, прежде всего по качеству, цене, условиям поставки и 
оплаты, сервисному обслуживанию, надежности в использова-
нии и эксплуатации, экономичности. Абсолютно конкуренто-
способный товар – это новый инновационный товар, не 
имеющий аналога на рынке и приемлемый для потребителя по 
качеству, стоимости, удовлетворению общественно полезных 
потребностей потребителей (группы, сегмента рынка), распо-
лагающих покупательной способностью. 

Цель статьи – уточнение понятий «конкурентоспособ-
ность, экспортный потенциал, экспорт товаров, их взаимосвязь 
и взаимозависимость, направления роста». 

Конкурентоспособность предприятия – это возможность 
эффективной хозяйственной деятельности и ее практической 
прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. 

Конкурентоспособность применительно к отрасли про-
мышленного производства – это обладание свойствами, кото-
рые формируют ее преимущества в экономическом соревнова-
нии с другими отраслями за потребителей (рынки сбыта) и 
различные ресурсы, используемые для организации нормаль-
ного функционирования отрасли. Производственные процессы 
включают все этапы жизненного цикла продукции от проект-
но-конструкторской разработки до реализации послеконтракт-
ного обслуживания  

Одни специалисты полагают, что ключевое место в 
конкурентоспособности занимают товары в совокупности 
конкуренции предприятий, отраслей, экономики. «Конку-
рентоспособность украинской продукции (услуг) определя-
ет конкурентоспособность предприятий, а значит, и эконо-
мики государства вообще в интерэкономике», – отмечает 
В. Андрийчук [4, с. 90].  
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Другие специалисты утверждают, что ведущая роль в 
формировании конкурентоспособности предприятий, отраслей 
и соответствующих товаров принадлежит макроэкономиче-
скому уровню (уровень государства), на котором определя-
ются экономические, правовые и другие важнейшие условия 
функционирования всей хозяйственной системы. Очевидно, 
следует уделять должное внимание и той, и другой точкам 
зрения, не противопоставляя их, а используя в конкретных си-
туациях. Хотя государство в рыночной экономике не может 
прямо управлять конкурентоспособностью даже в национали-
зированных отраслях, его роль остается значимой: создание 
наиболее благоприятных соответствующих условий в эконо-
мике в целом и на каждом отдельно взятом предприятии. Как 
отмечает академик И. Лукинов, у государства «стратегическая 
цель в конечном итоге сводится к созданию мощной социаль-
но ориентированной и конкурентоспособной экономики, кото-
рая характеризовалась бы рыночным динамизмом, высоким 
технологическим уровнем, структурной сбалансированностью, 
товарно-денежной бездефицитностью и высоким уровнем 
жизни народа» [5, с. 60]. 

Однако по заключению Гарвардского института между-
народного развития Украина в конце первого десятилетия сво-
ей независимости занимала 58 место из обследованных 
59 стран по определению конкурентоспособности и 52 место 
по потенциалу экономического роста. В настоящее время си-
туация существенно не изменилась. 

Таким образом, конкурентоспособность – это важней-
ший обобщающий показатель уровня развития экономики (на-
циональной, отраслевой, региональной, предприятий и объе-
динений, товаров), своеобразный рейтинг ее в соотношении с 
мировыми и национальными лидерами, который характеризу-
ют все стороны социально-экономического функционирования 
общества. Поэтому такое пристальное внимание уделяют вы-
сокоразвитые государства проблемам конкурентоспособности 
своих экономик. В сенате США ежегодно несколько раз про-
водятся слушания вопросов повышения конкуренто-
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способности. В 1998 г. Конгресс США принял Комплексный 
закон о торговле и конкурентоспособности, государство ак-
тивно сотрудничает с фирмами в решении вопросов конкурен-
тоспособности субъектов хозяйствования и производимых ими 
товаров. В США, Канаде, Южной Корее созданы националь-
ные центры повышения конкурентоспособности, что является 
результатом понимания экономики не только экономической, 
а и социальной ценностью. Это дает свои результаты. В до-
кладе ООН «О развитии человека» отмечено, что на страны, 
включаемые в ОЭСР, население которых составляет 19% ми-
рового, приходится 71% всемирной торговли, 58% прямых 
иностранных инвестиций и 91% пользователей Интернета. До-
ходы 20% населения в богатейших странах превышали доходы 
20% населения беднейших стран: в 1960 г. – в 30 раз, в 
1990 г. – в 60 раз, в 2000 г. – в 74 раза и продолжается увели-
чение разрыва. 

Повышение конкурентоспособности невозможно без 
участия и учета интересов работников, менеджеров, капитали-
стов, покупателей, без повышения общей, производственной и 
корпоративной культуры, ценностей, уровня образования и 
науки, традиций, привычек, нравов трудящихся и населения в 
целом. «В Японии 70% взрослого населения – это работники, 
имеющие высшее образование», – отмечает В.Г. Кремень – 
президент Академии педагогических наук Украины. И далее 
говорит, что «в будущем все нации разделятся на три группы: 
одни смогут производить конкурентоспособные технологии и 
займут лидирующее положение в мире, другие будут в состоя-
нии воспринимать эти глобальные информационные техноло-
гии, третьи – окажутся неспособными ни к первому, ни ко 
второму и будут на содержании (на службе. – Авт.) у прогрес-
сирующих наций. Чтобы Украина не оказалась в третьей груп-
пе, наша задача – создать предпосылки, чтобы как можно 
больше наших граждан получили высшее образование» [6].  

Можно согласиться, что это один из важных, но далеко 
не существенный фактор повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. 
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Для обеспечения конкурентоспособности необходимы 
инвестиции, инновации, серьезные капиталовложения в чело-
века, в образование, наращивание интеллектуального (челове-
ческого) капитала.  

Известны различные подходы к оценке международных 
рынков и конкурентоспособности товаров на международных 
рынках. Так, И.А. Филькевич рассматривает трехуровневую 
систему мирового товарного рынка [7, с.85]: 

I уровень – рынок базовых товаров (сельскохозяйствен-
ная продукция и продукция добывающих отраслей промыш-
ленности); 

II уровень – рынок низкотехнологичной и среднетехно-
логичной продукции, основную долю которого занимают по-
луфабрикаты и трудоемкая продукция; 

III уровень – рынок высокотехнологичной продукции. 
Доля І и ІІ уровней товарного рынка составляет более 

80% общего объема мирового экспорта товаров. На всех рын-
ках господствуют корпорации стран большой семерки. 

Согласно исследованиям М.Г. Делягина [8] конкуренция 
в современных условиях на международных рынках может 
быть представлена в виде пятиуровневой пирамиды, в кото-
рой: 

I уровень (верхний в пирамиде) – конкуренция новых 
технологических принципов. Данный рынок является пре-
имущественно внутренним для транснациональных корпора-
ций (ТНК) США и частично Великобритании. Контролируется 
коммерчески и организационно ТНК, соответствующими пра-
вительствами и международными организациями. Обеспечи-
вает сверхвысокие прибыли, по своей природе аналогичные 
ренте; 

ІІ уровень – контроль процесса реализации новых техно-
логических принципов (технологий). Имеют место большие 
поступления на рынки, но продажи носят неполный характер. 
Реализуется право использования «ноу-хау», но не право на 
производство;  
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III уровень – уникальные потребительские товары, 
сложное технологическое оборудование, высокопрофессио-
нальные и высококвалифицированные услуги, поступающие 
на открытый рынок. 

Основными субъектами продаж и конкуренции на рын-
ках II и III уровней являются страны семерки, их корпорации, 
фирмы, предприятия. Рынок имеет элементы регулирования и 
ограничений; 

IV уровень – менее уникальные товары, технологии, ус-
луги, поступающие в открытые рынки; 

V уровень (основание пирамиды) – сырьевые товары или 
продукция первого передела. Рынки контролируются потреби-
телями. Он наиболее подвижен и наименее стабилен. Обладает 
высоким стратегическим риском. Здесь сосредоточены товары 
сферы быта, социальной сферы, потребительские товары. 

На рынках IV и V уровней могут участвовать предпри-
ятия, фирмы, корпорации всех стран мира, имеющие конку-
рентоспособные товары (продукты, услуги). 

Исследователи отмечают, что чем выше уровень рынка, 
тем менее интенсивная конкуренция за рынки сбыта. ТНК, а 
также во многом неформальные, в принципе почти не под-
дающиеся регулированию государствами и международной 
бюрократией финансово-информационные группы работают 
на І и частично на II уровнях, что не исключает присутствия 
филиалов, дочерних предприятий ТНК на рынках III – V уров-
ней. Однако даже на V уровне они участвуют как в конкурен-
ции, так и в формировании и присвоении мирового дохода, 
проводя соответствующую экспортно-импортную политику. 
Это касается прежде всего энергетических и сырьевых корпо-
раций мирового класса. Отечественные предприятия участву-
ют в экспорте сырья, импорте энергоносителей, но отстранены 
от участия в перераспределении мирового дохода, который не 
выпускают из своих рук ТНК. Чтобы стать участником пере-
распределения мирового дохода, корпорация (фирма) должна 
быть де-юре признана мировым сообществом как полноправ-
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ный участник мирового воспроизводственного процесса, быть 
конкурентоспособной на мировом уровне.  

Особой, относительно новой сферой жесткой конкурен-
ции является информация, мировой рынок финансов. По мне-
нию зарубежных и отечественных исследователей информа-
ционные поля монополизируются корпорациями, обладающи-
ми современными информационными технологиями, высоко-
развитыми средствами массовой информации (СМИ). Финан-
совые рынки монополизируются крупнейшими финансовыми 
группами мирового масштаба, имеющими поддержку прави-
тельств своих стран, где они являются резидентами. 

По данным российских специалистов зарубежные ком-
пании и их дочерние фирмы взяли под контроль до 80% теле-
коммуникационных и информационных сетей России и других 
стран СНГ. Радиочастотное пространство фактически контро-
лируется, планируется и управляется компаниями США. Од-
новременно в США участие российских предпринимателей в 
создании американских информационно-коммуникационных 
систем и сетей официально запрещено, а участие других зару-
бежных фирм – ограничено 20%. Иностранцы не имеют права 
доступа как к управлению оборудованием, так и к контролю 
информационных каналов и самой информации. Аналогичные 
законы или решения приняты и в других развитых странах. Но 
ни в России, ни в странах СНГ ничего подобного нет, что ве-
дет к росту трансакционных и информационных издержек для 
этих стран на международном уровне. 

Синтез информации, управления и организации обеспе-
чивает успешное общественное развитие. Это необходимо для 
функционирования рынка, поскольку обеспечивается досто-
верная информация о ценах, условиях продаж, о конкурентах, 
ресурсах, конъюнктуре и др. Без этого неизбежны излишние 
затраты на поиск коммерческой информации и партнеров, 
снижение качества решений субъектов хозяйствования, рост 
трансакционных издержек. 

В США интенсификация информационных технологий 
сопровождается созданием внутригосударственного информа-
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ционно-телекоммуникационного пространства на базе систем 
искусственного интеллекта. Аналогичные работы проводятся в 
Японии, Германии, Великобритании, Канаде и других высоко-
развитых странах. 

В странах СНГ и в Украине имеется необходимость объ-
единения локальных, местных, региональных, отраслевых ин-
формационных систем в современные национальные сетевые 
информационные инфраструктуры. О такой работе объявлено 
в Китае и начата ее реализация. 

В информационном пространстве целесообразна не 
только конкуренция, но и сотрудничество. Расширение меж-
дународного сотрудничества необходимо прежде всего, по во-
просам безопасности в информационном пространстве, о не-
использовании его во враждебных целях, о контроле над про-
изводством и внедрением информационных технологий в пла-
не невозможности их использования террористами и крими-
нальными элементами, о международной правовой защите се-
тевых информационных ресурсов. 

Таким образом, конкурентоспособность является инте-
гральным сопоставительным, рейтинговым показателем разви-
тия экономики на уровне государства, отраслей, регионов, 
предприятий, экономических, научно-технических, качествен-
ных, экологических характеристик товаров (продукции, услуг) 
на международных и внутренних рынках. Нормальным явля-
ется состояние, когда товары (продукция, услуги), поставля-
емые на внутренние рынки, соответствуют международным 
стандартам и являються конкурентоспособными на междуна-
родных рынках. В этих вопросах необходимо тесное сотруд-
ничество органов государственного управления и предприятий 
(корпораций, организаций, фирм). Конкурентоспособность на 
внутренних рынках не всегда совпадает с конкурентоспособ-
ностью на международных рынках. Это общеизвестно. Вместе 
с тем возможны случаи, когда товары (продукция, услуги), 
конкурентоспособные на мировом рынке, могут быть либо не 
востребованы, либо неконкурентоспособны на внутреннем 
рынке из-за его неразвитости, ограниченной платежеспособ-
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ности, несовершенства системы ценообразования, низкого 
общего технического уровня обрабатывающих производств и 
т.д. Особенно это касается интеллектуальной деятельности, 
тесно связанной с экономической и социальной безопасностью 
государства. 

Так, впервые созданные в Украине прообразы лазерных 
дисков нашли  применение и развитие за рубежом. Аналогич-
ное положение с производством стали альтернативными мар-
теновским процессам методами, непрерывной разливкой ме-
талла, высококлассным программированием и др. Особое ме-
сто в конкурентной борьбе в последнее время занимают ин-
формационные технологии, которые не получили достаточно-
го правового обеспечения на мировых и национальных рын-
ках. Информация становится важнейшим сектором конкурен-
ции, стратегическим объектом, поскольку информационные 
технологии позволяют осуществлять реальный и тотальный 
контроль над людьми. Блокирование ее может тормозить про-
изводство и научно-технический прогресс, создавать угрозу 
безопасности национальных государств, их корпораций, от-
раслей хозяйства.  

Как было отмечено выше, зачастую научные и практиче-
ские работники не акцентируют внимания на отличиях конку-
рентоспособности и экспортного потенциала. Так, генераль-
ный директор ЗАО «НКМЗ» д.э.н. Г.М. Скударь пишет, что 
«задаче обеспечения конкурентоспособности изготавливаемой 
продукции и повышения ее экспортного потенциала подчине-
ны инвестиционная и инновационная политика НКМЗ, меры 
по техническому перевооружению и развитию производства» 
[9, с. 39]. То есть указанный автор ставит в один ряд конкурен-
тоспособность и экспортный потенциал, что вряд ли можно 
считать обоснованным и доказанным. 

Действительно, конкурентоспособность создает предпо-
сылки для формирования экспортного потенциала. Однако с 
позиции нормального развития рыночной экономики целесо-
образно и необходимо вначале наполнить внутренний рынок 
конкурентоспособными товарами (продукцией, услугами), а 
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их излишек предложить на мировые международные рынки, 
где конкурентоспособные по мировым стандартам товары 
вступают в конкуренцию со своими аналогами или их замени-
телями и выигрывают. Нельзя относить к экспортному потен-
циалу товары, которые поставляются на международные рын-
ки при условии их дефицита на внутренних рынках, реализа-
ции товаров на внутреннем рынке по ценам, превышающим 
цены этих же товаров на экспорт [10, с. 16]. Так, не следует 
экспортировать из Украины лом черных и цветных металлов, 
топливно-энергетические ресурсы и др., которые импортиру-
ются из Украины соседними государствами, отечественными и 
зарубежными фирмами, когда имеется дефицит и недостаток 
данных товаров в собственном государстве. Поэтому, хотя ос-
нову экспортного потенциала составляет конкурентоспособ-
ность отечественных товаров, экспортный потенциал по своим 
объемам значительно меньше массы конкурентоспособных 
товаров, иногда выходит за пределы перечня групп конкурен-
тоспособных товаров и в отличие от организационно-
хозяйственных методов государственной поддержки произ-
водства конкурентоспособных товаров необходима юридиче-
ско-правовая, а иногда и политическая поддержка.  

Поддержка может иметь общегосударственный, отрасле-
вой, региональный и конкретно-избирательный характер. 

Приоритетными государственными мерами по увеличе-
нию экспортного потенциала должны стать: 

совершенствование нормативной и правовой базы регу-
лирования внешнеэкономической деятельности. Объемы экс-
порта прямо связаны с уровнем ставок налогов на валютную 
выручку, механизмом их взимания, валютным законодательст-
вом, системой стимулирования экспорта товаров; 

структурная перестройка народного хозяйства, его ори-
ентация на "высокие технологии" – микроэлектронику, гибкие 
производственные системы, системы автоматизированного 
производства и проектирования, робототехнику, биотехноло-
гии, новые материалы, производство компьютеров, волокон-
ную оптику и др.; 
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развитие законодательства в информационной сфере. К 
созданию законов в этой сфере следует привлекать юристов, 
специалистов различных профессий, в том числе ученых в об-
ласти информатики, информационных технологий, психоло-
гии, социологии, экономики, педагогики и т.д.; 

защита отечественного товаропроизводителя от эконо-
мической интервенции иностранных корпораций, создание 
необходимых предпосылок для эффективной работы предпри-
ятий и обеспечение платежеспособности отечественных по-
требителей; 

обязательная экспертиза Торгово-промышленной пала-
той Украины всех импортируемых товаров; 

создание на коммерческой основе при министерствах и 
ведомствах центров отраслевых и межотраслевых исследова-
ний конъюнктуры соответствующих видов товаров на миро-
вых рынках, разработка и реализация мероприятий, создание 
межотраслевых центров информации. Центры должны актив-
но сотрудничать с посольствами Украины и торгово-
посредническими представительствами за рубежом, специали-
зированными НИИ, вузами, торгово-промышленными палата-
ми; 

введение выдачи государственных гарантий на кредиты 
по участию в международных тендерах, стимулирование роста 
экспорта машиностроительной и других видов конкурентоспо-
собной продукции путем организации специальной системы 
кредитования оборотных средств товаропроизводителей, пе-
реориентация на такую деятельность государственного Эк-
симбанка Украины; введение в действие финансово-
экономического механизма освобождения отечественных то-
варопроизводителей  в течение двух-трех лет от налога на 
прибыль, полученную от прироста объема экспортной продук-
ции, обеспечение возмещения экспортно-импортного НДС в 
месячный срок; 

разработка и внедрение антидемпингового кодекса  
Украины; 
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заключение договоров наибольшего благоприятствова-
ния в торговле с соседними государствами, между погранич-
ными регионами, с высокоразвитыми странами; 

разработка и внедрение гибкого механизма государст-
венного регулирования реэкспорта продукции в третьи страны 
с использованием методов тарифного и нетарифного регули-
рования, прежде всего относительно действующих соглаше-
ний о свободной торговле [11, с. 181-182];  

разработка и реализация целевых программ создания и 
поддержки наукоемких производств и "высоких технологий". 
Имеется несколько подходов к решению таких вопросов. Так, 
Япония импортирует передовую технологию, усовершенству-
ет ее, используя как частные, так и государственные субсидии 
НИОКР, защищая отрасль от иностранной конкуренции на 
внутреннем рынке. Активно поддерживает наукоемкие произ-
водства и принимает меры по ускоренному развитию прогрес-
сивных и сокращению бесперспективных традиционных от-
раслей. Накопив необходимый опыт, приобретя "экономию на 
масштабах" и снижение цен на разработке продукции, япон-
ские фирмы выходят на мировые рынки с товарами, которые 
имеют ценовые и качественные преимущества, захватывают 
соответствующие сегменты рынка. Это реальный и действен-
ный путь сотрудничества государства и промышленности, 
фирм и корпораций в повышении конкурентоспособности; 

разработка и реализация системы мер – таможенных, на-
логовых, инвестиционных, которые способствуют увеличению 
критического импорта технологий, а не устаревшего оборудо-
вания. Препятствовать вывозу из страны сырья и полуфабри-
катов. Дать законодательное толкование понятия "критиче-
ский импорт"; 

поддержка государством формирования конкурентоспо-
собных корпораций, кластеров, сетей, технопарков; 

реализация транспортной политики путем использования 
единых железнодорожных тарифов на грузоперевозки с сопре-
дельными государствами на отечественные и экспортно-
импортные товары; 
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создание СП, ориентированных исключительно на про-
изводство товаров (продукции), из которой не менее 30% по-
ставляются на экспорт и не менее 50% – на внутренний рынок 
и др. 

Приоритетными отраслевыми направлениями повы-
шения конкурентоспособности и наращивания экспортного 
потенциала должны стать: 

наука и образование; 
высокотехнологические наукоемкие отрасли машино-

строения (станки, приборы); 
черная и порошковая металлургия; 
производство сверхтвердых материалов; 
электросварочное производство; 
информатика и связь; 
нанотехнологии; 
научно-технические разработки, "ноу-хау", патентно-

лицензионная торговля; 
легкая и пищевая промышленность; 
продукция конверсионных предприятий оборонного 

комплекса, а также производство вооружения на экспорт; 
производство продукции художественных промыслов, 

народных ремесел, образотворческого искусства; 
международные транспортно-экспедиционные услуги и 

транзитные перевозки; 
система программирования и стратегической информа-

ции; 
лечебно-рекреационные услуги. 
Наращивание экспортного потенциала и рост конку-

рентоспособности на уровне предприятия, фирмы, объеди-
нения должны предусматривать: 

формирование вертикально и горизонтально интегриро-
ванных корпораций с высокой степенью самостоятельности 
структурных подразделений, способных конкурировать на 
всех уровнях рынков, в том числе мировых; 
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разработка и использование методов оценки финансово-
го состояния зарубежных инвесторов и предприятий-
партнеров по бизнесу; 

переход от сбыта товаров любыми методами и по любой 
цене к использованию системы глубоких маркетинговых ис-
следований и их реализации на практике; 

создание на предприятиях подразделений по повышению 
конкурентоспособности продукции, экспорту товаров, увязка 
форм мотивации их труда с достижениями в данных сферах; 

обеспечение доступа к международным информацион-
ным массивам и базам данных; 

избежание использования западных зарубежных техники 
и технологий, продолжающих жизнь устаревших и низкорен-
табельных товаров путем использования дешевой отечествен-
ной рабочей силы и сырья; 

использование отечественных уникальных научных раз-
работок и производства при создании производств по сборке; 

достижение импортозамещения товаров путем организа-
ции не их производства, а создания экспортоспособных това-
ров, которые одновременно решают проблему критического 
импорта продукции; 

от процессов дробления крупных предприятий целесо-
образно переходить к их интеграции. Крупные предприятия 
должны организовывать и интегрировать средние, мелкие и 
малые предприятия, повышая общий экспортный потенциал и 
конкурентоспособность страны; 

формирование кадровой политики на основе инноваци-
онно ориентированных управленцев и менеджеров высшей 
квалификации. Создание системы подготовки, переподготовки 
и ротации кадров; 

переход к глубокой переработке сырья, повышение го-
товности к применению и использованию товаров у покупате-
лей, к послепродажному обслуживанию; 

реализация товаров на условиях доставки непосредст-
венно покупателям, избегая посреднических структур и орга-
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низаций, гибко используя систему дисконтов и надбавок, форм 
и сроков оплаты продукции; 

подчинение экспортной политике инвестиционной и ин-
новационной деятельности, технического перевооружения и 
развития производства; 

обеспечение роста производительности труда, снижения 
цен, максимально возможного обновления выпускаемой про-
дукции и др. 

В мире идут процессы глобализации и интеграции. По 
оценкам Всемирной торговой организации (ВТО) полное 
устранение торговых границ принесет всем участникам ме-
ждународной торговли прибыль в размере 500 млрд дол. 
США. Это станет возможным в результате использования 
преимуществ, возникающих от углубления специализации, 
быстрого распространения научных, технических, экономи-
ческих знаний, опыта управления, расширения инвестиро-
вания инноваций в развивающихся странах, интернациона-
лизации финансовых и информационных рынков, снижения 
трансакционных издержек, структурных изменений в эко-
номике. Реализация мер по повышению конкурентоспособ-
ности экономики, наращиванию экспортного потенциала 
позволила Украине стать равноправным членом ВТО, вести 
работы по интегрированию в мировое экономическое сооб-
щество, готовиться к вхождению в зону свободной торговли 
Европейского Союза, а также в зону свободной торговли 
СНГ, ЕврАзийское экономическое сообщество. 
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Ю.З. Драчук, д.е.н., 
Н.В. Трушкіна,  
І.В. Сулацька  

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ1 

Однією з важливих проблем в умовах ринкової економі-
ки є залучення ресурсів під фінансове забезпечення нових або 
підтримку наявних у промисловості інвестиційних проектів. 
Сучасні тенденції господарювання, високий ступінь зноше-
ності устаткування промислових підприємств і необхідність 
освоєння й упровадження нових технологій визначають акту-
альність даної проблеми в умовах вугільної галузі України. 

На формування і становлення інноваційного розвитку  
вітчизняних вугледобувних підприємств впливають:  

екзогенні чинники – наявність фінансування науково-
технічних досліджень, досконала нормативно-правова систе-
ма, сформований ринок інноваційної продукції, готовність 
апарату управління до інноваційного розвитку, наявність фахі-
вців високого рівня;  

ендогенні чинники – сприятливі гірничо-геологічні умови, 
достатній термін служби вугільних шахт, ефективні технології та 
технічне оснащення очисних вибоїв, відсутність високої аварійно-
сті, обґрунтована розрахунками якість рядового вугілля, плато-
спроможність вугільних шахт.  

1 Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи 
Інституту економіки промисловості НАН України «Розвиток інсти-
туціонального середовища промислового виробництва з урахуван-
ням галузевої специфіки» (номер держреєстрації 0113U004371). 
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Важливою проблемою формування та реалізації іннова-
ційної моделі розвитку економіки за участі держави є її фінан-
сове забезпечення. 

Проблеми інноваційного розвитку промисловості дослід-
жено рядом науковців, серед яких О. Амоша, І. Булєєв, 
В. Вишневський, В. Геєць, Т. Гринько, В. Дементьєв, 
А. Кабанов, Ю. Кіндзерський О. Лапко, Л. Рассуждай, 
Л. Стариченко, Д. Череватський, Л. Федулова, Н. Щепкіна. 

Розробки провідних учених є науковим підґрунтям для 
подальших досліджень щодо вдосконалення інституціонально-
го забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі. Тому 
формування підходів до оцінювання фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності вугільних підприємств із використан-
ням економіко-математичного та статистичного інструментарі-
їв є актуальним і потребує практичного розгляду.  

Мета статті полягає у визначенні підходів до оцінюван-
ня фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільної 
промисловості на основі використання статистичних методів. 

За даними Міністерства енергетики та вугільної промис-
ловості України, питома вага державного бюджету в загально-
му обсязі інвестицій у розвиток інноваційної діяльності вугле-
добувних підприємств зросла за 2001-2012 рр. на 31,4%, а пи-
тома вага власних джерел скоротилася на 32,3%. Питома вага 
інших джерел майже не змінилась і становила 4% загального 
обсягу інвестиційних ресурсів в інноваційну діяльність під-
приємств вугледобувної галузі. Таким чином, аналіз інвести-
цій в інноваційний розвиток вугільних підприємств України 
свідчить, що основним інвестором залишається держава.  

За період 2001-2012 рр. відзначено тенденцію скорочен-
ня загальних обсягів інвестицій в інноваційну діяльність вуг-
ледобувних підприємств на 2,4% у результаті суттєвого змен-
шення власних джерел підприємств на 54,2%. За цей період 
обсяги державного бюджету в інноваційний розвиток вугледо-
бувної промисловості зросли на 82,9%. Економічною основою 
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у процесах модернізації й відновлення шахтного фонду є влас-
ні кошти й фінансові можливості держави.  

Структуру витрат  на інноваційну діяльність у вугільній 
сфері за статистичними даними подано нижче  (табл. 1). 

Таблиця 1 

Питома вага витрат на інноваційну діяльність  
у вугільній галузі [1, с. 177, 179, 181] 

Напрями інноваційної  
діяльності 

Рік 

2005 2010 2011 2012 

Дослідження і розробки1 24,1   3,5   6,7   1,66 

Придбання машин, устаткування 
та програмного забезпечення 

 
74,6 

 
93,9 

 
89,9 

 
98,26 

Придбання нових технологій2 – 0,08 0,09 0,07 

Інші напрями 0,1 2,5 3,3 0,01 

1 У 2010-2011 рр. – зовнішні науково-дослідні роботи. 
2 У 2010-2011 рр. – придбання інших зовнішніх знань. 
 
 

 
Основним джерелом фінансування інноваційної діяльно-

сті у сфері видобутку паливно-енергетичних ресурсів протя-
гом 2005-2012 рр., як свідчить аналіз статистичних даних 
Державної служби статистики України, є власні кошти підпри-
ємств, частка яких скоротилась у 2012 р. порівняно з 2005 р. на 
29,7% у загальній структурі фінансування інноваційної діяль-
ності.  

За цей період питома вага обсягів фінансування галузі 
з державного бюджету зросла на 9,6%. За 2011-2012 рр.  
частка коштів вітчизняних інвесторів збільшилась у загаль-
ній структурі фінансування інноваційної діяльності на 
18,2% (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Питома вага обсягів фінансування інноваційної діяльності  
при  видобутку паливно-енергетичних ресурсів в Україні, % 

[1, с. 188, 190, 192] 
Джерела фінансування інноваційної  

діяльності 
Рік 

2005 2011 2012 
Власні кошти підприємств 96,7 94,5 67,0 
Кошти державного бюджету 3,3 0,1 12,9 
Кошти вітчизняних інвесторів – 1,9 20,1 
Кредити – 3,5 – 

 
За даними Державної служби статистики України, у 

2008-2010 рр. питома вага видобувних підприємств із техноло-
гічними інноваціями становила: поліпшення якості товарів або 
послуг – 38,7% загальної кількості підприємств із технологіч-
ними інноваціями; заміна застарілих продуктів або процесів – 
29,5; збільшення потужності для виробництва товарів – 24,1; 
вихід на нові ринки або збільшення частки ринку – 24; розши-
рення номенклатури товарів або послуг – 23,6; зменшення ви-
трат матеріалів та енергії на одиницю продукції – 20,3% 
[2, с. 273]. 

Розрахований у роботі зв’язок між обсягами інвестицій і 
фінансуванням інноваційної діяльності у вугільній галузі за 
коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена [3; 4] дозволяє ви-
значити тісноту (силу) і кореляційний зв’язок між двома озна-
ками або двома ієрархіями ознак (табл. 3). 

Таблиця 3 

Дані для розрахунку коефіцієнта рангової кореляції 
Обсяг  

інвестицій 
 у вугільну 
галузь (x),  

млн грн 

Обсяг  
фінансування  
інноваційної  

діяльності (y),  
млн грн 

Ранг 
x, dx 

Ранг 
y, dy 

(dx–dy)2 

2525,3 187,2 2 1 1 
3423,6 852,2 3 3 0 
1759,5 438,4 1 2 1 
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У статистиці коефіцієнт кореляції рангу Спірмена є не-
параметричною мірою статистичної залежності між двома 
змінними. Він оцінює, наскільки можна описати відношення 
між двома змінними за допомогою монотонної функції. Якщо 
немає повторних значень даних, то коефіцієнт Спірмена дорі-
внює 1 або −1, це відбувається, коли кожна змінна є монотон-
ною функцією від іншої змінної. Коефіцієнт кореляції, як і 
будь-яке обчислення кореляції, підходить для безперервних і 
дискретних змінних, у тому числі порядкових змінних. 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена розраховується 
за формулою 

,
)1n(n

d61r 2

2

−
−= ∑  

де ∑ 2d – сума квадратів різності рангів; 
n – кількість спостережень. 

5,0
24
121

)13(3
261r

2
=−=

−
⋅

−= . 
 

Розрахунки показують, що за  2010-2012 рр. між обсяга-
ми інвестицій та фінансування інноваційної діяльності вугіль-
ної галузі відзначається  помірна тіснота зв’язку, оскільки зна-
чення коефіцієнта кореляції становить 0,5, тобто 0,7r4,0 ≤≤ . 

Сила зв’язку між двома ознаками визначається  на 
основі розрахунку лінійного коефіцієнта кореляції Пірсона 
(табл. 4).  

Таблиця 4 

Дані для розрахунку лінійного коефіцієнта кореляції 
Обсяг інвестицій у 
вугільну галузь (x), 

млн грн 

Обсяг фінансування 
інноваційної діяльності 

(y), млн грн 
x2 y2 

2525,3 187,2   6377140,09   35043,84 

3423,6 852,2 11721036,96 726244,84 

1759,5 438,4   3095840,25 192194,56 
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У статистиці коефіцієнт кореляції Пірсона (познача-
ється як «r») є показником кореляції (лінійної залежності) 
між двома змінними x та y, який набуває значень від –1 до 
+1 включно. Він широко використовується у сфері науки 
для вимірювання ступеня лінійної залежності між двома 
змінними [5; 6].  

Знаходяться такі значення: 
показників x та y: 

5,2569
3

4,7708
n
x

x i === ∑ ; 

6,492
3

8,1477
n
y

y i === ∑ ; 

96,1387230
n

yx
xy ii == ∑ ; 

дисперсії: 

2,462342)x(
n
x

)x(S 2
2

i2 =−= ∑ ; 

9,75172)y(
n
y

)y(S 2
2

i2 =−= ∑ ; 

середньоквадратичного відхилення: 
9,6792,462342)x(S)x(S 2 === ; 

2,2749,75172)y(S)y(S 2 === . 
Визначається лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона: 
 

65,0
58,186428

7,126573596,1387230
)y(S)x(S

yxxyrxy =
−

=
⋅
⋅−

= . 

Розрахунки свідчать про достатній кореляційний 
зв’язок між обсягами інвестицій та фінансування інновацій-
ної діяльності вугільної галузі, оскільки значення коефіціє-
нта кореляції становить 0,65, тобто 0,5 ≤  rxy ≤  0,7. 

За специфікою сучасного розвитку економіки, 
орієнтованою на інноваційну модель, пропонується до 
розгляду один з інноваційних  аспектів, а саме застосування 
портфельного підходу до управління інноваційними 
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проектами на підприємстві, де за  концепцією Г. Марковіца [7] 
увага учасників ринку зводиться не тільки до одержання 
очікуваного доходу на свої інвестиції, а й  на всі цінні папери, 
які обертаються на ринку й мають попит. Тобто інвестор 
визначає свій вибір цінного паперу не тільки одержанням 
очікуваного доходу, а й можливим ризиком. Основною 
проблемою, яку має вирішувати інвестор, є досягнення 
максимального рівня очікуваної дохідності інвестицій за 
певного рівня ризику і скорочення можливого ризику за 
очікуваної дохідності. Мета кожного інвестора – більше 
доходу за меншого ризику. 

Саме поєднання теоретичних, статистичних і 
соціологічних узагальнень та аналізу дає можливість 
здійснити комплексну наукову оцінку проблем і 
можливостей ресурсного забезпечення  інноваційного 
розвитку вугільної галузі. 

За умов, у яких сьогодні функціонує вугільна 
промисловість України, шляхами її ефективного 
реформування визнано приватизацію підприємств галузі, а 
також залучення достатнього приватного інвестора для 
управління державною власністю об’єктів паливно-
енергетичного комплексу на умовах оренди чи концесії. За 
оцінками фахівців проекту Європейського Союзу 
«Програма підтримки вугільного сектору в Україні» [8], 
важливою передумовою для цього має стати забезпечення 
ефективності фінансового менеджменту інвестиційних 
проектів як з боку держави, так і з боку потенційних 
інвесторів, з метою зниження рівня інвестиційних ризиків. 
Головні завдання проекту реструктуризації вугледобувної 
галузі – підтримка розробки й упровадження реформ у 
вугільному секторі; удосконалення безпеки праці й 
екологічної безпеки; допомога у приватизації та закритті 
шахт і пов’язані із цим процесом соціальні проблеми. 

Важливе теоретичне та практичне значення для 
вирішення сучасних завдань у галузі інвестування, 
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реконструкції та модернізації виробництва мають проблеми 
стимулювання інноваційної діяльності. За даними 
опитувань доцільними методами та шляхами стимулювання 
інноваційної діяльності на вугільних підприємствах 
виокремлено податкове регулювання та змішані форми 
заохочення інноваційної діяльності, серед яких до 
пріоритетних слід віднести: диференціацію ставок податку 
та зміну пільг і знижок; використання разом із податковими 
пільгами ефективної амортизаційної політики; сполучення у 
різних варіантах фінансування й оподаткування ризикових 
проектів, контрактних досліджень із зовнішніми джерелами 
фінансування; створення безподаткових зон на обговорений 
термін. 

Основними заходами активізації інноваційної 
діяльності в Україні на сучасному етапі розвитку 
вітчизняної економіки слід вважати: розробку й 
запровадження механізму надання пільг промисловим 
підприємствам, які впроваджують і реалізують інноваційну 
продукцію; поширення практики надання інноваційним 
підприємствам середньострокових кредитів зі знижкою 
кредитної ставки; законодавчі зміни у сфері інноваційної 
діяльності щодо пільг і стимулів; розширення джерел 
фінансування; активізацію діяльності технопарків шляхом 
державної підтримки тощо [9, с. 145]. 

На основі дослідження практики діяльності провідних 
вітчизняних промислових підприємств і результатів 
експертного опитування визначено ключові чинники 
стимулювання інноваційної активності підприємств. Серед 
них: «розробка та послідовна реалізація інноваційної 
стратегії підприємства; забезпечення системного підходу до 
здійснення технічного переозброєння й модернізації 
виробництва, створення виняткових технологій за всіма 
стадіями виготовлення продукції з метою нарощування її 
інтелектуальної складової та конкурентоспроможності; 
упровадження в систему внутрішнього фірмового 
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управління інноваційного менеджменту; забезпечення 
інвестування в інноваційний розвиток виробництва за 
рахунок власних і позикових коштів; фінансування 
розробки і реалізації інноваційних проектів…» [10, с. 270]. 

Інвестування в інноваційний розвиток виробництва за 
рахунок власних і позикових коштів має охоплювати такі 
заходи: розробка та реалізація стратегії широкомасштабного 
реінжинірингу виробництва; упровадження у структурні 
підрозділи підприємства нового високотехнологічного уста-
ткування; розробка й упровадження ексклюзивних техноло-
гій у бізнес-процеси; системний підхід до диверсифікації 
виробництва з урахуванням динамічних змін кон’юнктури 
світового ринку; створення доступної системи інформацій-
ного забезпечення розвитку інноваційного потенціалу під-
приємства, бази даних щодо досягнень науково-технічного 
прогресу, упровадження новітніх технологій та технологіч-
них ноу-хау; застосування сучасних інформаційних техно-
логій у системі виробництва та внутрішнього фірмового 
управління бізнес-процесами [10, с. 270-271]. 

Висновки. Отже, головними цілями стратегії фінансо-
вого забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної вугі-
льної галузі вважається: збільшення вуглевидобутку, під-
вищення продуктивності та безпеки праці, поліпшення яко-
сті вугілля та зменшення його собівартості, що базуються на 
технічному переоснащенні вугледобувного комплексу при 
забезпеченні розвитку технології підземного видобутку  з 
переважним використанням в очисних вибоях механізова-
них комплексів нового технічного рівня та промислової 
утилізації шахтного метану; вжиття заходів підвищення по-
тенціалу галузевої науки за науково-технологічним, проект-
но-конструкторським і дослідно-експериментальним на-
прямами; відновлення матеріально-технічної бази галузевої 
науки та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. 
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А.В. Половян, д.э.н., 
О.Д. Кожушок,  
Е.А. Юшков  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА 
ПОТОЧНЫХ СКОРОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

БУРЕНИЯ  

Синергетическая зависимость между различными техно-
логическими процессами обусловливает дополнительный эко-
номический эффект от стандартных технологических процес-
сов. Растущие темпы добычи на угольных шахтах приводят к 
высоким объемам выбросов сопутствующих газов, в том числе  
метана. Поэтому успешное управление газовыделением явля-
ется важным дополнительным фактором, позволяющим суще-
ственно повысить эффективность функционирования шахты. 
Решение данной задачи возможно с помощью технологиче-
ских и организационных технологий, разработанных на пере-
довых отечественных предприятиях [1]. Тем не менее их ши-
рокое распространение во многом обусловлено экономической 
эффективностью такого комменсалистического взаимодейст-
вия. 

Вопросам экономической эффективности управления га-
зовыделением и совершенствования дегазации угольных шахт 
посвящено множество работ отечественных и зарубежных 
специалистов [1-5]. Однако проблема остается актуальной из-
за сложностей выполнения технологических операций по дега-
зации и обеспечения контроля ее эффективности. 

Целью данной статьи является обоснование экономиче-
ской эффективности от дегазации шахт путем скоростного бу-
рения скважин с поверхности. Для ее достижения предполага-
ется решение следующих задач: 

построение экономико-математической модели процесса 
скоростного бурения дегазационных скважин с поверхности; 
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анализ чувствительности полученной модели и опреде-
ление условий эффективности процесса скоростного бурения 
дегазационных скважин;  

оценка экономической эффективности процесса скоро-
стного бурения дегазационных скважин с поверхности.  

При проектировании сложных систем и их подсистем 
возникают многочисленные задачи, требующие оценки коли-
чественных и качественных закономерностей процессов их 
функционирования, проведения структурного алгоритмиче-
ского и параметрического синтеза. В связи с этим целесооб-
разным является использование моделирования – научно 
обоснованного метода оценок характеристик сложных систем, 
применяемого для принятия решений в различных сферах дея-
тельности [6, с. 5]. Моделирование предполагает замещение 
одного объекта другим с целью получения информации о важ-
нейших свойствах объекта-оригинала путем проведения экс-
периментов с его моделью.  

Системный подход позволяет решить проблему построе-
ния сложной системы с учетом всех факторов и возможностей, 
пропорциональных их значимости, на всех этапах исследова-
ния системы и построения модели. Системный подход означа-
ет, что каждая система является интегрированным целым даже 
тогда, когда она состоит из отдельных разобщенных подсис-
тем. Таким образом, в основе системного подхода лежит рас-
смотрение системы как интегрированного целого, причем это 
рассмотрение при разработке начинается с главного – форму-
лирования цели функционирования.  

Наибольшее распространение в экономических исследо-
ваниях получило имитационное моделирование, которое вос-
производит процесс функционирования системы во времени. 
При этом имитируются элементарные явления, составляющие 
процесс с сохранением их логической структуры и последова-
тельности протекания во времени, что позволяет по исходным 
данным получить сведения о состояниях процесса в опреде-
ленные моменты времени, дающие возможность оценить ха-
рактеристики системы. Динамические процессы системы-
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оригинала подменяются процессами, имитируемыми модели-
рующим алгоритмом в абстрактной модели, но с соблюдением 
таких же соотношений длительностей, логических и времен-
ных последовательностей, как и в реальной системе [7, с. 18]. 

Метод имитационного моделирования позволяет решать 
задачи анализа больших систем, включая задачи оценки вари-
антов структуры системы, эффективности различных алгорит-
мов управления системой, влияния изменения различных па-
раметров системы. Имитационное моделирование может быть 
положено также в основу структурного, алгоритмического и 
параметрического синтеза больших систем, когда требуется 
создать систему с заданными характеристиками при опреде-
ленных ограничениях, которая является оптимальной по неко-
торым критериям оценки эффективности [6, с. 35]. 

Основным преимуществом имитационного моделирова-
ния по сравнению с аналитическим является возможность ре-
шения более сложных задач. Имитационные модели позволя-
ют: 

учитывать значительное число факторов без грубых  
упрощений и допущений; 

учитывать фактор неопределенности, вызванный слу-
чайным характером многих переменных модели; 

определить оптимальность возможных изменений в сис-
теме за короткое время, необходимое только для проведения 
эксперимента; 

провести неограниченное количество экспериментов с 
разными параметрами, чтобы определить наилучший вариант; 

решать задачи из любых областей: производства, логи-
стики, финансов, здравоохранения и многих других. В каждом 
случае модель имитирует, воспроизводит реальную систему и 
позволяет проводить широкий набор экспериментов без влия-
ния на реальные объекты [8, с. 316]. 

Одним из наиболее распространенных подходов имита-
ционного моделирования на сегодняшний день является сис-
темная динамика, представляющая собой совокупность прин-
ципов и методов анализа динамических управляемых систем с 
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обратной связью и их применения для решения производст-
венных, организационных и социально-экономических задач. 
Системная динамика базируется на представлении модели-
руемого объекта в качестве динамической системы, состоящей 
из резервуаров (накопителей), связанных между собой управ-
ляемыми потоками. Количественно каждый резервуар описы-
вается уровнем его содержимого, а каждый поток – темпом 
(скоростью) перемещения. Темпы перемещения вычисляются 
на основе информации об уровнях содержимого резервуаров. 
Таким образом, моделируемый объект представляется в виде 
информационной системы с обратной связью. 

В экономических системах резервуары (уровни) являют-
ся аналогами различного рода материальных накопителей (за-
пасы сырья, объемы произведенной продукции, размеры фон-
дов, полученная прибыль, число работающих, количество обо-
рудования и т.д.). Уровни представляют собой величины, не-
прерывные по диапазону своих значений и дискретные во 
времени. Они определяются как переменные состояния систе-
мы, значения которых формируются за счет накопления разно-
стей между входящими и выходящими потоками. Потоки яв-
ляются аналогами процессов преобразования накоплений в 
системе. Данные переменные позволяют перемещать содер-
жимое уровней и отражают материальные или информацион-
ные процессы. Их темп изменения определяется управленче-
скими решениями, которые формируются на основании ин-
формации о состоянии уровней. Функции решений, представ-
ляющие собой уравнения темпов, являются формализованны-
ми правилами выбора текущих значений темпов потоков. По-
этому подобные модели потокового типа относят к динамиче-
ским моделям с обратными связями. Поскольку реальные сис-
темы обладают инерционностью, в их структуре имеются эле-
менты, определяющие запаздывания передачи изменения по 
контуру обратной связи. Основной отличительной чертой сис-
темной динамики является то, что в каждой модели время как 
дискретная переменная.  
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Модель системной динамики в математическом смысле 
представляет собой систему конечно-разностных уравнений, 
решаемую на основе численного алгоритма интегрирования по 
схеме Эйлера или Рунге-Кутта с заданными начальными зна-
чениями уровней. 

Основные принципы системной динамики [9]: 
поведение системы является следствием проявления ее 

структуры и взаимодействия элементов; 
структура системы и характер взаимосвязей между эле-

ментами системы, определяющие ее поведение, более значимы 
для понимания поведения системы, чем количественные оцен-
ки; 

причиной изменений являются состояние и структура 
системы; 

проблемы возникают внутри системы, а не за ее грани-
цами; 

определяющее значение в поведении системы имеет 
взаимодействие контуров обратной связи в ее структуре; 

уровни и темпы являются необходимыми и достаточны-
ми переменными для описания любой динамической системы; 

при построении системно-динамических моделей следу-
ет опираться на принцип «непосредственной верификации», 
или валидности; 

при исследовании системы необходимо акцентировать 
внимание на анализе действенности политик, а не на получе-
нии точных количественных оценок. 

Основными преимуществами системно-динамического 
моделирования являются: 

возможность быстро просчитывать различные варианты 
развития событий (моделировать сценарии); 

выявление наиболее критических факторов, влияющих 
на поведение системы, что позволяет ранжировать по степени 
важности угрозы и возможности, появляющиеся в моделиру-
емой среде; 
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использование значительного количества причинно-
следственных связей между элементами имитационной моде-
ли, которые объективно существуют в моделируемой среде; 

наглядность вводимых данных и получаемых результа-
тов.  

Системная динамика изначально подчеркивает наличие 
многих петель, многих состояний, нелинейность систем петель 
обратных связей. Решения одного агента формируют только 
одну из многих петель обратной связи, действующих в систе-
ме. Эти петли включают реакцию на действия лиц, прини-
мающих решения, как предвиденным, так и непредвиденным 
образом. Петли связи могут быть положительными и отрица-
тельными, содержать множество переменных состояния и не-
линейностей. Множество вариантов петель связей обусловли-
вает ряд архетипов систем. 

Динамическая сложность систем обусловлена следую-
щими причинами: 

изменения в системах происходят в разных масштабах 
времени, которые могут пересекаться; 

субъекты в системе тесно взаимодействуют друг с дру-
гом и с окружающей средой; 

принимаемые решения изменяют состояние системы, 
инициируя действия других. Это порождает новую ситуацию, 
которая затем влияет на новые решения. Динамика порождает-
ся обратными связями; 

эффект не всегда пропорционален причине. Изменение 
состояния отдельных элементов системы часто не касается от-
даленных от нее элементов (других состояний). Нелинейность 
проявляется как результат взаимодействия нескольких факто-
ров при принятии решения; 

динамика систем проявляется стохастически через внут-
реннюю структуру. Поэтому небольшие, случайные возмуще-
ния усиливаются и в структурах обратной связи, генерируя 
модели поведения в пространстве и времени и создавая зави-
симость от выбранного пути развития; 
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способности и решающие правила агентов сложных сис-
тем меняются со временем. Эволюция приводит к отбору и 
росту одних агентов и исчезновению других. Адаптация про-
исходит также по мере обучения и нахождения новых путей 
достижения целей в разных обстоятельствах; 

в сложных системах причина и следствие разнесены во 
времени и пространстве; 

задержки в каналах обратной связи означают, что реак-
ция системы на вмешательство в долгосрочной перспективе 
часто отличается от краткосрочной реакции.  

Временные лаги приводят к нестабильности динамиче-
ских систем. Включение временных задержек в отрицательные 
петли обратной связи повышает тенденцию к осцилляции. 
Между принятием решения и изменением состояния системы 
всегда проходит время. В результате лицо, принимающее ре-
шение, продолжает вмешательство для корректировки кажу-
щихся расхождений между желаемым и действительным со-
стояниями даже после того, как достаточное корректирующее 
воздействие уже было произведено, чтобы привести систему в 
равновесие.  

Проведенный анализ основных подходов к моделирова-
нию позволяет сделать вывод о том, что для описания эконо-
мической составляющей процесса бурения дегазационных 
скважин целесообразно использовать метод системной дина-
мики. Это обусловлено тем, что, во-первых, ряд факторов про-
цесса производства (например, основные фонды, оборотные 
средства и пр.) представляют собой непрерывно изменяющие-
ся величины. Такие переменные должны моделироваться с ис-
пользованием уровней. При этом другие факторы определяют 
скорость изменения данных уровней. Во-вторых, предприятие 
представляет собой сложную экономическую систему, функ-
ционирование которой исследуется с помощью системного 
подхода. Количественная реализация последнего представлена 
системно-динамическим моделированием.  

Диаграмма причинно-следственных связей для процесса 
бурения дегазационных скважин приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Когнитивная знаковая модель бурения дегазационных 

скважин 
 

Согласно рис. 1 увеличение капитала ведет к росту 
скважин, которые бурятся для дегазационных целей. В свою 
очередь дегазационные мероприятия обусловливают увеличе-
ние добычи угля, что позволяет осуществлять дополнительные 
инвестиции в поддержание и наращивание капитала предпри-
ятия. Поскольку все связи имеют положительную величину, то 
данный архетип поведения относится к усиливающей петле 
связи. При этом увеличение капитала обусловливает рост за-
трат предприятия, что негативно сказывается на его инвести-
ционной привлекательности. Таким образом, имеет место не-
гативная петля усиливающей связи. 

Изменение среднегодовой стоимости основных произ-
водственных фондов предприятия определяется следующим 
образом: 

,
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где ОФt – средняя стоимость основных фондов за период t, 
млн грн; 

О – обновление основных фондов, млн грн; 
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А – сумма амортизационных платежей, млн грн; 
Т – продолжительность периода моделирования. 
Обновление основных фондов и амортизационные от-

числения определяются на основе данных об объемах инве-
стиционных ресурсов, которые зависят от прибыли предпри-
ятия, стоимости основных фондов и средней нормы амортиза-
ции: 

.),(

),(

nОФfА
InvfО

t
FA

t

t
FO

t

=

=  

В свою очередь, прирост оборотных средств предпри-
ятия задается как разница между потребностью в оборотных 
средствах ( tОбСАпл ) и значением оборотных средств в прошлом 
периоде ( 1−tОбс ): 

.1−−= tt ОбсОбСАплПрОбСA  
При этом потребность в оборотных средствах является 

функцией от среднегодовой стоимости основных фондов: 
.)( t

OC
t ОФfОбСАпл =  

Исходя из методологии системной динамики средняя 
стоимость оборотных средств определяется следующим обра-
зом: 

.
0

0 ∫+=
T

t ПрОбСAdtОбСОбС  

Сумма оборотных средств и среднегодовой стоимости 
основных фондов определяет среднюю величину капитала 
предприятия за период: 

.tt ОФОбСК +=  
Капитал предприятия определяет потребность в труде и 

время бурения одной скважины. Потребность в труде задается 
функцией: 

.)( t
ss

t ОФfЧППП =  
Потребность в труде и значение величины промышлен-

но-производственного персонала в прошлом периоде опреде-
ляет прирост численности работников: 

.),( 1−= t
S
t

P
t ЧПППЧПППfПЧППП  
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Таким образом, средняя численность персонала пред-
приятия определяется следующим образом: 

.
0

0 ∫+=
T

t ПЧПППdtЧПППЧППП  

Численность персонала предприятия является основой 
для определения затрат, связанных с оплатой труда: 

.)( t
w

t ЧПППfФОТ =  
Оплата труда работников предприятия и материальные 

затраты определяет величину переменных затрат на бурение: 
.),( tt

vc
t МЗФОТfVC =  

Материальные затраты предприятия являются функцией 
от количества пробуренных скважин ( tQ ): 

.)( t
мз

t QfМЗ =  
Постоянные затраты на бурение задаются величиной 

амортизационных отчислений предприятия: 
.)( t

cc
t AfCC =  

Как отмечено ранее, время бурения одной скважины оп-
ределяется размером капитала предприятия: 

.)( t
tb

t КfТB =  
Данная функция представлена логистической кривой, 

которая для данного процесса имеет вид: 

,
1

)(2
S

CKt t

e

MТB
−π−

+

=  

где π,e  – константы, которые равны 2,17 и 3,14 соответствен-
но; 

SCM ,,  – константы, определяющие угол наклона, 
верхнюю и нижнюю асимптоты. 

Плановая потребность в скважинах определяется сле-
дующим образом: 

,
r

R
Q tpl

t =  

где tR  – расстояние, которое необходимо «пройти» за год; 
r  – расстояние между скважинами. 

 70 



При этом годовое расстояние ( R ) определяется произве-
дением количества рабочих дней в году ( T ) и средней скоро-
стью продвижения всех лав в день. 

Время бурения одной скважины и плановая потребность 
в скважинах являются основой для определения количества 
скважин, пробуренных в отчетном периоде: 
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Величина постоянных и переменных затрат, а также 
время бурения одной скважины определяют общие затраты по 
бурению: 

.),,( ttt
tc

t TBCCVCfТC =  
Величина дополнительной добычи угля определяется 

количеством пробуренных скважин: 
.)( t

v
t QfV =  

В стоимостном выражении величина дополнительной 
добычи зависит от цены на 1 т концентрата: 

,ttt VPVV =  
где tP  – цена 1 т концентрата в отчетном периоде. 

Дополнительная прибыль шахты определяется в виде 
следующей функции: 

.),,( tt
prr

t TCucVVfP =  
Полученная модель, а также функции, определяющие за-

висимости между затратами факторов и результатами произ-
водства, полученные ранее, позволяют определить условия 
эффективности процесса бурения. Кроме того, она дает воз-
можность оценить основные зависимости между ключевыми 
параметрами экономической модели процесса бурения, а так-
же является основой для расчета экономической эффективно-
сти данного процесса в рамках развития Донецкой области. 
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Для настройки имитационной модели1 использованы 
данные ПАО "Ш/у "Покровское" и ПрАО "Донецксталь". 
Инициация модели требует определения значения экзогенных 
констант. В качестве последнего выступают переменные2 за-
траты ПАО "Ш/у "Покровское". Для разделения операционных 
затрат на постоянные и переменные следует воспользоваться 
регрессионным анализом. Драйвером операционных затрат 
выступает объем добычи угля. На рис. 2 представлена полу-
ченная зависимость, согласно которой переменные затраты в 
2012 г. в среднем составили 353 грн на 1 т концентрата. 
 

 
Рис. 2. Зависимость между объемом добычи концентрата 

и операционными затратами ПАО "Ш/у "Покровское" 

1 Реализация данной модели осуществлялась в программной 
среде PowerSim.  

2 Разделение затрат на постоянные и переменные связано с 
тем, что увеличение добычи, обусловленное сокращением времени 
простоя из-за уменьшения времени дегазационных мероприятий, не 
влечет роста административных и прочих расходов, относящихся к 
постоянным и не зависящих от объема добытого угля. При этом рост 
материальных расходов, затрат на оплату труда и прочих расходов, 
которые относятся к переменным затратам, связан с увеличением 
добычи угля. 
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Следующий ключевой экзогенный показатель – рост до-
бычи шахты, приходящийся на одну скважину для дегазации. 
Полученное регрессионное уравнение позволяет утверждать, 
что каждая пробуренная скважина для дегазации позволяет 
дополнительно увеличить добычу в среднем на 26 тыс. т.  

После задания исходных значений для основных уров-
ней разработанной системно-динамической модели экономи-
ческой составляющей процесса бурения скважин для дегаза-
ции (среднегодовое значение основных производственных 
фондов, оборотных средств, численности промышленного 
персонала), а также оценки параметров соответствующих за-
висимостей были получены результаты, приведенные в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты прогона имитационной модели экономического 

процесса бурения дегазационных скважин для ПАО  
"Ш/у "Покровское" 

 

Номер 
итера-

ции 

Общие 
затраты 

(по буре-
нию),  

млн грн 

Дополнительная 
добыча шахты  в 

стоимостном 
выражении (за 
счет бурения), 

млн грн 

Дополни-
тельная 
прибыль 
шахты  
за счет  

бурения,  
млн грн 

Время 
бурения 
одной 

скважины, 
дней 

Количе-
ство про-

бурен-
ных 

скважин, 
ед.. 

Капитал, 
млн грн 

1 33,9 302,5 171,6 10 19 117,7 
2 31,2 330,0 201,7 8 22 120,5 
3 31,3 330,0 201,6 8 22 120,5 
4 31,3 330,0 201,6 8 22 120,5 
5 31,3 330,0 201,6 8 22 120,6 
6 31,3 330,0 201,6 8 22 120,6 
7 31,3 330,0 201,6 8 22 120,6 
8 31,3 330,0 201,6 8 22 120,7 
9 31,3 330,0 201,6 8 22 120,7 

10 31,3 330,0 201,6 8 22 120,7 
11 31,3 330,0 201,6 8 22 120,8 
12 31,3 330,0 201,6 8 22 120,8 
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Исходя из приведенных в табл. 1 значений можно ут-
верждать, что полученная имитационная модель экономиче-
ского процесса бурения имеет высокую степень достоверно-
сти. Так, коэффициент детерминации равен 0,97, то есть полу-
ченная модель на 97 % описывает дисперсию ключевых пере-
менных моделей, а остальные 3 % приходятся на неучтенные в 
модели факторы. 

Следовательно, полученная модель позволяет утвер-
ждать, что при средней добыче по пластам, где производится 
дегазация с поверхности, в 14 тыс. т в день (среднее количест-
во скважин для дегазации – 22 ед.), продолжительности буре-
ния одной скважины в 8 дней, расходах на бурение в размере 
31 млн грн прирост прибыли шахты за счет ускорения процес-
са дегазации составит в среднем 200 млн грн.  

Задача оценки рисков состоит в анализе чувствительно-
сти результирующего показателя к изменениям в допущениях 
функционирования модели, а также определении, какие имен-
но допущения оказывают наибольшее влияние на модель. 

Одной из наиболее важных результирующих перемен-
ных построенной имитационной модели процесса является 
прибыль от развития шахты с помощью скважин, пробурен-
ных с поверхности. Целью анализа является поиск (при задан-
ном уровне достоверности) условий достижения высокой при-
были шахты от увеличения добычи угля. Варьируемыми пока-
зателями при анализе чувствительности проекта являются: 

цена 1 т угля (заданный уровень 1,2 тыс. грн; стандарт-
ное отклонение – 0,24);  

суммарная суточная добыча по всем лавам (заданный 
уровень – 9 тыс. т; стандартное отклонение – 1,8).  

Основные фонды выступают величиной, на которую 
можно непосредственно влиять. Ключевая идея экспериментов 
состоит в том, что с помощью многократного случайного из-
менения варьируемых показателей при задаваемом значении 
среднегодовой стоимости основных фондов определяется ве-
роятность получения прибыли. Следовательно, в результате 
проведения серии экспериментов будут оценены вероятности 
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получения прибыли при различных значениях изменяемых пе-
ременных. 

Предполагается, что процесс бурения дегазационных 
скважин с поверхности может осуществляться с помощью по-
точной технологии скоростного бурения, разработанной в 
ПрАО "Донецксталь" и ПАО "Ш/у "Покровское". Эта техноло-
гия представлена в модели среднегодовой стоимостью уста-
новки, применяемой для бурения, и уровнем эксплуатацион-
ных расходов на сооружение одной скважины. Использование 
других технологий может потребовать либо применения менее 
функционального (а значит, и более дешевого) оборудования, 
либо более дорогостоящего оборудования. В первом случае 
существует риск увеличения времени бурения одной скважи-
ны, тогда как во втором – рост первоначальных инвестицион-
ных, а также последующих эксплуатационных издержек. Ис-
ходя из этого серия экспериментов примет следующий вид: 

1) применение поточной технологии скоростного буре-
ния, разработанной в ПрАО "Донецксталь" и ПАО "Ш/у "По-
кровское", обеспечивающей бурение скважины в среднем за 
8 дней; 

2) применение более дорогостоящего оборудования, 
обеспечивающего бурение скважины в среднем за 8 дней; 

3) применение менее дорогостоящего оборудования, 
обеспечивающего бурение скважины в среднем больше чем 
8 дней. 

Различные варианты экспериментов, которые соответст-
вуют используемым варьируемым показателям, приведены в 
табл. 2. 

Эксперимент 1. Стоимость основных фондов буровой 
установки отражает используемую технологию в ПАО "Ш/у 
"Покровское". В качестве варьируемой величины1 использует- 

1 Использование цены 1 т концентрата в качестве варьируемой 
величины предполагает, что значение данного параметра в ходе 
экспериментов может случайным образом меняться при среднем 
значении в 1,2 и стандартным отклонением – 0,24. 
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Таблица 2 

Значения варьируемых показателей в проводимой серии  
экспериментов 

Номер 
экспе-
римен-

та 
Среднегодовая стоимость буровой установки 

Цена 1 т 
концент-

рата 

Суммарная 
суточная  

добыча по  
всем лавам 

1 Аналогично ПАО "Ш/у "Покровское" + – 
2 Дороже, чем в ПАО "Ш/у "Покровское" + – 
3 Дешевле, чем в ПАО " Ш/у "Покровское" + – 
4 Аналогично ПАО " Ш/у "Покровское" – + 
5 Дороже, чем в ПАО " Ш/у "Покровское" – + 
6 Дешевле, чем в ПАО " Ш/у "Покровское" – + 
7 Аналогично ПАО " Ш/у "Покровское" + + 
8 Дороже, чем в ПАО " Ш/у "Покровское" + + 
9 Дешевле, чем в ПАО " Ш/у "Покровское" + + 

 
ся цена 1 т концентрата. Как видно из рис. 3, вероятность по-
лучения прибыли менее 112 тыс. грн составляет 10%. При 
этом верхний порог вероятностного распределения составляет 
более 280 тыс. грн. При заданном уровне основных фондов 
прибыль шахты от бурения с 67,5% вероятностью составит 
более 171 тыс. грн. Среднегодовой уровень прибыли шахты от 
применения технологии бурения дегазационных скважин с по-
верхности составляет более 201 тыс. грн.  

Эксперимент 2. Применение более дорогостоящего обо-
рудования для обеспечения продолжительности бурения в 
8 дней. В качестве допущения используется цена 1 т концен-
трата. 

В случае увеличения стоимости основных фондов ниж-
няя граница распределения для прибыли опускается до 91 тыс. 
грн, верхняя – до 260 тыс. грн. Среднегодовой уровень прибы-
ли шахты при этом составляет более 181 тыс. грн. Вероятность 
получения прибыли в размере 171 тыс. грн равняется 55%. 

Эксперимент 3. Применение существующих в Украине 
технологий бурения дегазационных скважин, отличных от 
применяемой в ПАО "Ш/у "Покровское". В качестве допуще-
ния используется цена 1 т концентрата. 
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Рис. 3. Результаты эксперимента №1 
 

Как отмечено выше, данный эксперимент предполагает, 
что шахтой применяется несколько буровых установок, стои-
мость которых меньше, чем стоимость установки, применяе-
мой в ПАО "Ш/у "Покровское". При сокращении среднегодо-
вой стоимости основных фондов границы вероятностного рас-
пределения прибыли шахты от бурения составляют от 2 до 50 
тыс. грн. Средний уровень прибыли шахты составляет 27 тыс. 
грн. Вероятность получения прибыли в размере 171 тыс. грн. 
равняется 0%. 

Эксперимент 4. Стоимость основных фондов буровой 
установки отражает используемую технологию в ПАО "Ш/у 
"Покровское". В качестве допущения используется скорость 
лав в день. 

В данном случае границы распределения для прибыли 
находятся в диапазоне от 123 до 201 тыс. грн. Среднегодовой 
уровень прибыли шахты при этом составляет более 177 тыс. 
грн. Вероятность получения прибыли в размере 171 тыс. грн 
равняется 67,5%. 

М
лр

д 
гр
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Эксперимент 5. Применение более дорогостоящего обо-
рудования для обеспечения продолжительности бурения в 
8 дней. В качестве допущения используется скорость лав в 
день. 

Согласно рис. 3 нижняя граница распределения для при-
были составляет 126 тыс. грн, верхняя – 181 тыс. грн. Средне-
годовой уровень прибыли шахты при этом превышает 158 тыс. 
грн. Вероятность получения прибыли в размере 171 тыс. грн 
равняется 32,5%. 

Эксперимент 6. Применение существующих в Украине 
технологий бурения дегазационных скважин, отличных от 
применяемой в ПАО "Ш/у "Покровское". В качестве допуще-
ния используется скорость лав в день. 

По результатам эксперимента видно, что прибыль шахты 
варьируется от 26 до 175 тыс. грн. Ее среднегодовой уровень 
составляет более 27 тыс. грн. При этом вероятность получения 
прибыли в размере 171 тыс. грн равняется 0%. 

Эксперимент 7. Стоимость основных фондов буровой 
установки отражает используемую технологию в ПАО "Ш/у 
"Покровское". В качестве допущений используются цена 1 т 
концентрата и скорость лав в день. 

Таким образом, при заданных допущениях границы рас-
пределения для прибыли составляют от 101 до 275 тыс. грн. 
Среднегодовой уровень прибыли шахты превышает 177 тыс. 
грн. Вероятность получения прибыли в размере 171 тыс. грн 
равняется 50%. 

Эксперимент 8. Применение более дорогостоящего обо-
рудования для обеспечения продолжительности бурения в 
8 дней. В качестве допущений используются цена 1 т концен-
трата и скорость лав в день. 

В данном случае границы распределения для прибыли 
находятся в диапазоне от 81 до 255 тыс. грн. Среднегодовой 
уровень прибыли шахты при этом составляет более 158 тыс. 
грн. Вероятность получения прибыли в размере 171 тыс. грн 
равняется 37,5%. 

Эксперимент 9. Применение существующих в Украине 
технологий бурения дегазационных скважин, отличных от 
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применяемой в ПАО "Ш/у "Покровское". В качестве допуще-
ний используются цена 1 т концентрата и скорость лав в день. 

Как видно из рис. 3, нижняя граница распределения для 
прибыли шахты составляет 2 тыс. грн, верхняя – 50 тыс. грн. 
Среднегодовая прибыль шахты находится на уровне 27 тыс. 
грн. Вероятность получения прибыли в размере 171 тыс. грн 
равняется 0%. 

Таким образом, из проведенных экспериментов можно 
сделать вывод о том, что наиболее целесообразно решение – 
оставить значение основных фондов на уровне, характерном 
для технологии, предложенной в ПрАО "Донецксталь". Имен-
но этот вариант обеспечивает наибольшую вероятность полу-
чения высокой прибыли. Это подтверждает экономическую 
эффективность разработанной в ПрАО "Донецксталь" и ПАО 
"Ш/у "Покровское" поточной технологии скоростного бурения 
дегазационных скважин с поверхности. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ УПРАВЛІННЯ  

В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

З розвитком ринкових відносин у ринковій економіці на 
інноваційній основі облік нематеріальних активів стає все 
більш актуальним, адже без налагодженого обліку й управлін-
ня нематеріальними активами немає перспективи прискорено-
го розвитку економіки. 

У даний час уже неможливо уявити працююче підприєм-
ство, яке не використовує такий інструментарій, як реєстрацію 
торговельної марки, авторського права; патентування промис-
лового зразка, винаходу (корисної моделі); web-сайти, інфор-
маційні та електронні технології. З одного боку, нематеріальні 
чинники все активніше використовуються в усіх сферах діяль-
ності (здатних привести в дію механізм інноваційного розвит-
ку), а з іншого – знаходять своє теоретичне осмислення вче-
ними й законодавче оформлення політиками. 

 І.В. Бриль, 2013 
 

 80 



На сьогодні ситуація в питаннях управління нематері-
альними активами на підприємствах залишається далекою від 
бажаної. Облікове законодавство звужує склад нематеріальних 
активів, зокрема, зараховуючи витрати на створення багатьох 
нематеріальних активів на витрати звітного періоду, а методи-
ка обліку деяких об’єктів інтелектуальної власності взагалі 
відсутня. Унікальні нематеріальні активи часто не враховують 
у балансі. Наприклад, гудвіл не враховується в балансі підпри-
ємства доти, доки не відбудеться акт купівлі-продажу підпри-
ємства. 

Є й інші проблеми. Теоретичні основи нематеріальних 
активів знаходять досить слабке своє висвітлення в економіч-
ній та науковій літературі. А саме: недостатньо досліджена 
економічна сутність нематеріальних активів (зокрема реєстра-
ції торговельної марки, авторського права; патентування про-
мислового зразка, винаходу), недосконалі розробки їх наукової 
класифікації, відсутні методики обліку окремих операцій з не-
матеріальними активами, невирішені питання організації носі-
їв інформації, поділу їх на балансовий і позабалансовий облік, 
амортизаційна політика нематеріальних активів також не 
знайшла свого належного висвітлення. Недосконалою залиша-
ється сучасна форма звітності нематеріальних активів на під-
приємстві. 

Усвідомлення значення та ролі нематеріальних активів у 
діяльності суб’єктів господарювання відбулося на Заході ще 
на початку 60-х років ХХ ст. і знайшло відображення у працях 
Д. Белла, Т. Стюарта, І. Росса, Л. Едвінссона, М. Мелоуна 
[1-4]. 

Теоретико-методологічним та прикладним аспектам 
управління нематеріальними активами присвячені праці ряду 
зарубіжних учених: Е. Брукінг, Н. Бонтіса, В. Зінова, 
В. Іноземцева, Б. Лева, І. Нонака, А. Шатракова [5-11].  

Значний внесок у розробку методологічних засад і прак-
тичних рекомендацій щодо оцінки, діагностики та управління 
нематеріальними активами в діяльності вітчизняних підпри-
ємств зробили А. Чухно, Я. Берсуцький, З. Варналій, А. Кли-
менко [12-15]. 
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Проте, незважаючи на значну кількість публікацій, що 
стосуються визначення, формування, використання, оцінки та 
розвитку нематеріальної складової ресурсного потенціалу 
суб’єктів господарювання в сучасних умовах, багато аспектів 
цієї проблематики залишаються актуальними та відкритими 
для подальших розробок. 

Метою статті є подальший розвиток теоретичних аспек-
тів управління нематеріальними активами як однієї зі складо-
вих системи економічного управління підприємством в умовах 
змішаної економіки. 

Будь-який предмет, матеріальний або нематеріальний, 
що становить цінність для свого власника, є активом. У біль-
шості випадків це або готівкові гроші, або те, що може бути 
перетворено на готівку; виняток – дострокові виплати ренти, 
місцевого податку на нерухомість або податку на автомобіль, 
тобто платежі раніше встановленого терміну. Матеріальні ак-
тиви включають землю, будівлі або споруди, машини та обла-
днання, арматуру і пристосування, товарні запаси, інвестиції, 
дебіторську заборгованість і готівку; до нематеріальних акти-
вів належать гудвіл, патенти, авторські права та торговельні 
марки. Однак в активи має входити тільки така власність, вар-
тість якої може бути встановлена, наприклад: майно, кошти та 
боргові вимоги, які належать підприємству, фірмі, компанії. У 
словнику банківських і фінансових термінів відзначено, що в 
актив входять: оборотний капітал (готівка, інвестиції, дебітор-
ська заборгованість, сировина, напівфабрикати), основний ка-
пітал (нерухомість, машини, верстати, обладнання), відстроче-
ні платежі (негосподарські ресурси, наприклад витрати на 
влаштування), нематеріальні активи (патенти, ділова репутація 
компанії, торговельна марка, авторські права) [16]. 

Під нематеріальними активами (НА) розуміють довго-
строкові вкладення у придбання об’єктів промислової та інте-
лектуальної власності, а також інших аналогічних майнових 
прав, що визнаються об’єктом права власності конкретного 
підприємства і приносять дохід. До об’єктів промислової вла-
сності належать право на винахід, промислові зразки, товарні 
знаки і знаки обслуговування. Сюди можна віднести право на 
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ноу-хау, тобто технічний досвід або секрети виробництва, які 
становлять предмет комерційної таємниці й підлягають особ-
ливій охороні. 

Нормативне введення нематеріальних активів у бухгал-
терський облік підприємств України було проведено у 1993 р. 
“Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звіт-
ності в Україні”, затвердженим Постановою КМУ від 
03.04.1993 р. № 250 [17]. 

У сучасному періоді нематеріальні активи на підприємс-
тві регулюються Податковим кодексом [18]. Слід зазначити, 
що нематеріальним активам у Податковому кодексі України 
приділено недостатньо уваги, так у ст. 14.1.120 визначення 
нематеріальних активів сформульовано таким чином. Немате-
ріальні активи – право власності на результати інтелектуальної 
діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші 
аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелекту-
альної власності), право користування майном та майновими 
правами платника податку в установленому законодавством 
порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством 
порядку права користування природними ресурсами, майном і 
майновими правами. 

Нематеріальні активи – це кошти, що не мають матері-
альної складової, але їх вартісна оцінка цілком матеріальна. 

Еволюцію визначення поняття “нематеріальні активи” 
подано в табл. 1, у якій, починаючи з 1993 р., наведено розви-
ток наповнення змісту, що вкладається в поняття нематеріаль-
них активів, згідно з бухгалтерським та податковим обліком, 
та виділено такі ознаки, характерні для нематеріальних акти-
вів: 

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

служіння цілям виробництва продукції або управління 
самою фірмою (підприємством); 

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

умов у користувача; 
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Таблиця 1 

Ретроспектива визначення поняття“нематеріальні активи” 
 відповідно до нормативно-правової бази законодавства  

України1 
Нормативно-правовий акт, 
рік прийняття документа Визначення 

1. Положення про організацію 
бухгалтерського обліку та звітно-
сті в Україні, затверджене Поста-
новою КМУ від 03.04.1993 р.  
№ 250, ст. 49-50 [17] 

У складі нематеріальних активів відображаються 
придбані підприємством, установою права корис-
тування землею, водою, іншими природними ресу-
рсами, промисловими зразками, товарними знака-
ми, об’єктами промислової та інтелектуальної вла-
сності та інші аналогічні майнові права. Нематеріа-
льні активи відображаються у балансі в сумі витрат 
на придбання i доведення їх до стану, у якому вони 
придатні для використання відповідно до заплано-
ваної мети 

2. Порядок експертної оцінки 
нематеріальних активів, затвер-
джений наказом Фонду держмай-
на України з питань науки і тех-
нологій від 27 червня 1995 р. 
№ 969/97 розділ 2 п. 7 [19] 

Нематеріальні активи – об’єкти права інтелекту-
альної власності, інші об’єкти права власності та 
користування 
  

3. Закон України "Про оподатку-
вання прибутку підприємств"  
(у редакції Закону Ураїни від  
22 травня 1997 р. № 283/97-ВР, зі 
змінами і доповненнями) ст. 1 
[20] 

Нематеріальні активи – об’єкти інтелектуальної, у 
тому числі промислової власності, а також інші 
аналогічні права, визнані в порядку, установленому 
відповідним законодавством, об’єктом права  влас-
ності платника податку 

4. П(С)БО 8 "Нематеріальні акти-
ви", затверджений наказом Мін-
фіну України від 18.10.1999 р. 
№ 242, зі змінами і доповненнями 
від 25.11.2002 р. № 989 п. 4 [21] 

Нематеріальний актив – немонетарний актив, що не 
має матеріальної форми, може бути ідентифікова-
ний і утримується підприємством з метою викорис-
тання протягом періоду більш одного року (або 
одного операційного циклу, якщо він перевищує 
один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністра-
тивних цілях або надання в оренду іншим особам 

5. Податковий кодекс № 2755-VI 
від 2 грудня 2010 р., набрав чин-
ності з 1 січня 2011 р., ст. 14.1.120 
[18] 

Нематеріальні активи – право власності на резуль-
тати інтелектуальної діяльності, у тому числі про-
мислової власності, а також інші аналогічні права, 
визнані об’єктом права власності (інтелектуальної 
власності), право користування майном та майно-
вими правами платника податку в установленому 
законодавством порядку, у тому числі набуті в 
установленому законодавством порядку права 
користування природними ресурсами, майном і 
майновими правами 

1 Розроблено автором. 
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можливість одержання доходу в поточний час і майбут-
ньому; 

високий ступінь невизначеності розмірів майбутнього 
прибутку від їх використання; 

довгостроковість функціонування активів [15]. 
Аналіз табл. 1 показав варіювання поняття нематеріаль-

ного активу за більш ніж двадцятилітній період становлення 
ринкової  економіки України. Якщо на початку розглянутого 
періоду сутністю нематеріальних активів були права користу-
вання майном, землею, природними ресурсами [17; 19-21], то у 
Податковому кодексі, що є останнім на сьогодні документом, 
у якому дане поняття закріплене законодавчо, нематеріальний 
актив представлений, у першу чергу, як право власності на ре-
зультати інтелектуальної праці [18]. Знання людини, у процесі 
практичного використання  яких виникає інтелектуальний 
продукт, що в майбутньому матиме матеріальну вигоду для 
підприємства, посідають переважне місце. 

Матеріальні активи також мають певний ступінь неви-
значеності, тому точніше було б відзначити, що економічні 
вигоди, пов’язані з використанням нематеріальних активів, 
менш визначені, ніж із використанням активів матеріальних 
[22]. 

Класифікацію груп нематеріальних активів наведено в 
табл. 2. 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться 
щодо кожного об’єкта за такими групами: 

права користування природними ресурсами (право кори-
стування надрами, іншими ресурсами природного середовища, 
геологічною та іншою інформацією про природне середовище 
тощо); 

права користування майном (право користування земе-
льною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо); 

права на комерційні позначення (права на торговельні 
марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) най-
менування); 
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Таблиця 2 

Розподіл нематеріальних активів за групами1 

Група Назва групи Строк дії права  
користування 

1 Права користування природними ресурсами 
(право користування надрами, іншими ресур-
сами природного середовища, геологічною та 
іншою інформацією про природне середови-
ще) 

Відповідно до правовстано-
влюючого документа 

2 Права користування майном (право користу-
вання земельною ділянкою, крім права пос-
тійного користування земельною ділянкою, 
відповідно до закону, право користування 
будівлею, право на оренду приміщень тощо) 

Відповідно до правовстано-
влюючого документа 

3 Права на комерційні позначення (права на 
торговельні марки (знаки для товарів і пос-
луг), комерційні (фірмові) найменування то-
що), крім тих, витрати на придбання яких 
визнаються роялті 

Відповідно до правовстано-
влюючого документа 

4 Права на об’єкти промислової власності (пра-
во на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, сорти рослин, породи тварин, компо-
нування (топографії) інтегральних мікросхем, 
комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, 
захист від недобросовісної конкуренції тощо), 
крім тих, витрати на придбання яких визна-
ються роялті 

Відповідно до правовстано-
влюючого документа, але не 
менше п'яти років 

5 Авторське право та суміжні з ним права (пра-
во на літературні, художні, музичні твори, 
комп’ютерні програми, програми для елект-
ронно-обчислювальних машин, компіляції 
даних (бази даних), фонограми, відеограми, 
передачі (програми) організацій мовлення 
тощо), крім тих, витрати на придбання яких 
визнаються роялті 

Відповідно до правовстано-
влюючого документа, але не 
менше двох років 

 6 Інші нематеріальні активи (право на прова-
дження діяльності, використання економічних 
та інших привілеїв тощо) 

Відповідно до правовстано-
влюючого документа 

7 Нематеріальні активи за ознакою “Користь 
знань” (прибуток від використання освітнього 
потенціалу співробітників підприємства) 

Відповідно до корпоратив-
ного кодексу підприємства 

 
1Розроблено автором відповідно до джерела [15]. 
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права на об’єкти промислової власності (право на вина-
хід, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи 
тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, 
комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від не-
добросовісної конкуренції); 

авторське право й суміжні з ним права, право на літера-
турні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програ-
ми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних 
(бази даних), виконання фонограми, відеограми, передачі 
(програми) організацій мовлення; 

незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні акти-
ви; 

інші нематеріальні активи (право на проведення діяльно-
сті, використання економічних та інших привілеїв) [15, с. 10-
11]. 

До умовної класифікації груп нематеріальних активів, 
наведених у табл. 2, запропоновано додати групу “Користь 
знань”, сутність якої полягає у зіставленні фінансової різниці 
між використанням знань на одному рівні робіт проінвестова-
ного інтелектуального капіталу, а саме навченого персоналу, 
що дістав освіту за рахунок підприємства, та навченого всере-
дині підприємства, без відриву від виробництва. Виокремлен-
ня прибутку за укладеними договорами поставок чи реалізації 
навченим персоналом і є тим фінансовим наповненням скла-
дової даної групи нематеріальних активів будь-якого підпри-
ємства. 

Призначення нематеріальних активів на підприємстві 
наведено на рисунку. 

Специфікою нематеріальних активів в Україні є те, що 
довгий час вони перебували без уваги, а об’єкти інтелектуаль-
ної власності були незатребуваними. І на сьогодні оцінка не-
матеріальних активів і об’єктів інтелектуальної власності не є 
провідною, підприємства в основному звітують про нематері-
альні активи додатком до “Балансу” формою № 5, яка вказує  
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Рисунок. Особливості використання нематеріальних активів  
на підприємстві 

 
 

на наявність кількості та строки використання патентів та  лі-
цензій.  Хоча з кожним роком інтерес власників і акціонерів до 
реальної ринкової вартості таких активів, що мають пряме від-
ношення до підвищення капіталізації підприємств, зростає. 

Документи, що підтверджують наявність нематеріально-
го активу на підприємстві, наведено в табл. 3. 

 

 

Сутність використання нематеріального активу 
на підприємстві 

 

Можливість використання НА у виробництві, ко-
мерційних операціях чи управлінні підприємством 

Прибуток від використання НА протягом більш 
одного звітного періоду, забезпечений строком 
ліцензії, патенту 

 

НА, що не призначені й не передбачаються до 
продажу в нормальних умовах 

Наявність документів, що підтверджують право 
підприємства на використання нематеріального 
активу 

 

Нематеріальний актив може бути окремим від ін-
шого майна як самостійний об’єкт обліку 

Нематеріальний актив не має матеріально-речовинного 
змісту, але має вартісну оцінку, що приносить прибуток 
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Таблиця 3 

Документи, що підтверджують наявність нематеріальних  
активів на підприємстві 

Назва  
нематеріальних активів,  

коротке визначення 
Документи 

Виключне право патентовласни-
ка на винахід, промисловий зра-
зок, корисну модель 

Патент, виданий держпатентом (якщо 
НМА створено на підприємстві) 

Виключне авторське право на 
програми для ЕОМ, бази даних 

Акт введення НМА в експлуатацію або 
свідоцтво про реєстрацію права на даний 
НМА. 
Договір та первинні документи, що під-
тверджують передачу НМА (у разі прид-
бання підприємством виключних прав на 
даний НМА) 

Майнове право автора або іншо-
го правовласника на топології 
інтегральних мікросхем 

Свідоцтво про реєстрацію прав. 
Договір і первинні документи, що під-
тверджують передачу НМА, якщо підп-
риємство придбало виключні права на 
даний НМА 

Виключне право власника на 
товарний знак та знак обслугову-
вання, найменування місця ви-
ходу товару 

Свідоцтво. 
Договір та первинні документи, що під-
тверджують передачу НМА (у разі прид-
бання підприємством виключних прав на 
даний НМА) 

Виключне право патентовласни-
ка на селекційні дослідження 

Патент.  
Договір та виключна ліцензія (у разі 
придбання підприємством виключних 
прав на даний НМА) 

Ділова репутація підприємства 
та організаційні витрати (витра-
ти, пов’язані з освітою юридич-
ної особи, визнані згідно зі ста-
тутними документами частиною 
внеску засновників до статутно-
го капіталу підприємства) 

Документи, що підтверджують придбан-
ня підприємства як майнового комплексу 
і дозволяють визначити вартість ділової 
репутації (вартість НМА). 
Статутні документи підприємства, копії 
первинних документів, які представлені 
засновникам та підтверджують виробни-
чі витрати 
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Перелік нематеріальних активів широкий, на підприємс-
тві це можуть бути: 

торговельні марки;  
фірмові назви, знаки, репутація; 
патенти, винаходи та ноу-хау; 
ліцензії та франшизи; 
електронні бази даних; 
права користування та ін. [15, с. 75-86]. 
Оцінка нематеріальних активів на підприємстві (оцінка 

торговельної марки, гудвілу, ноу-хау, патенту тощо) має без-
посередній економічний вплив на фінансовий стан компанії. 

Оцінка нематеріальних активів необхідна в таких випад-
ках: 

при укладенні договорів купівлі-продажу; 
при реорганізації (злиття, поділ, поглинання тощо); 
ліквідації та банкрутстві підприємства; 
при розрахунку інвестиційного проекту з розвитку бізне-

су; 
для одержання кредиту; 
при переоцінці основних засобів підприємства; 
при внесенні до статутного капіталу компанії; 
при передачі права використання інтелектуальної влас-

ності на основі ліцензійної угоди, за договором франчайзингу 
тощо [15, с. 72-74]. 

Відповідно до чинного законодавства всі операції, 
пов’язані зі створенням, придбанням, використанням та спи-
санням нематеріальних активів, підлягають обов’язковому ві-
дображенню в бухгалтерському обліку. Аналітичний облік не-
матеріальних активів ведеться у Відомості обліку за видами й 
окремими об’єктами нематеріальних активів, нарахованої амо-
ртизації (зносу) (додаток до балансу, ф. № ВНА – 5) по-
об’єктно за групами. 

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відо-
бражається в балансі, якщо існує ймовірність одержання май-
бутніх економічних вигід, пов’язаних із його використанням, 
та його вартість може бути достовірно визначена. Якщо нема-
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теріальний актив не відповідає цим критеріям визнання, то ви-
трати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визнаються 
витратами того звітного періоду, протягом якого вони були 
здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематері-
альним активом. 

Практичне ж використання нематеріальних активів в 
економічному обороті підприємств, оцінювання результатів 
інтелектуальної праці, інтелектуальної власності дає можли-
вість сучасному підприємству (фірмі): 

змінити структуру свого виробничого капіталу за раху-
нок збільшення частки нематеріальних активів у вартості нової 
продукції та послуг, збільшивши їх наукоємність, що може 
привести до підвищення вартості продукту, але відіграє певне 
значення для конкурентоспроможності продукції та послуг; 

економічно ефективно й раціонально використовувати 
незадіяні нематеріальні активи, якими все ще володіють багато 
підприємств, фірм. 

Висновки. В економічному розвитку нашої країни понят-
тя нематеріальних активів нове як у теоретичному аспекті, так 
і у практиці одержання фінансового прибутку від їх викорис-
тання на підприємствах. Однак в умовах економічних відносин 
ринкового типу, що динамічно розвиваються, нематеріальні 
активи, створення, управління ними на підприємстві поступо-
во стають переважними, є предметом глибокого вивчення еко-
номістів, теоретиків і практиків. 

У цілому до основних проблем в управлінні нематері-
альними активами можна віднести: необхідність визначення 
істотних характеристик видів нематеріальних активів, прин-
ципи постановки на бухгалтерський облік, методи оцінки та 
переоцінки вартості, аналіз господарської ефективності нема-
теріальних активів, їх правова захищеність, порядок проведен-
ня експертизи тощо. Усе це перетворює проблему нематеріа-
льних активів на одну з найбільш актуальних економічних і 
правових проблем на даному етапі руху української економіки 
в цілому й наукоємного виробництва зокрема до цивілізованих 
ринкових відносин. 
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Управлінці для успішного введення нематеріальних ак-
тивів в економічні обороти підприємства зобов’язані розбира-
тись у класифікації і суттєвих характеристиках кожного 
об’єкта нематеріальних активів, ураховувати їх особливі влас-
тивості, а також глибше розумітися на відповідних їм патент-
но-правових документах. 
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ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ЄВРОСОЮЗУ  
В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ:  

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

В умовах, коли проблеми на фінансових ринках продов-
жують стримувати динаміку розвитку світової економіки, кра-
їни Євросоюзу (далі – ЄС) приділяють усе більше уваги пошу-
ку нових джерел зростання, одним з яких є промполітика, яка 
забезпечує виробникам стабільні та сприятливі умови праці, 
надає можливість довгострокового планування своєї діяльнос-
ті, і створює таким чином стимули для здійснення інвестицій і 
створення нових робочих місць. Промполітика країн-членів 
ЄС здійснюється відповідно до вимог національної економіки, 
але з урахуванням стратегії розвитку економіки ЄС у цілому.  

Серед головних завдань стратегічного розвитку України 
на середньострокову перспективу слід виділити завоювання 
передових позицій у глобальній конкуренції, вихід на стандар-
ти життя розвинутих європейських країн. Методи досягнення 
проголошених пріоритетів спрямовані на впровадження 
інновацій і оптимізацію раціонального використання природ-
них, виробничих і людських ресурсів, що, у свою чергу, по-
требує розробки принципово нової вітчизняної промполітики, 
спроможної здійснити перехід економіки країни на шлях 
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розвитку. Нова промполітика має дозволити науці й 
високотехнологічним секторам промисловості стати 
провідними ланками економічного зростання, забезпечити 
необхідні умови для розвитку виробничого сектору економіки. 
Тому дослідження європейського досвіду ведення 
промполітики (особливо враховуючи перспективи входження 
України у ЄС) актуальне для розробки принципово нових 
промислових стратегій, для зниження вразливості вітчизняної 
економіки перед багатьма глобальними викликами (обмеження 
ресурсів, зміна клімату, старіння населення тощо). 

Реалізації промполітики, яку закладено у стратегію роз-
витку України, приділяється багато уваги. Дослідженню цієї 
проблеми відведено важливу роль у працях О. Ананьєвої, 
Н. Антюшиної, В. Бєлова, О. Білоруса, В. Воронкової, В. Виш-
невського, Н. Говорової, В. Дементьєва, Л. Збаразської, 
Ю. Кіндзерського, Є. Калугіної, В. Кондратьєва, Є. Мачка, 
Ю. Пахомова, О. Татаркіна, Н. Фьодорова, Н. Мусіса, 
В. Швейцера, Н. Шмельова, Л. Яблонського, Н. Якубовського.  

Метою статті є розробка пропозицій, спрямованих на 
подальший розвиток української промисловості, виходячи з 
досвіду промполітики ЄС відповідно до стратегій його розвит-
ку (Лісабонської стратегії та Стратегії “Європа 2020: стратегія 
розумного, сталого і всеохоплюючого зростання”). 

Європейський Союз – це унікальне об’єднання країн 
Європи, які через створення спільного ринку, економічного та 
валютного союзу, а також шляхом реалізації спільної політики 
в різних сферах життєдіяльності мають на меті забезпечити 
безперервне економічне зростання, соціальний розвиток, 
згуртованість країн-учасниць щодо формування єдиної 
зовнішньої політики й політики у сфері безпеки. Це – система 
із власною історією, інститутами та робочими процесами. В 
економічній історії ЄС можна визначити чотири періоди його 
розвитку (табл. 1).  
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Таблиця 1 

 Періоди розвитку ЄС та їх характеристика 
Період розвитку ЄС Характеристика періоду 

Перший (1951-1970 рр.)  Високі темпи економічного зростання (у серед-
ньому 5% щорічного приросту ВВП), швидкий 
розвиток економічної інтеграції, підсумком якої 
стало створення Митного союзу і спільного ри-
нку товарів, а також часткова лібералізація руху 
послуг, капіталів і робочої сили 

Другий (1971-1984 рр.)  ЄС пройшов етапи економічної кризи, стагнації 
інтеграційних процесів і поступового віднов-
лення динаміки економічної інтеграції 

Третій (1985-2004 рр.)  Було реалізовано три масштабні програми – 
створення єдиного внутрішнього ринку, еконо-
мічного і валютного союзу (ЕВС) і майже по-
двійного розширення ЄС 

Четвертий (2005 р. –  
дотепер) 

ЄС-28 (у 2012 р. до складу ЄС-27 приєдналася 
Хорватія) є якісно новим інтеграційним 
об’єднанням, ніж ЄС-15. За експертними оцін-
ками четвертий період буде складним, супереч-
ливим і довгим 

 
Зараз є всі підстави стверджувати, що створення ЕВС і 

розширення ЄС на схід були кульмінацією найбільш динаміч-
ного й успішного його розвитку.   

На етапі становлення ЄС головною метою промполітики 
було, в основному, збереження промислової структури. Але з 
роками акцент перемістився на забезпечення умов для 
справедливої та чесної конкуренції. Сьогодні головною метою 
промполітики ЄС є підвищення конкурентоспроможності, а 
головним інструментом – створення таких умов для бізнесу, за 
яких утримуються основні ринкові свободи й умови чесної 
конкуренції.  

Уперше питання промполітики знайшли своє 
відображення в Маастрихтській угоді, а нового імпульсу вона 
набула у березні 2000 р., коли на сесії Європейської Ради у 
Лісабоні було прийнято курс на створення найбільш 
конкурентоспроможної й динамічної у світі економіки, що 
базується на знаннях, здатної до стійкого економічного зро-
стання при нарощуванні кількості й поліпшенні якості робо-
чих місць і забезпеченні більшої соціальної згуртованості. До-
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сягти поставленої мети передбачалося за умов подальшого 
підвищення ефективності промислового виробництва, тому 
що, незважаючи на випереджальне зростання сфери послуг, 
саме стан промисловості є визначним чинником для досягнен-
ня поставленої мети. У вирішенні багатьох питань досягнення 
поставленої мети важливу роль було відведено поліпшенню 
політики інформатизації та політики у сфері досліджень і роз-
робок, що активізувало би процес структурних реформ у 
напрямі підвищення конкурентоспроможності й упровадження 
інновацій. Цей курс, розрахований на 10 років, дістав назву 
“Лісабонська стратегія Євросоюзу” [1].   

У межах Лісабонської стратегії було сформовано 28 ос-
новних і 120 додаткових цілей, досягнення яких планувалося 
оцінити за допомогою 117 різних показників. У цілому страте-
гія мала п’ять груп головних цілей: підвищення конкуренто-
спроможності; створення динамічної економіки, заснованої на 
знаннях; збільшення зайнятості; забезпечення соціальної згур-
тованості; поліпшення стану навколишнього середовища. 

На думку Президента Європейської Комісії Ж.М. Барро-
зу, зрив у виконанні Лісабонської стратегії був пов’язаний “з 
відсутністю не ресурсів, а злагодженого механізму їх реаліза-
ції”. Робоча група під керівництвом В. Кока назвала дві основ-
ні причини “неуспіху”: 1) недостатнє врахування наслідків ре-
форм, які проводились у деяких країнах-учасницях, у тому чи-
слі Німеччині та Франції; 2) характер самого документа, у 
якому “відповідальність за реалізацію стратегії покладалася на 
усіх разом і ні на кого окремо” [2]. Але головною причиною 
стало уповільнення економічного зростання починаючи з 
2000 р. у зв’язку із загостренням труднощів у світовій еконо-
міці на фоні падіння біржових індексів провідних фінансових 
центрів світу.  

Це спонукало ЄС до оновлення Лісабонської стратегії 
шляхом ухвалення Програми “Партнерство заради зростання 
та зайнятості” і Програми дій Союзу, і врахування положень 
відповідних національних програм у цій сфері, оновлення 
промполітики, основи якої було викладено у Повідомленні 
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Європейської комісії від 5 жовтня 2005 р. під назвою «За 
більш комплексний підхід до промислової політики в рамках 
Лісабонської стратегії ЄС» [3]. 

Лісабонську стратегію 2005 р. спростили. Було вилучено 
такі важливі розділи, як вирішення екологічних проблем і реа-
лізація соціальних програм, формулювання чергових завдань 
промполітики. У рамках оновленої Лісабонської стратегії 
2005 р. передбачалася велика реформа політики державної  
підтримки, яка мала відкрити більший простір для підтримки 
інновацій, досліджень і розробок, ризикового капіталу, особ-
ливо стосовно малих і середніх підприємств (МСП), а також 
активізувати зусилля всіх країн-членів ЄС щодо виділення 3% 
ВВП на НДДКР, вжити потужні стимули до широкого залу-
чення приватного бізнесу до цього через механізм державно-
приватного партнерства, збільшити витрати удвічі в межах 
Сьомої рамкової програми ЄС (7РМ) у сфері досліджень і роз-
робок.  

Задля внесення змін до чинних угод ЄС і реформування 
системи управління ЄС-27, зміцнення його ролі й позицій на 
світовій арені в умовах різких глобальних змін 13 грудня 
2007 р. у Лісабоні було підписано Угоду про реформу (офіцій-
но: “Лісабонська угода про внесення змін до Угоди про Євро-
пейський Союз і Угоди про заснування Європейського Співто-
вариства”).  

Цей документ мав навести лад у відповідальності за до-
сягнення мети стратегії. У зв’язку із цим у Євросоюзі намага-
лися створити механізм стеження за реалізацією національних 
програм реформ, посилити відповідальність і компетенцію рі-
зних економічних і соціальних органів на інтеграційному, на-
ціональному й регіональному рівнях, зокрема введено триріч-
ний цикл управління і звітності, а країни-члени ЄС повинні 
були кожний рік до початку осені надавати звіти про результа-
ти реалізації національних програм. 

На практиці цілі Лісабонської стратегії, незважаючи на 
масштабні заходи щодо активізації процесу її реалізації, ста-
ном на кінець 2010 р. так і залишилися нереалізованими. Але 
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незважаючи на це, вжиті у її межах заходи дозволили ЄС кра-
ще протидіяти викликам глобалізації й загостренню міжнаро-
дної конкуренції. З початку реалізації Лісабонської стратегії 
спостерігалася ціла низка позитивних змін у напрямах здійс-
нення промполітики. У багатьох секторах вдалося створити 
реально діючий загальний ринок, що призвело до структурних 
реформ, які необхідні для створення нових можливостей для 
бізнесу, підвищення продуктивності праці й розширення рин-
ку. Суттєвого прогресу було досягнуто в таких секторах, як 
телекомунікації, енергетика, транспорт. 

За період 2006-2013 рр. відбулися суттєві зміни в 
конкурентоспроможності країн-членів ЄС, які виразно вказу-
ють на ознаки помірного ослаблення їх конкурентних позицій 
у глобальному середовищі в цілому (табл. 2). Головним супер-
ником зараз для ЄС є не тільки США, але й Китай, економіка 
та науково-технологічна потужність якого помітно зросла. На-
віть на сьогодні, незважаючи на деяке поліпшення економічної 
ситуації у ЄС у цілому, вона залишається нестабільною. Ліде-
ри країн-членів ЄС у процесі обговорення проблем економіч-
ного розвитку Європи дійшли висновку про необхідність кон-
солідації зусиль виходу з кризи і створення умов для стійкого 
розвитку. 

Вирішення цих проблем має дати розроблена нова євро-
пейська стратегія економічного розвитку – “Європа 2020: 
стратегія розумного, сталого і всеохоплюючого зростання”, 
яку було схвалено в червні 2010 р. на засіданні Європейської 
Ради у Брюсселі [8, c. 1-4, 11-12]. Заходи нової стратегії допо-
внились у формі національних програм реформ. У Стратегії 
“Європа 2020” встановлено три основних чинники зміцнення 
економіки ЄС: 

1. Розумне зростання: економіка, заснована на знаннях. 
2. Стійке зростання: створення економіки на основі доці-

льного використанні ресурсів, поліпшення стану екології та 
конкуренції, тобто просування ідеї більш доцільного викорис-
тання природних ресурсів, поліпшення екологічного середо-
вища й конкурентоспроможності в економіці. 
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Таблиця 2 

Рейтинг країн ЄС за індексом глобальної конкуренто-
спроможності (GCI) серед країн світу1 

Країна 2006-
2007 рр. 

2008-
2009 рр. 

2009- 
2010 рр. 

2010- 
2011 рр. 

2011-
2012 рр. 

2012- 
2013 рр. 

Країни ЄС Західної Європи 
Австрія – 14 17 18 19 16 
Бельгія – 19 18 19 15 17 
Великобританія 10 12 13 12 10 8 
Голландія – – – – 7 – 
Греція 47 67 71 83 90 96 
Данія 4 3 5 9 8 12 
Іспанія – 29 33 42 36 36 
Італія 42 49 48 48 43 42 
Кіпр – 40 34 40 47 58 
Люксембург – 25 21 20 23 22 
Мальта – 52 52 50 51 47 
Нідерланди 9 8 10 8 7 5 
Німеччина 8 7 7 5 6 6 
Норвегія – 15 14 14 16 15 
Португалія – 43 43 46 45 49 
Фінляндія 2 6 6 7 4 3 
Франція – 16 16 15 18 21 
Швеція 3 4 4 2 3 4 

Країни ЕС Східної Європи 
Болгарія – 76 76 71 74 62 
Польща 48 53 46 39 41 41 
Словаччина 37 46 47 60 69 71 
Румунія 73 68 64 67 77 78 
Угорщина 38 62 58 52 48 60 
Хорватія 51 61 72 77 76 81 
Чехія 29 33 31 36 38 39 

Країни-члени ЄС колишнього СРСР 
Естонія 25 32 35 33 33 34 
Литва 39 44 53 47 44 45 
Латвія 44 54 68 70 64 55 

Країни-конкуренти ЄС 
США 6 1 2 4 5 7 
Японія 7 9 8 6 9 10 
Китай 54 30 29 27 26 29 

1 Дані гр. 1-6 подано за версією Всесвітнього економічного форуму [4-7]. 
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3. Всеохоплююче зростання: економіка високого рівня 
зайнятості населення, що прагне до економічного, соціального 
та територіального об’єднання. 

Відповідно до стратегії встановлено такі основні цілі: 
зростання професійної активності населення до 75% (це озна-
чає, що населення віком від 20 до 64 років повинно бути пра-
цевлаштовано); збільшення кількості людей із дипломами ви-
щих навчальних закладів до 40%; збільшення інвестицій у до-
слідження і розробки до 3%; зменшення кількості людей, які 
живуть у злиднях, на 20 млн; зменшення частки учнів, які по-
кинули школу (вона не має перевищувати 10%); збільшення 
частки джерел відновлювальної енергії та підвищення енерге-
тичної ефективності. 

Для досягнення поставлених цілей Стратегії “Європа 
2020” як пріоритетні висунуто сім напрямів, серед яких є на-
прям “Індустріальна політика, спрямована на глобалізацію”, 
для реалізації якого передбачено виконання таких заходів: роз-
виток горизонтального підходу до промполітики, що включає 
інтелектуальне регулювання, модернізовану систему держав-
них закупівель, правил конкуренції та встановлення стандар-
тів; сприяння розвитку кластерів, що включають МСП; спри-
яння реструктуризації секторів, що зазнають труднощів, за до-
помогою режиму державної підтримки ЄС та/або Фонду прис-
тосування до глобалізації; допомога в інтернаціоналізації 
МСП; перегляд регламентів із метою стимулювання більшої 
ресурсної ефективності, вирівнювання європейських і світових 
стандартів для забезпечення конкурентоспроможності; спри-
яння розвитку соціальної відповідальності корпорацій та ін. 
[8]. Про дієвість вжитих заходів у різних країнах-членах ЄС 
свідчать дані про динаміку промислового виробництва країн-
членів ЄС (табл. 3). 

Найсуттєвішим інструментом реалізації стратегії розвит-
ку країн-учасниць ЄС і її промполітики є багаторічні рамкові 
програми підтримки наукових досліджень та інновацій, приз-
начення і реалізацію яких визначено в Угоді про заснування 
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Таблиця 3 
Індекси промислового виробництва країн ЄС, 2005=100  

Країна Рік 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Країни-члени ЄС Західної Європи 
Австрія  84,8 87,4 88,3 89,9 96,2 100,0 107,1 113,3 115,9 102,2 109,4 116,7 – 
Бельгія  86,4 90,2 90,4 93,4 97,9 100,0 103,2 108,6 110,0 96,8 105,2 109,6 – 
Німеччина 93,8 93,7 92,6 93,1 97,1 100,0 105,3 111,4 112,1 93,7 104,2 111,9 – 
Греція  103,7 100,2 100,5 100,9 101,6 100,0 100,8 103,1 98,8 89,7 83,8 77,0 – 
Данія  96,5 97,8 98,8 99,0 97,6 100,0 104,1 102,1 101,0 85,8 87,3 88,9 – 
Ірландія  74,8 83,1 89,9 95,0 96,2 100,0 103,0 108,4 106,1 101,3 109,0 109,0 – 
Іспанія 97,7 96,6 96,5 97,9 99,8 100,0 103,7 106,2 98,6 82,6 83,4 81,9 – 
Італія  104,2 103,3 102,0 100,9 101,8 100,0 103,1 105,8 102,4 83,2 89,0 88,4 – 
Кіпр  91,7 96,1 97,7 97,7 99,5 100,0 100,4 105,2 109,9 99,7 97,9 90,0 – 
Люксембург  79,9 83,9 88,1 92,7 97,8 100,0 102,2 102,0 96,9 81,3 89,2 86,7 – 
Мальта  – – – – – – – – – – – – – 
Нідерланди  94,5 95,6 96,5 95,3 99,6 100,0 102,0 106,3 107,0 98,8 106,5 105,7 – 
Португалія  107,0 109,0 109,6 108,4 103,9 100,0 103,1 103,4 99,2 90,6 92,2 90,2 – 
Об’єднане Королівство  103,4 101,9 100,2 99,9 100,8 100,0 100,1 100,6 97,9 89,0 90,9 90,3 – 
Фінляндія  94,5 94,6 95,9 95,9 101,0 100,0 110,1 115,2 116,5 95,5 101,0 101,8 – 
Франція  99,8 100,6 99,2 98,0 100,0 100,0 100,5 101,8 99,3 86,3 90,7 92,2 – 
Швеція  91,9 91,0 91,0 92,4 97,6 100,0 103,1 106,6 103,8 85,1 93,2 98,6 – 

Країни-члени ЄС Східної Європи 

Болгарія 68,6 70,0 73,3 82,9 93,5 100,0 106,0 116,2 117,0 96,6 97,6 103,2 – 
Угорщина 76,0 78,8 81,3 86,9 93,6 100,0 109,9 118,6 118,5 97,6 107,9 113,8 – 
Польща  76,8 77,5 78,7 85,6 96,5 100,0 112,0 122,5 125,8 121,0 134,4 143,6 – 
Румунія 97,8 101,7 101,3 100,5 103,2 100,0 109,3 120,6 123,8 116,9 123,4 130,3 – 
Словакія  76,0 78,7 84,2 97,3 100,8 100,0 115,7 135,2 139,5 119,7 141,6 151,7 – 
Словенія  86,2 88,7 90,9 92,1 96,6 100,0 105,7 113,3 116,1 95,9 101,9 104,1 – 
Хорватія  80,7 85,5 89,7 92,7 95,6 100,0 104,1 109,3 110,6 100,4 99,0 97,8 – 
Чеська Республіка  76,7 82,4 85,8 87,2 96,2 100,0 108,3 119,8 117,7 101,6 112,1 119,3 – 

Країни-члени ЄС колишнього СРСР 

Латвія  68,4 75,6 80,8 87,1 93,4 100,0 106,5 107,7 104,3 85,3 98,0 106,8 – 
Литва  61,8 69,3 73,9 83,9 93,4 100,0 106,5 109,0 115,1 98,2 104,8 112,6 – 
Естонія  62,3 67,8 73,5 81,6 90,1 100,0 109,9 116,9 111,0 84,3 104,2 121,7  

 
Україна  61,0 69,6 74,5 86,3 97,0 100,0 106,2 117,1 113,5 88,6 98,3 105,8 103,9 

Примітка: «–»   – дані відсутні 
Статистична база даних ЄЕК ООН, сформована на основі національних і міжнародних (СНД, Євростат, МВФ, ОЕСР) офіційних джерел [10]. 
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Європейської Спільноти. Вони є також основним інструмен-
том прискорення фінансування досліджень. Заради інтеграції 
всіх фінансових інструментів підтримки досліджень і іннова-
цій у межах єдиного стратегічного механізму було створено 
нову програму, яка об’єднала 7РП, Рамкову програму розвитку 
конкурентного середовища і інновацій і Європейський інсти-
тут інновацій і технологій. Ця програма дістала назву “Horizon 
2020” [9]. Рамкову програму розвитку конкурентоспроможно-
сті й інновацій разом з Європейською мережею підтримки пі-
дприємництва перетворено на Програму “Конкурентоспромо-
жність підприємств” (COSME) з бюджетом на 2014-2020 рр. у 
2,5 млрд євро, яка буде повністю орієнтована на механізми по-
ліпшення фінансової та інших форм підтримки підприємств. 

У цілому пріоритет у програмі “Horizon 2020” буде від-
дано високоефективним технологіям – еко-, нано-, біо- та ін-
фотехнологіям, зосередженим на вирішенні соціальних і гло-
бальних проблем (“зелена економіка”, енергетика, транспорт, 
зміни у кліматі та старіння населення). Сприяти реалізації да-
ної програми має створення до 2014 р. Європейського дослід-
ницького простору, що дозволить подолати несприятливі умо-
ви, які заважають приватному сектору робити інвестиції в дос-
лідження, розробки й інновації, запобігти фрагментації прик-
ладених зусиль, ліквідувати небажане дублювання витрат і ро-
біт у науково-технічній сфері різними регіонами.  

Реалізація програми “Horizon 2020” сприятиме виконан-
ню Стратегії “Європа 2020” та формуванню більш ефективної 
промислової політики ЄС. 

Для розвитку України в цілому, її промислової політики 
механізми та уроки реалізації Лісабонської стратегії та Страте-
гії “Європа 2020” мають велике значення й потребують пода-
льшого дослідження. 

Висновки.  Європейський досвід дозволяє чіткіше уявити 
всю складність поставленого завдання побудови промполіти-
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ки, економіки та суспільства, що базуються на знаннях, реаліс-
тичніше формувати цілі, розробляти і запроваджувати відпові-
дні механізми для реалізації стратегії розвитку, тобто не вико-
ристовувати ті, що виявилися неефективними або малоефекти-
вними. 

Урахування при формуванні концепції державної еконо-
мічної політики, зокрема промислової, світових тенденцій ін-
новаційного розвитку, сприятиме більш ефективному викори-
станню та розширеному відтворенню наявного потенціалу 
зростання економіки країни, підвищенню рівня її конкуренто-
спроможності у глобальному економічному середовищі. 

Більшість інноваційних програм ЄС щодо країн Східного 
партнерства, до яких належить і Україна, дозволяє нашій краї-
ні створити передумови входження до європейського дослід-
ницького простору й упровадження європейських механізмів 
підтримки інновацій, що діють у рамках єдиного ринку, поши-
рити практику участі українських організацій та дослідниць-
ких структур, наприклад, у межах чинної Сьомої рамкової 
програми і наступної “Horizon”, що, безумовно, сприятиме 
оновленню промполітики. 
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А.В. Гайдатов, к.э.н. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МОТИВАЦИОННЫХ СТИМУЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Одной из важных задач управления мотивацией является 
обеспечение максимального эффекта при минимальных затра-
тах. При этом большинство руководителей отечественных 
предприятий придерживаются диаметрально противополож-
ных стратегий. Одни традиционно управляют исключительно 
при помощи взысканий и выговоров, тем самым минимизируя 
затраты, но и не получая особого эффекта. Другие, – напротив, 
признают только денежные способы стимулирования, что 
приводит к увеличению расходов.  

Исследования показывают, а практика менеджмента 
подтверждает, что кроме перечисленных выше существует 
еще большое количество мотивационных стимулов. В настоя-
щее время выделяют несколько  подходов к их классификации. 
С авторской точки зрения, одним из самых удобных является 
подход Ю.В. Щербатых [1], который разделил мотивационные 
стимулы на 6 групп, в каждой из которых выделено несколько 
подклассов. Перечислим эти группы: 

1. По содержанию потребностей (биологические и соци-
альные, самоуважения и самоунижения). 

2. По социальным установкам (личные и общественные, 
эгоистические и альтруистические, нравственные и безнравст-
венные). 

3. По видам деятельности (трудовые, учебные, исследо-
вательские, коммуникативные). 

4. По степени осознания (осознанные, неосознанные). 
5. По длительности (кратковременные, средней длитель-

ности, устойчивые). 
6. По уровню притязаний (достижение успеха, избегание 

неудач). 
 А.В. Гайдатов, 2013 
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Большая часть перечисленных выше мотивов может 
быть использована в практике менеджмента промышленного 
предприятия. Однако исследования таких авторов, как В.И. 
Герчиков [2], А.В. Ребров [3], А.И. Пригожин [4], показали, 
что наиболее перспективным подклассом, в рамках которого 
должна строиться мотивационная стратегия промышленного 
предприятия, является последний, а именно классификация 
мотивации сотрудников по уровню притязаний на достижение 
успехов или избеганию неудач. При этом  актуальным остает-
ся вопрос поиска наиболее эффективных стимулов и их оцен-
ки. 

Целью статьи является разработка методических поло-
жений по оценке эффективности мотивационных стимулов.   

С точки зрения концепции познания можно выделить два 
основных подхода к решению данного вопроса – дедуктивный 
и индуктивный. Дедукция в данном случае предполагает изу-
чение предпосылок, способов и методов принятия решений 
управляемым субъектом. При этом построенная в результате 
модель поведения субъекта позволит достаточно точно пред-
сказать его реакцию на большинство мотивирующих воздей-
ствий. Схема использования дедуктивного метода для анализа 
поведения субъекта показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Дедуктивный метод анализа мотивируемого  
поведения субъекта 

Анализ 
эффектив-

ности 
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Основные недостатки дедуктивного подхода обусловле-
ны необходимостью специальных процедур для получения 
информации, связанных с привлечением профессиональных 
психологов. Кроме финансовых и временных затрат такие ис-
следования могут вызвать психологический дискомфорт у са-
мого субъекта, что отрицательно скажется на эффективности 
его деятельности и может даже привести к разрыву отношений 
с предприятием. 

От указанных недостатков свободен индуктивный метод 
анализа поведения. Индуктивная модель строится путем 
обобщения частных наблюдений за поведением сотрудника в 
результате воздействия мотивационных стимулов. Информа-
ция собирается в базу данных, которая, по сути, и отражает 
модель поведения сотрудника.  Собранные данные могут быть 
проанализированы как с применением классических статисти-
ческих методов, так и с использованием инструментария Data 
mining (деревья решений, нейронные сети, ассоциативный по-
иск), что позволит определить характер реакции сотрудника на 
большинство используемых на предприятии способов мотива-
ции. На рис. 2 данный метод показан схематически. 

 
 

Рис. 2. Индуктивный метод анализа мотивируемого 
 поведения субъекта 
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Как видно из рис. 2, при использовании индуктивного 
подхода не требуются услуги сторонних специалистов, что 
снижает затраты предприятия. Кроме того, база данных посто-
янно пополняется актуальной информацией об используемых 
средствах мотивации и результатах их использования. 

Разумеется, создание такой базы представляется доволь-
но трудоемким процессом, вследствие чего становится целе-
сообразным только для среднего и высшего руководящего со-
става предприятия. Применение же дедуктивных методов сле-
дует ограничить психологическим тестированием сотрудника 
при поступлении на предприятие, которое в дальнейшем мо-
жет повторяться при его переводе на вышестоящие должности. 
Такая практика в настоящее время принята на многих пред-
приятиях и большинством работников уже воспринимается 
как должное. Результаты, полученные в ходе тестирования, 
могут использоваться для грубой оценки того, какие формы 
стимулирования будут для данного сотрудника наиболее эф-
фективными. 

Наиболее совершенной будет такая система мотивации, 
в которой органично увязаны оба подхода – и дедуктивный  и 
индуктивный.  Основа такой связи может быть задана через 
структуру базы данных, которая бы начинала заполняться на 
этапе вступительного тестирования сотрудника и определения 
его мотивационного типа, а затем пополнялась бы фактиче-
скими данными за период работы. 

Анализ существующих подходов к классификации моти-
вационных типов позволил установить, что этой проблемой 
занималось большое количество исследователей, но преиму-
щественно в дальнем зарубежье. Так, широкую известность 
приобрели классические теории мотивации Ф. Тейлора, 
Г. Форда, теории содержательной мотивации А. Маслоу, 
Ф. Херцберга, Д. Мак-Клелланда, Д. Мак-Грегора, В.А. Ядова, 
В.И. Герчикова, Х. Рамперсада, а также теории процессной 
мотивации Портера-Лоулера, В. Врума, С. Адамса. Из пере-
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численных трех классов теорий мотивации – классических, 
содержательных и процессных – наиболее актуальными для 
практического применения являются содержательные теории. 
Это объясняется тем, что классические теории, разработанные 
более 100 лет назад, уже не удовлетворяют современным тре-
бованиям. В то же время процессные подходы, в которых рас-
сматриваются причинно-следственные связи применительно к 
внутренним факторам мотивации, пока еще не предлагают 
адекватный аппарат для практического применения. 

В рамках теорий мотивации содержательной группы 
большинство были разработаны в 50-60-х годах ХХ века и в 
настоящее время могут быть использованы только после соот-
ветствующей адаптации. Наиболее новыми в приведенном 
выше перечне являются типологическая модель Владимира 
Исаковича Герчикова (Россия, 2000-е) и система сбалансиро-
ванных показателей Хьюберта Рамперсада (Нидерланды,  
1990-е). Несмотря на то что последняя более распространена в 
мире, такие преимущества теории В.И. Герчикова, как адапти-
рованность к реалиям постсоветской экономики, а также схо-
жесть бизнес-среды России и Украины, делают её наиболее 
привлекательной для дальнейшего использования.   

Основным положением типологической модели Герчи-
кова является выделение пяти основных типов внутренней мо-
тивации работников любого уровня. Это «коммерческий», 
«хозяйский», «профессиональный», «патриотический» и 
«люмпенский» типы. Основные их признаки, а также соответ-
ствующие этим типам способы стимулирования и их эффек-
тивность приведены в табл. 1.  

Показатели эффективности, указанные в этой таблице, 
приведены в соответствии с результатами исследований А.И. 
Пригожина [4], который продолжил исследования Герчикова и 
адаптировал его модели к практическим нуждам менеджмента 
предприятий.  
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Для анализа принадлежности работника к тому или ино-
му типу мотивации разработаны психологические тесты, кото-
рые в настоящее время широко используются в практике 
управления персоналом на всем постсоветском пространстве.  

Вместе с тем практика показывает, что людей, однознач-
но соответствующих только одному мотивационному типу, 
почти нет. Чаще по результатам тестирования определяется 
несколько мотивационных типов, один из которых выражен 
более сильно, а остальные – слабее. Кроме того, объектом 
стимулирования может быть не один работник, а группа, к ко-
торым по каким-либо соображениям целесообразно применить 
единый вид стимулирования. Это еще больше усложняет зада-
чу руководителя. 

Таблица 1 

Типология внутренней мотивации и эффективность  
стимулирования 

Тип мотивации Основные признаки Эффективные способы 
стимулирования 

Запрещенные 
способы  

стимулирования 

Коммерческий 
Приходят в организа-
цию только для зара-
ботка 

денежные поощрения (3) взыскания (-1) 
моральные (-1) 

Хозяйственный 

Готовы и хотят брать 
ответственность за 
результаты работы 
подразделений 

денежные поощрения (2)  
моральные поощрения 
(2) 
участие в управлении (3) 

взыскания (-2) 

Профессио-
нальный 

Дорожат спецификой и 
квалификацией своей 
работы 

денежные поощрения (2)  
моральные поощрения 
(3)  
участие в управлении (2) 

взыскания (-3) 

Патриотиче-
ский 

Ценят постоянство 
работы в коллективе и 
принадлежность к ор-
ганизации 

денежные поощрения (1)  
моральные поощрения 
(1)  
участие в управлении (1) 

взыскания (-2) 

Люмпенский 
Не стремятся к дости-
жениям, живут сегод-
няшним днем 

взыскания (1) - 
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Рассмотрим решение данной задачи с помощью класси-
ческого инструментария экономико-математического модели-
рования. Введем следующие обозначения: 

w – работник предприятия; 
i – номер работника по списку; 
k – тип мотивации. Для определенности примем сле-

дующее соответствие: коммерческий (1), хозяйственный (2), 
профессиональный (3), патриотический (4), люмпенский (5); 

wik – удельный вес k-го типа мотивации в мотивационном 
профиле i-го работника; 

s – мотивационный стимул; 
j – тип мотивационного стимула. Для определенности 

примем следующее соответствие: денежные поощрения (1), 
моральные поощрения (2), взыскания (3), участие в управле-
нии (4);  

sjk – действие j-го типа мотивационного стимула на k-й 
тип мотивации; 

dflt(wi) – стандартная эффективность (производитель-
ность труда) i-го работника. 

Тогда эффект от применения j-го мотивационного сти-
мула можно будет выразить следующим образом: 

 

∑ ∑=
i k

jkikij sw)dflt(wr . 

 

Дополнив выражение формулами для определения за-
трат на j-й тип стимулирования, а также введя ограничения по 
затратам, можно получить модель оптимизации процесса сти-
мулирования. Однако практическое её применение затрудня-
ется следующими факторами:   

сложность численного описания эффективности труда 
творческих работников; 

сложность численного описания затрат на моральное и 
другие виды неденежного стимулирования; 

отсутствует механизм компенсации ошибок тестирова-
ния; 
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отсутствует механизм отслеживания изменений мотива-
ционного типа; 

необходимость специальных знаний для корректирова-
ния мотивационного профиля сотрудника; 

сложность интерпретации результатов. 
Большая часть этих недостатков может быть существен-

но уменьшена при переходе к использованию инструментария 
теории нечетких множеств, тем более что структура задачи и 
формат представления входных данных соответствуют её тре-
бованиям. 

Следует отметить, что сама идея использования инстру-
ментария нечетких множеств для управления мотивацией не 
нова. Так, например, в источнике [5] нечеткая логика исполь-
зовалась для определения мотивационного типа персонала ру-
ководителем подразделения. Однако в рассматриваемой по-
становке данная задача до сих пор не решалась.  

Рассмотрим обобщенную нечеткую модель решения за-
дачи по определению эффекта мотивационного стимула 
(рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Нечеткая модель оценки эффективности  

мотивационных стимулов 
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На первом этапе моделирования осуществляется фаззи-
фикация входных данных, то есть приведение их к термам не-
четкой логики. В рассматриваемой задаче, как и ранее, вход-
ными данными служат результаты тестирования персонала. 
Для всех входных переменных функции принадлежности со-
стоят из пяти термов и имеют трапецеидальный вид (табл. 2).  

На выходе первого этапа получается набор из пяти не-
четких таблиц (по количеству мотивационных типов), содер-
жащих оценки принадлежности каждого из сотрудников к  
каждому типу. 

Таблица 2 

Параметры оценки принадлежности к мотивационному  
типу  в виде лингвистических переменных 

Интервал значений Лингвистическая оценка 
[0; 0; 0.1; 0.15] Очень низкий 
[0.1; 0.15; 0.22; 0.25] Низкий 
[0.2; 0.25; 0.35; 0.4] Средний 
[0.35; 0.4; 0.55; 0.6] Высокий 
[0.5; 0.6; 1; 1] Очень высокий 

 
На втором этапе определяется структурный состав под-

разделения по мотивационным типам. Для этого могут быть 
использованы как формальные процедуры определения сред-
него значения нечетких параметров, так и процедура нечетко-
го вывода на основе таблицы соответствий. Последний способ 
может использоваться при применении данной модели для 
анализа оптимальности структурного состава подразделений и 
других задач, тематика которых выходит за рамки данного ис-
следования. 

Третий этап является основным для определения эффек-
тивности воздействия мотивационного стимула на группу со-
трудников. Нечеткий вывод производится на основании рас-
считанных ранее структурных показателей X1-X5, а также на 
основании базы правил, определяющей величину эффекта от 
воздействия мотивационного стимула на каждый из типов 
внутренней мотивации (табл. 3). Заполнение табл. 3 проведем 
на основании данных табл. 1. 
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Таблица 3 

База правил оценки эффективности мотивационных  
стимулов (значения в скобках соответствуют  

отрицательной эффективности) 
 Денежные Моральные Управление Взыскания 

Х1 высокий (низкий) нет (низкий) 
Х2 средний средний высокий (средний) 
Х3 средний высокий средний (высокий) 
Х4 низкий низкий низкий (средний) 
Х5 нет нет нет низкий 

 
На последнем, четвертом, этапе осуществляется оконча-

тельное формирование вывода об эффективности влияния мо-
тивационных стимулов на группу сотрудников. При этом вы-
вод возможен как в термах нечеткой модели, так и в числовом 
виде, после процедуры дефаззификации. Первый вариант бо-
лее удобен для восприятия лицом, принимающим решения, а 
второй – для последующей математической обработки полу-
ченной информации. 

Таким образом, предложенные методы позволяют усо-
вершенствовать процедуру мотивации целеполагания и согла-
сования целей на промышленном предприятии, а также повы-
сить её эффективность за счет оптимизации распределения 
стимулирующих воздействий. 
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НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  

У своєму розвитку Україна вже пройшла необхідний 
етап як держава, здобувши статус незалежної держави й 
водночас на тлі перетворень, яких зазнали інші країни, слід 
визнати, що побудована в Україні політична та економічна 
система є малоефективною з точки зору створення політич-
них та економічних умов для демократичного та динамічно-
го розвитку суспільства, а також для скорочення традицій-
ного відставання країни від розвинутих держав світу. При-
чиною цього є відсутність цілої низки інституційних та 
структурних реформ, які були успішно реалізовані іншими 
країнами, саме тому сьогодні нагально постає питання мас-
штабної модернізації всіх сфер життя України. Одним з ос-
новних організаційно-економічних заходів проведення цих 
реформ має стати модернізація промислового комплексу 
України з метою сприяння структурно-технологічній пере-
будові економіки та забезпеченню її розвитку у процесі ре-
форм сьогодення. 

Отже, розробка стратегії модернізації країни має пе-
редбачати два напрями – технологічний та інституційний.  
 

 В.В. Горощенко, 2013 
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Перший необхідно спрямовувати на розробку планів розви-
тку на перспективу з подальшим оновленням виробництва, 
другий – на інституційні реформи з метою поліпшення яко-
сті економічних, фінансових, соціальних, правових та орга-
нізаційний інститутів. 

Метою статті є обґрунтування необхідності проведен-
ня інноваційної модернізації промисловості України з ме-
тою поліпшення основних техніко-економічних характерис-
тик промислових підприємств. 

Об’єктивність і необхідність модернізації вітчизняної 
економіки зумовлені вимогами  виживання в умовах зрос-
таючого рівня конкуренції та технологічного випередження 
окремих країн, які обрали інноваційний шлях розвитку. Са-
ме модернізація економіки, заснована на формуванні висо-
котехнологічних ресурсів у промисловості, реалізації сучас-
них систем управління промисловістю й ефективному залу-
ченні в господарський обіг інноваційних розробок, дозволяє 
забезпечити економічне  зростання в умовах інноваційної 
економіки.  

Представники різних напрямів економічної науки зро-
били значний внесок у розкриття сутності модернізації, та, 
як показав їх аналіз, найчастіше вона розглядається у трьох 
аспектах, а саме: соціальному, політичному та економічно-
му.  

У соціальному аспекті модернізація розглядається як 
комплексний процес глибоких змін цивілізаційного харак-
теру, який здійснюється в різних країнах під впливом по-
треб розвитку суспільства та людини, досягнень науки та 
техніки, конкуренції та інших способів взаємодії факторів 
усередині країн і між ними [1], а також як комплекс заходів, 
спрямованих на подолання економічного відставання країни 
від деяких розвинутих країн шляхом удосконалення еконо-
міки, які відповідають сучасним вимогам [2]. 

У політичному аспекті модернізація розкривається як 
показник спроможності політики сприймати зміни, іннова-
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ції, гнучко реагувати на виклик часу [3] і як зростання 
спроможності політичної системи адаптуватися до нових 
зразків соціальних і створювати нові види інститутів, які 
забезпечують розвиток соціальної системи [4]. 

Найчастіше модернізація висвітлюється в економіч-
ному аспекті. Так, у роботах [5-10] під модернізацією розу-
міються технологічні, структурні та інституційні зміни в 
економіці, спрямовані на: зростання якості та продуктивно-
сті праці, підвищення частки високотехнологічних вироб-
ництв у структурі ВВП, зростання якості життя населення і 
конкурентоспроможності країни у глобальній економіці [5, 
с. 214]; підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
економіки [6, с. 5]; зміну факторів, умов, механізмів, спів-
відношення засобів розвитку суспільного виробництва або 
окремих пріоритетних складових усієї економіки та суспі-
льства [7, с. 28]; підвищення конкурентоспроможності дер-
жави та забезпечення її розвитку в довгостроковій перспек-
тиві [8]; створення якісного зростання та стабільного розви-
тку економіки на основі фундаментальних інституціональ-
них, науково-технічних, соціальних, культурних, політич-
них, інфраструктурних факторів  [9]; якісні зміни в суспіль-
стві, які відповідають новій системі інтересів, цінностей та 
пріоритетів [10]. 

Узагальнення наведених визначень та вивчення еко-
номічної літератури дозволяють виявити основні риси, при-
таманні процесу модернізації, а саме: 

комплексність, модернізація має стосуватися всіх сфер 
життя суспільства; 

системність, оскільки модернізація передбачає зміни 
економічних, правових, політичних, культурних інститутів 
та відносин, тому вона має проводитись одночасно на всіх 
рівнях, а саме: світовому (мегамодернізація) – визначення 
та реалізація місії України у світовій спільноті; державному 
(макромодернізація) – створення багатоукладної економіки 
та сприяння однорідності економічного простору; галузево-
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му (мезомодернізація)  – активізація та вирівнювання регіо-
нального розвитку, забезпечення галузевої консолідації, 
удосконалення інституціональних систем; рівні підприємст-
ва (мікромодернізація) – зміни у системі управління та ви-
робничих процесах; 

диференційний характер, тобто процес модернізації 
може проходити спираючись на власні традиції країни од-
ночасно із запозиченням певних вад інших країн; 

мобілізаційність означає потребу в залученні фінансо-
вих та інших видів ресурсів для її здійснення; 

просторово-часова спрямованість означає проведення 
модернізації на визначеній території та протягом певного 
часу; 

поетапність, що передбачає формування механізму 
проведення модернізації, визначення орієнтирів, складових 
та умов процесу, спрямованих на зміни в певному середо-
вищі. 

Таким чином, будемо визначати модернізацію як бага-
торівневий комплексний процес, який передбачає поетапну 
мобілізацію всіх наявних ресурсів та їх оптимізацію з метою 
проведення інституційних перетворень у фінансово-
економічній, соціально-культурній, політичній та інших 
сферах суспільства. 

Є. Каллагов [11] зазначає, що основними чинниками, 
які впливають на можливості проведення модернізації для 
промислового підприємства, є: 

по-перше, фінансовий стан підприємства, який дає  
уявлення про фінансову стійкість, ступінь залежності від 
зовнішніх джерел фінансування інновацій, спроможність 
одержати кредит для реалізації всіх заходів; 

по-друге, науково-технічний потенціал, який характе-
ризує можливості підприємства у сфері НДДКР; 

по-третє, виробничий потенціал, який характеризує 
можливості виробляти ту або іншу продукцію, виробничі 
потужності; 
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по-четверте, кадровий потенціал як рівень професійної 
кваліфікації персоналу підприємства, необхідний для здійс-
нення модернізації.  

О. Балабанова [12] серед чинників, які впливають на 
процес модернізації промислових підприємств, виділяє 
об’єктивні, суб’єктивні, локальні, глобальні, зовнішні та 
внутрішні (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фактори, які впливають на модернізацію промислових 
підприємств 

 
Об’єктивні фактори зовнішнього середовища обумов-

лені довготривалими тенденціями й не пов’язані з вольови-
ми рішеннями конкретного підприємства (економічні зако-
ни), зокрема:  

закономірність циклічного розвитку економіки, яка 
визначає взаємозв’язок ділової, у тому числі інноваційної 
активності, та відповідної  фази «циклу»; 

закон вартості, що регулює розвиток економіки й ви-
значає необхідність взаємовигідного обміну в усіх видах 
угод; 

закон конкуренції, що характеризує економічний ме-
ханізм, за допомогою якого на конкретному типі ринку реа-
лізуються та взаємодіють об’єктивні економічні закони; 

Модернізація  промислових підприємств 

Об’єктивні    Локальні   Зовнішні 

Суб’єктивні Глобальні Внутрішні 
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закон попиту та пропозиції, який визначає економіч-
ний механізм зв’язку між виробництвом та споживанням; 

закон  руху ринкової економіки, оскільки прибуток є 
рушійною силою виробництва. 

Дія суб’єктивних факторів є результатом самостійно 
прийнятих рішень. До них можна віднести інноваційну по-
літику держави; грошово-кредитну політику організацій, які 
виступають інвесторами; стратегії конкуруючих підпри-
ємств; наявність попиту на кінцеву продукцію та ін. 

Глобальні фактори визначаються макроекономікою  та 
суспільством у цілому: наприклад, політична ситуація все-
редині країни та на міжнародному рівні, конкуренція на зо-
внішніх ринках, взаємовідносини із владою тощо. 

Локальні фактори визначаються на мікрорівні підпри-
ємств. Це: стратегія керівництва, технічне оснащення ви-
робництва, наявність фінансових коштів (власних або пози-
чених) та ін. 

Зовнішні фактори сприяють модернізації діяльності 
підприємства. До них належать: використання зовнішніх 
джерел для підтримки всіх фаз процесу модернізації, кому-
нікаційні зв’язки із замовниками, інвесторами, лобіювання 
інтересів у державних інституціональних структурах. 

Внутрішні фактори спрямовані на налагодження й 
управління модернізаційною діяльністю підприємства. Це: 
інтеграція технологічних та організаційно-управлінських 
технологій; залучення персоналу до процесу модернізації та 
його постійне організаційне навчання; ефективна система 
маркетингу, управління якістю, організаційним розвитком. 

Зазначені фактори релевантні труднощам, які виника-
ють в умовах ринку і  з якими безпосередньо стикається 
будь-яке промислове підприємство при проведенні модерні-
зації.  

Однак, на наш погляд, варто погодитись із В. Симоне-
нко, що оскільки модернізація виконує місію оздоровлення, 
лагодження, перебудови суспільної системи, то модерніза-
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ція без інновацій – безплідний ґрунт для вкладання капіталу 
[13]. У зв’язку із цим більш доцільно договорити про інно-
ваційну модернізацію економіки, яка має охоплювати всі її 
сектори та їх підприємства, щоб зрештою забезпечити ста-
лий та ефективний розвиток національного господарства в 
найближчій перспективі. Основним підґрунтям цього про-
цесу має стати масштабне впровадження у виробництво до-
сягнень НТП, спрямованих на докорінне й інтенсивне онов-
лення матеріально-технічної бази галузей з метою виготов-
лення продукції, яка буде конкурентоспроможною на зов-
нішньому та внутрішньому ринках. У даному контексті фо-
рмується загальна мета проведення модернізації, досягнен-
ня якої надасть змогу промисловим підприємствам домог-
тися високих результатів у своїй діяльності та задовольнити 
суспільні потреби в необхідних продуктах і послугах. 

Модернізація спрямована на техніко-технологічне пе-
реоснащення промислового виробництва, що потребує за-
лучення інвестицій з метою заміни фізично та морально 
зношених основних фондів підприємств та інноваційного 
оновлення основного капіталу в достатніх обсягах, тобто 
спрямована на інноваційно-інвестиційний процес, який у 
цілому охоплює комплекс суспільно-виробничих та фінан-
сово-економічних відносин від зародження інноваційної ідеї 
до її практичної реалізації щодо модернізації промислового 
виробництва для досягнення переваг у майбутньому. 

Інноваційно-інвестиційний процес є об’єктом держав-
ної інвестиційної, інноваційної, промислової та структурної 
політик, які, у свою чергу, через наявні механізми підтри-
мують процеси інноваційної модернізації, визначають на-
прями та засоби її проведення. Тому процес регулювання 
інноваційної модернізації промисловості передбачає відно-
сини між суб’єктами й об’єктами управління на державно-
му, регіональному, місцевому, галузевому та рівні підпри-
ємства (рис. 2). 
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Рис. 2. Процес регулювання інноваційної модернізації 
 промисловості 
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Потреба державного втручання у процес інноваційної 
модернізації, формування раціональної галузевої структури 
промисловості зумовлена певними причинами, а саме [14, 
с. 24]: 

глобалізацією, що змушує кожну країну шукати власні 
товарні ніші на світових ринках; 

структурними та галузевими кризами, що спостеріга-
ються в умовах некерованої структурної трансформації; 

нездатністю міжгалузевої конкуренції спрямовувати 
фінансові та матеріальні потоки на задоволення колектив-
них благ; 

наявністю структурних деформацій;  
нездатністю ринкового механізму самостійно вирішу-

вати проблеми задоволення суспільних благ і коригування 
побічних ефектів. У динаміці галузевої структури промис-
ловості це може проявитись у конкурентній поразці галузей, 
що забезпечують національну безпеку. У свою чергу, за від-
сутності державного регулювання є загроза можливого пе-
реважання розвитку, наприклад, екологічно шкідливих ви-
робництв тощо. 

На сучасному етапі світових трансформаційних про-
цесів головними  критеріями економічного розвитку стають 
інноваційність, ефективність і конкурентоспроможність, це 
свідчить про те, що інноваційна модернізація промисловості 
відіграє роль ключового фактора технологічної модернізації 
економіки і має здійснюватись у розрізі певних напрямів 
оптимізації, зокрема галузевої, технологічної, регіональної, 
організаційної та управлінської структури промисловості 
(рис. 3). 

Досвід розвинутих країн світу, власні висновки, а та-
кож аналіз науково-практичних напрацювань вітчизняних 
учених свідчать про те, що для активізації процесів іннова-
ційної модернізації вітчизняної економіки та стимулювання 
її структурної перебудови необхідне вжиття певних заходів, 
а саме впровадження: 
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Рис. 3. Напрями інноваційної модернізації промисловості 
України 

 

Напрями інноваційної модернізації промисловості України 

оптимізація галузевої структури промисловості: 
зниження питомої ваги галузей виробництв із низькою доданою вартістю (гір-
ничо-металургійний комплекс, паливно-енергетичний та ін.); 
забезпечення розвитку наукоємних галузей: машинобудування, приладобуду-
вання 

оптимізація технологічної структури промисловості:  
трансфер технологій вищих технологічних укладів до виробництв, віднесених 
до нижчих технологічних укладів; 
запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій із метою зниження 
енергоємності промислового виробництва та ВВП 

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

оптимізація організаційної структури промисловості:   
запровадження інноваційних форм організації промислового виробництва, 
орієнтованих на забезпечення замкнутого технологічного циклу виробниц-
тва з високою створеною доданою вартістю: зокрема вертикально інтегрова-
них структур (промислові корпорації, холдинги) та горизонтально інтегро-
ваних структур (промислові кластери); 
формування повноцінної інноваційної інфраструктури підтримки інновацій-
них процесів для їх інтенсифікації, що включає технологічні парки, інжині-
рингові та консалтингові центри 
 

оптимізація управлінської структури промисловості:  
формування повнофункціональної структури системи управління промисло-
вістю; 
посилення взаємодії та координації роботи промислових підприємств з орга-
нами державного управління  та суміжними галузями щодо інноваційної 
реструктуризації промисловості; 
забезпечення підготовки та перепідготовки  кадрів за напрямами інновацій-
ного розвитку 
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пільгового оподаткування коштів промислових під-
приємств, які спрямовуються на освоєння нових технологій, 
науково-дослідних розробок, із метою організації випуску 
нової конкурентної на світовому ринку продукції; 

пільгового режиму амортизаційних відрахувань та ін-
вестиційного кредиту, зниженого відсотка оподаткування, 
прибутку на частину вартості інвестицій, використаної для 
придбання устаткування на стадії модернізації підприємст-
ва; 

дестимулюючих санкцій на випуск застарілої продук-
ції та використання неефективних ресурсо- й енергомістких 
та екологічно небезпечних технологій; 

заходів щодо підвищення якості всіх інститутів та сис-
теми державного управління; 

державного страхування кредитів банків, наданих для 
виконання інноваційних проектів; 

плану заміни застарілої техніки у промисловості й 
лише після цього формування плану впровадження іннова-
цій та сучасних технологій; 

заходів щодо розширення обсягів державного замов-
лення на проведення НДДКР і промислове освоєння техно-
логій і продукції, які є стратегічними в контексті забезпе-
чення інноваційного розвитку та конкурентоспроможності; 

умов для випуску товарів із високою часткою доданої 
вартості та збільшення їх експорту, перш за все, за рахунок 
технологічної конкурентоспроможності, а не цінової полі-
тики; 

методів нетарифного регулювання експорту й імпорту 
для захисту економічних інтересів вітчизняних товарови-
робників у визнаних міжнародною практикою правових  
формах; 

гнучкої системи тарифного регулювання експорту й 
імпорту промислової продукції з урахуванням вимог СОТ і 
відповідної практики державного втручання; 
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практики залучення зростаючих обсягів фінансування 
через фондовий ринок шляхом створення економічних та 
організаційних стимулів для інвестиційно-інноваційного 
розвитку підприємств;  

заходів, спрямованих на складання карти розміщення 
виробничих сил і завантаження виробничих потужностей 
провідних галузей; 

практики розширення міжрегіональних та міжнарод-
них коопераційних зв’язків у сфері промисловості; 

нових робочих місць, орієнтованих на цілі модернізації; 
стимулюючих заходів, спрямованих на задоволення су-

купного попиту вітчизняних споживачів на інновації та надан-
ня вигідних умов виробникам відповідної продукції для задо-
волення попиту зовнішнього ринку; 

державної підтримки виробників та експортерів високих 
технологій і виробленої з їх використанням продукції; 

заходів підвищення інвестиційної привабливості проми-
словості, формування сприятливих умов для залучення вітчиз-
няних та зарубіжних інвесторів для реалізації інноваційних та 
інвестиційних проектів у сфері промисловості; 

заходів поліпшення інституційного  середовища та фор-
мування системи працюючих фінансових інститутів іннова-
ційного розвитку; 

напрямів розвитку ринку інновацій, створення соціаль-
но-інноваційної та інвестиційно-фінансової інфраструктури, 
інноваційно-промислових зон, технопарків;  

передумов формування сприятливого інвестиційного 
клімату на основі вдосконалення інституціональних механіз-
мів, нормативно-правової бази та розвитку інфраструктури 
ринку інвестицій та ін. 

Таким чином, основним принципом регулювання та сти-
мулювання інноваційної модернізації має стати забезпечення 
сприятливих умов у тих сферах і на тих етапах інноваційного 
процесу, де ринкових стимулів явно недостатньо і, тим паче 
враховуючи те, що в певних ситуаціях ринок не дає ефекту, а 
саме, коли існує потреба у здійсненні великих інвестиційних 
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проектів із тривалими строками окупності, високим ступенем 
ризику та невизначеності щодо майбутньої норми прибутку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Важнейшим результатом управления организационным 
поведением персонала на промышленных предприятиях явля-
ется обеспечение эффективного осуществления основных и 
вспомогательных бизнес-процессов, налаживания оптималь-
ного взаимодействия сотрудников, чего невозможно достичь 
без сохранения ответственности работников предприятия за 
выполняемые функции.  

На сегодняшний день перед многими организациями 
стоит задача рационального использования ресурсов, оптими-
зации производственной деятельности, достижения и сохране-
ния прибыльности, а также повышения уровня управляемости 
на предприятиях. Необходимость решения данных задач при- 
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водит предприятия к децентрализации управления, делегиро-
ванию части финансовых, управленческих и прочих полномо-
чий и ответственности на более низкие уровни управленческой 
структуры. В связи с чем необходимой является разработка 
системы сохранения ответственности персонала при осущест-
влении бизнес-процессов на предприятиях.  

Отечественными и зарубежными учеными вопросы от-
ветственности исследуются с различных позиций. Так, в рабо-
те И.Н. Черных [9] отражены особенности выделения центров 
ответственности и организации учета затрат по ним в органи-
зациях, что в современных условиях позволяет существенно 
повысить эффективность производственного учета, контроля и 
управления всей организацией в целом. Однако организация 
учета по центрам ответственности позволит обеспечить отра-
жение, накопление, анализ и представление информации толь-
ко о затратах в данных подразделениях и будет нацелена на 
оценку деятельности отдельных менеджеров и центров ответ-
ственности с позиции учета затрат. 

Вопросы внедрения центров ответственности в органи-
зационную структуру управления предприятием исследуются 
в работе С.Н. Сайфиевой [8]. Автор отмечает, что переход к 
рыночным отношениям требует иного подхода к организации 
деятельности предприятий, в частности появляется потреб-
ность в разделении всех полномочий, возникает необходи-
мость выделения центров ответственности в структуре управ-
ления предприятием. Под центром ответственности понимает-
ся сфера, участок деятельности, возглавляемый ответственным 
лицом (менеджером), имеющим право и возможность прини-
мать решения [2]. Данная процедура предполагает решение 
двух взаимосвязанных проблем: распределения ответственно-
сти среди исполнителей и контроля качества. Однако в работе 
не исследуются вопросы обеспечения перемещения ответст-
венности между исполнителями в целях ее сохранения как 
подтверждения о том, что задание выполнено. 

Многие прогрессивные руководители предприятий и на-
учные исследователи в настоящее время акцентируют внима-
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ние на развитии социальной ответственности, рассматривают 
ее как эффективный и достаточно сильный стратегический ин-
струмент, позволяющий ориентировать все подразделения, а 
также отдельных сотрудников на достижение общих целей 
[10]. В отечественной научной литературе проблемы социаль-
ной ответственности в разных отраслях экономики исследова-
лись Н.Ю. Волосковец, О. Гришновой, А. Лазоренко [3, 5, 6]. 
Также разработан международный стандарт в сфере социаль-
ной ответственности ISO 26000:2010 «Руководство по соци-
альной ответственности» [11], являющийся руководством по 
принципам, лежащим в основе социальной ответственности, 
основным темам и проблемам, касающимся социальной ответ-
ственности, и способам интеграции социально ответственного 
поведения в стратегии, системы, практики и процессы органи-
зации. 

Организационные вопросы реализации политики соци-
альной ответственности на отечественных предприятиях ос-
вещаются в работах Т.В. Гороховой [4], С. Поторочина [7]. В 
своей деятельности предприятиям, особенно промышленным, 
необходимо придерживаться принципов социальной ответст-
венности. Однако вопросы внедрения социальной ответствен-
ности направлены на формирование и сохранение ответствен-
ности корпораций, предприятий перед обществом, а работода-
телей перед работниками, и не позволяют решать проблемы 
сохранения ответственности персонала за выполняемые функ-
циональные обязанности.  

При всей существенности и практической значимости 
имеющихся разработок ряд теоретических и методических 
проблем организации сохранения ответственности персонала 
при осуществлении бизнес-процессов на предприятиях еще не 
получил полного и системного отражения. Кроме того, в рабо-
тах большинства ученых-экономистов недостаточно внимания 
уделяется внедрению центров ответственности не только с по-
зиции бухгалтерского учета затрат, а с точки зрения выполне-
ния всех бизнес-процессов на предприятиях. 
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Целью статьи является разработка методических поло-
жений по организации сохранения ответственности персонала 
на промышленных предприятиях. 

В аспекте управления организационным поведением 
персонала на промышленных предприятиях постепенно растет 
интерес к процессному управлению. Его всплеск в современ-
ных условиях вполне объясним: оптимизация бизнес-
процессов, четкое их исполнение и управление ими – залог 
преодоления кризиса и дальнейшего развития [1]. Если функ-
ции – это некое вертикальное разделение организации, то про-
цессы можно представить как горизонтальное разделение, ко-
торое пересекает границы функциональных подразделений. 
Именно это и обеспечивает разрушение барьеров между под-
разделениями. Необходимо отметить, что в соответствии со 
стандартами ISO серии 9000 процессный подход к управлению 
организацией является обязательным. Понятие бизнес-
процесса является центральным в рамках процессного подхода 
к управлению. С точки зрения процессного управления биз-
нес-процесс представляет собой повторяющуюся последова-
тельность действий, координирующую работу различных под-
разделений [12]. Предприятия, ориентированные на процессы, 
обеспечивают непрерывный цикл производства продуктов и 
услуг, а также контроль качества на каждом шаге их производ-
ства. Для обеспечения непрерывного цикла производства биз-
нес-процессы предприятий нуждаются в описании, анализе, 
оптимизации и дальнейшем улучшении. Очень важно обеспе-
чить беспрепятственное выполнение процессов, что в свою 
очередь позволит предприятию увеличить добавленную стои-
мость и максимизировать полезность и ценность продуктов и 
услуг для собственных клиентов.  

Бизнес-процессы существуют внутри каждого предпри-
ятия, вне зависимости от того, какой продукт или услугу оно 
производит. Каждый из процессов осуществляет определен-
ный исполнитель, процесс имеет поставщиков, которые пре-
доставляют ресурсы для обеспечения реализации процесса, и 
клиентов, которые получают необходимые им результаты его 
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реализации. На большинстве отечественных промышленных 
предприятий внутреннее состояние можно охарактеризовать 
следующим образом: 

процессы очень фрагментарны либо границы процессов 
определены некорректно; 

процессы не формализованы и не описаны, то есть не 
имеют установленного способа выполнения действий (проце-
дуры); 

отсутствует общая схема взаимодействия персонала при 
осуществлении процессов;  

не всегда понятно, кто же отвечает за результат реализа-
ции процессов (процессы не имеют своего хозяина, владельца, 
ответственного); 

информационное обеспечение процессов неэффективно 
(нарушены целостность, полнота, своевременность поступле-
ния информации); 

не всегда возможно установить причины невыполнения 
или ненадлежащего выполнения процессов. 

Существуют различные подходы к описанию и анализу 
бизнес-процессов предприятий (ARIS, IDEF0 (SADT), IDEF3, 
DFD), а также нотаций, то есть способов графического ото-
бражения процессов. Каждый из подходов позволяет отобра-
зить те или иные аспекты деятельности предприятий. Однако 
ограничениями использования этих подходов для описания 
бизнес-процессов и анализа взаимодействия персонала пред-
приятия являются: 

сложность в изучении и применении в практической дея-
тельности; 

отсутствие возможности анализировать сохранность и 
перемещение ответственности между исполнителями за вы-
полнение функциональных обязанностей. 

Таким образом, недостаточно разработанными являются 
инструментарий описания процессов, осуществляемых на 
предприятиях, с учетом применения принципа сохранения 
(перемещения) ответственности персонала и процедура орга-
низации сохранения ответственности. Перечисленные поло-
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жения свидетельствуют о необходимости проведения даль-
нейших исследований, направленных на решение теоретиче-
ских и методических проблем организации сохранения ответ-
ственности персонала на промышленных предприятиях. 

В рамках данного исследования ответственность пред-
ставляет собой обязательство осуществить определенные виды 
деятельности с полной подотчетностью за эффективность их 
выполнения. Под сохранением (перемещением) ответственно-
сти подразумевается подтверждение того, что процесс был 
выполнен на должном качественном уровне и его результаты 
переданы клиенту процесса, то есть ответственность не утеря-
на, а перешла на следующего ответственного исполнителя и 
этому есть подтверждение.  

Процедуру анализа бизнес-процессов предприятия и 
взаимодействия персонала с учетом организации сохранения 
его ответственности можно представить в виде набора этапов. 
Первым этапом процедуры является выделение бизнес-
процессов предприятия и разграничение их на категории. 
Обычно в исследованиях, посвященных анализу бизнес-
процессов, их классифицируют на основные и вспомогатель-
ные. Основные бизнес-процессы генерируют поток доходов 
компании, создают ценность для внешнего заказчика, в то 
время как вспомогательные обслуживают основные бизнес-
процессы – наращивают издержки. На промышленном пред-
приятии к основным относятся процессы производства про-
дукции, а к вспомогательным – снабжения, сбыта, управления 
персоналом, финансами, ремонтными работами и т.д. Однако 
целесообразно было бы выделить кроме основных и вспомога-
тельных также процессы управления и совершенствования. 
Процессы управления включают стратегическое, тактическое 
и оперативное управление. Основная задача выделения про-
цессов совершенствования – сделать развитие предприятия 
системным и постоянным. В эту категорию обычно включают:  

измерение, анализ; 
выявление, корректировку несоответствий; 
предупреждение несоответствий; 
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оценку и повышение удовлетворенности клиентов; 
работу с рекламациями клиентов. 
Выделив основные процессы всех четырех категорий, 

необходимо представить их на одной схеме, которую обычно 
называют ландшафтом процессов. Это принципиальная схема 
предприятия, поскольку она отражает понимание бизнеса его 
высшим руководством. Процессы располагаются по вышеопи-
санным категориям.   

Вторым этапом процедуры является проработка бизнес-
процессов предприятия. Она подразумевает определение об-
щих ключевых параметров каждого из процессов, а именно: 

название процесса; 
цели процесса; 
менеджер процесса или владелец, то есть тот, кто отве-

чает за весь процесс от первого до последнего шага и за его 
конечные результаты; 

выходы процесса – то, что должно быть получено в ходе 
его реализации. Они могут быть материальными и нематери-
альными; 

входы процесса – те материалы, информация, документы 
и т.д., которые нужны для успешного выполнения процесса. 

Таким образом, на втором этапе необходимо выбрать 
один из процессов предприятия, выделенных на предыдущем 
шаге, и определить его ключевые параметры. Так проработать 
каждый из процессов. 

На третьем этапе процедуры осуществляется детализа-
ция бизнес-процессов предприятия. Процессы анализируются 
более детально и разбиваются на шаги (подпроцессы). Далее 
выделяются «ответственный» за шаг процесса и «исполни-
тель». Вполне возможна ситуация, когда ответственный явля-
ется и исполнителем в том числе, то есть отдельных исполни-
телей может и не быть, а вот ответственный должен быть все-
гда. После этого определяются «выходы» шага данного про-
цесса. Выходом могут быть информационный и/или матери-
альный потоки. Причем если идет материальный поток, то он 
обязательно должен сопровождаться информацией в форме 
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какого-либо документа. После выходов определяется потреби-
тель шага процесса, то есть внутренний «клиент» – тот, кому 
нужен выход подпроцесса, кто предъявляет к нему требова-
ния. Задача исполнителя шага процесса – удовлетворить сво-
его клиента. Исполнитель является поставщиком для своих 
клиентов. Таким образом выстраиваются цепочки взаимодей-
ствия персонала предприятия (поставщик – клиент), и от того, 
насколько отлажено это взаимодействие, насколько поставщи-
ки удовлетворяют своих клиентов, зависит эффективность 
функционирования предприятия. Для выполнения шага про-
цесса нужны материалы, информация и т.д. Это – «входы» 
данного шага. А предоставляют входы исполнителям шага 
процесса «поставщики», к которым ответственный за данный 
шаг предъявляет свои требования. После того как описан один 
шаг, переходят к следующему. И так до последнего шага про-
цесса. 

На четвертом этапе процедуры осуществляется оптими-
зация бизнес-процессов предприятия. Как правило, процессы 
на предприятиях выполняются не самым оптимальным обра-
зом. Существует классический подход к их оптимизации: про-
цесс описывают «как есть» (состояние «as is»), потом проекти-
руют «как должно быть» (состояние «to be»), после этого пы-
таются внедрить разработанный процесс. Этот подход имеет 
свои ограничения, поскольку он долгий и трудоемкий, его 
внедрение вызывает сопротивление персонала. Предпочти-
тельней описывать процесс, отталкиваясь от того, как он про-
текает сегодня, но с прицелом на ближайшее будущее, то есть 
представлять его таким, каким он будет в течение ближайшего 
месяца-двух.   

Процессы анализируют на предмет наличия ошибок: 
сложность и запутанность процессов, лишние шаги, несовпа-
дение модели процесса и его реального воплощения в жизни. 
Источниками информации для оптимизации процессов могут 
быть цели предприятия, пожелания потребителей, предложе-
ния сотрудников, количественные и качественные показатели 
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и т.д. Процессы, их шаги и параметры анализируются и кор-
ректируются с учетом ликвидации выявленных ошибок. 

Большинство проблем на предприятиях возникает в про-
цессе передачи информации и ответственности между сотруд-
никами. По результатам анализа процессов взаимодействия 
персонала основных производственных и обеспечивающих 
подразделений предприятий можно выделить такие проблемы 
в сфере сохранения ответственности: 

во многих случаях лицо, передающее ответственность, 
не имеет подтверждения того, что ответственность передана 
другому лицу. Имеются ситуации, когда ответственность пе-
редается через неформальные коммуникации, что не позволяет 
выявить ответственных лиц;   

не всегда осуществляется передача материальной ответ-
ственности при взаимодействии персонала; 

возможны ситуации, когда ответственное лицо докумен-
тально принимает ответственность, хотя фактически ответст-
венность не передается.   

Ответственность за выполнение процессов должна быть 
четко распределена и сохраняться на всех шагах процессов. 
Для этого предложено в качестве пятого этапа процедуры опи-
сания и анализа бизнес-процессов предприятий представить 
организацию сохранения ответственности персонала за вы-
полнение бизнес-процессов предприятия. На этом этапе осу-
ществляется анализ цепочек взаимодействия персонала «по-
ставщик – клиент» на предмет выявления мест, где не осуще-
ствляется перемещение ответственности от предыдущего ис-
полнителя к следующему, отсутствует подтверждение надле-
жащего выполнения шага процесса и/или результаты его реа-
лизации не переданы клиенту шага. 

Для обеспечения возможности анализировать сохран-
ность ответственности персонала при осуществлении бизнес-
процессов необходимым является использование рефлексив-
ного подхода, который получает все большую популярность 
как малозатратный. Применение рефлексивного подхода для 
анализа взаимодействия ответственных исполнителей процес-
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сов предусматривает исследование цепочек «поставщик – кли-
ент» на предмет выявления: 

точек потери ответственности ответственных исполни-
телей процессов; 

ситуаций, когда ответственный может осуществить про-
цесс и не нести за него ответственности (не быть виновным 
при его невыполнении); 

полного отсутствия ответственности. 
Использование рефлексивного подхода также позволит 

создать условия для минимизации возможностей реализации 
личных интересов ответственных исполнителей процессов как 
с помощью установления ответственности, обеспечения ее пе-
ремещения между исполнителями, так и используя другие ме-
тоды, которые сделают нарушение выполнения или невыпол-
нение процесса ответственным исполнителем невыгодным и 
неинтересным. Это позволит устранить точки отсутствия от-
ветственности персонала при выполнении процессов и обеспе-
чит сохранность ответственности на всех шагах процесса.     

Внедрение этапа организации сохранения ответственно-
сти персонала на основе рефлексивного подхода позволит по-
высить уровень управляемости предприятием за счет наличия 
четко распределенной ответственности за достижение общего 
результата деятельности предприятия и достичь своевремен-
ного выполнения производственных программ за счет повы-
шения ответственности работников. Результатом этого этапа 
будут уточненные параметры шагов бизнес-процессов (входы 
и выходы), обеспечивающие сохранение ответственности за их 
выполнение.  

Последним шагом процедуры является внедрение кон-
троля выполнения бизнес-процессов предприятия. Предлага-
ется осуществлять не только контроль качества результатов 
(продукции), а и контроль процессов (например, производст-
ва). Контроль должен быть встроен в сам процесс и его шаги. 
При такой системе клиент (потребитель) шага является еще и 
контролером выходов. Такая система не отвлекает руководи-
теля, гарантирует, что брак не выйдет за пределы предприятия, 
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улучшает обстановку в коллективе, позволяя преодолеть про-
тивостояние руководителей и сотрудников. Уведомлять руко-
водителей необходимо при наличии отклонений в выполнении 
шагов бизнес-процессов или их результатов. По результатам 
контроля осуществляется идентификация отклонений и их ре-
гулирование. 

Используя предложенный подход к анализу и описанию 
бизнес-процессов с учетом организации сохранения ответст-
венности персонала за их выполнение, руководители и собст-
венники промышленных предприятий получат такие выгоды: 

повышение качества работ и управляемости организаци-
онным поведением персонала; 

улучшение взаимодействия подразделений предприятия; 
уменьшение зависимости функционирования предпри-

ятия от человеческого фактора сотрудников, возможность 
найма более дешевого персонала; 

снижение издержек, повышение удовлетворенности по-
требителей. 
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ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
В РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Становление рыночных методов хозяйствования в отече-
ственной экономике носило бессистемный характер, имеющий 
наивысшим приоритетом краткосрочное получение прибыли, а 
не долгосрочную стабильность функционирования экономиче-
ских субъектов. Параллельно шло разрушение традиционных 
ценностей и навязывание обществу моделей избыточного по-
требления. Это привело к деградации систем мотивации на 
предприятиях, потере уважения к труду как к таковому, утрате 
представлений об истинных движущих мотивационных фак-
торах и проецированию любых мотивов трудовой деятельно-
сти в финансово-материальную плоскость.  

Сформировалась широкая прослойка людей, для кото-
рых лучшая работа – та, где ничего не нужно делать и при 
этом получать хорошую зарплату. Тем не менее человек по 
своей природе нуждается в активной деятельности, и наиболее 
эффективные методы мотивации заключаются в удовлетворе-
нии данной потребности в процессе труда. При этом можно 
предположить, что мотивация к процессу труда в широком 
смысле возникает как результат комплексного воздействия 
всех функций управления, связанных с планированием этого 
процесса, его организацией, контролем и т.д. Качество и ре-
зультат данных функций управления может как непосредст-
венно способствовать вовлеченности сотрудника в процесс 
труда, так и стать серьезным демотиватором. 

Среди ученых, занимавшихся изучением потребностей и 
мотивов деятельности человека, широко известны разработки  
 

 А.А. Мадых,   2013 
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А. Маслоу, Г. Мюррея, К. Обуховского, Э. Фромма, У. Макдо-
угалла, П. Ершова, П. Симонова, С. Каверина и др. Тем не ме-
нее проблемы, выделенные этими и другими авторами, требу-
ют нового рассмотрения с учетом современных реалий разви-
тия экономики Украины и влияния на мотивацию других 
функций управления. 

Цель статьи – показать связь функций управления про-
цессом труда с функцией мотивации, а также выделить такие 
характеристики функций управления, которые могут быть по-
ложены в основу анализа мотивации персонала предприятия. 

Мотивация является одной из функций управления наря-
ду с планированием, организацией, контролем (согласно 
А. Мескону, Дж. Хедоури [1]). К этим функциям управления 
можно добавить также координацию и регулирование, кото-
рые встречаются у различных авторов (А. Файоль, Дж. Муни, 
А. Рейли, Л. Гьюлик, Л. Урвик), в том числе выделяются со-
ветскими кибернетиками. Эти функции взаимосвязаны, а их 
реализация циклична и, как правило, последовательна. 

Последовательность функций представлена на рис. 1. 
Она, очевидно, является весьма условной, а в некоторых слу-
чаях дискуссионной. Однако можно утверждать, что организа-
ция как создание условий для достижения целей происходит  
после планирования, в котором эта постановка целей осущест-
вляется. Необходимость в координации как обеспечении со-
гласованности действий может возникать как во время, так и 
после осуществления функции организации. Мотивация и кон-
троль – функции управления, объектом которых является уже 
начавшаяся деятельность, то есть деятельность, осуществ-
ляющаяся после ее организации. Регулирование как внесение 
изменений и корректировка деятельности невозможно без 
предварительного контроля. Планирование же основывается 
на результатах анализа предыдущей деятельности и, таким об-
разом, завершает старый и начинает новый цикл управления. 
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Рис. 1. Цикличность реализации функций управления 

 
Если же учитывать все возможные варианты последо-

вательности выполнения функций управления, то можно по-
лучить сеть, примерно такую, какая представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Последовательность реализации функций управления  
в рамках одного цикла 
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На рис. 2 отражен лишь один цикл управления, в рамках 
которого показана возможная последовательность реализации 
функций управления. Так, определение принципов координа-
ции заложено уже на этапе планирования и может являться 
следствием этой функции, с другой стороны, степень возмож-
ной реализации этих принципов определяется качеством ис-
полнения функции организации. Результатом контроля являет-
ся регулирование, которое может отразиться на изменении и 
корректировке всех функций, начиная от планирования и ор-
ганизации и заканчивая самим контролем. 

Отдельно подробнее остановимся на функции мотива-
ции. Понимая под мотивацией не денежное вознаграждение за 
труд, а в широком смысле – побуждение работников к эффек-
тивному труду, мотивация как функция управления является 
результатом качества выполнения всех остальных функций 
(стрелки 1-5 на рис. 2). 

Так, планирование в широком смысле подразумевает: 
а) определение текущих возможностей предприятия; 
б) постановку целей предприятия; 
в) разработку механизма достижения этих целей с уче-

том имеющихся ограничений. 
Мотивационные аспекты могут (и должны) быть зало-

жены планированием (стрелка 1 на рис. 2) не только при раз-
работке механизма достижения целей, но и при постановке 
целей и даже при определении возможностей предприятия. 
Если поставленные цели расходятся с внутренними целями 
исполнителей, которые будут призваны эти цели достигать, 
это уже будет являться сильным демотиватором, который 
трудно компенсировать денежным вознаграждением, не гово-
ря уже о неэффективности такой компенсации. Если сотруд-
ники не видят возможностей достижения поставленных целей 
(или видят возможности, которые не реализуются и игнори-
руются планом), даже если общее направление целеполагания 
они разделяют, это также может явиться внутренним демоти-
ватором к соответствующему труду. Ну, и очевидное: принци-
пы и объемы материального стимулирования, предусматри-
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ваемые планированием в рамках механизма достижения по-
ставленных целей, непосредственно являются частью системы 
мотивации. 

Функция организации также непосредственно влияет на 
мотивацию персонала (стрелка 2 на рис. 2). Помимо прочего, 
функция организации определяет: 

а) кто должен выполнять ту или иную работу; 
б) полномочия работника при выполнении данной рабо-

ты и обеспеченность ресурсами; 
в) уровень ответственности работника за выполнение 

данной работы; 
г) критерии определения качества выполнения работы. 
Каждый из перечисленных пунктов непосредственно от-

ражается на мотивации. Будет ли мотивирован сотрудник, 
ищущий самореализации, если в его обязанности будет вмене-
на высокостандартизированная рутинная деятельность, где 
возможность самостоятельных решений сведена к минимуму? 
Будет ли мотивирован сотрудник, если у него нет рычагов 
влияния на соисполнителей и/или поставщиков выполняемого 
процесса? Если с него спрашивают больше, чем он реально 
может выполнить в силу ограничений своих организационных 
возможностей, или, наоборот, ответственность за его работу 
несет другой сотрудник? Если ему не известны (он не может 
отследить или от него не зависят) критерии оценки качества 
его труда, заложенные в систему стимулирования? 

Ответ на эти вопросы очевиден. Таким образом, мотива-
ция персонала осуществляется также и на этапе организации. 

В основу реализации функций координации могут быть 
положены различные принципы. Г. Минцберг выделяет пять 
принципов координации [2]: взаимное согласование; прямое 
управление; стандартизация процесса труда; стандартизация 
знаний; стандартизация результатов труда. Каждый из этих 
принципов может быть более или менее эффективным в зави-
симости от развитости организации и типа задач, которые ре-
шаются. Очевидно, неправильный выбор принципа координа-
ции, заложенного в систему, приводит к снижению эффектив-
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ности согласования процессов, повышению неудовлетворен-
ности работников, как следствие – может привести к сниже-
нию мотивации (стрелка 3 на рис. 2). Например, часто экс-
плуатируемый принцип прямого управления, когда все реше-
ния необходимо согласовывать с высшим руководством (по-
скольку только он знает о состоянии смежных процессов), 
приводит к снижению  инициативности работников, уменьше-
нию их ответственности, что негативно отражается на мотива-
ции. Вмешательство в стандартизованный процесс с целью его 
«ручной» корректировки также может приводить к недоволь-
ству сотрудников, привыкших работать по установленным 
правилам. 

Таким образом, очевидно, что используемый тип коор-
динации должен согласовываться с типом управляемого про-
цесса и соответственно мотивационными установками сотруд-
ников, которые его выполняют. 

Контроль – функция, наличие которой само по себе яв-
ляется мотиватором (стрелка 4 на рис. 2). Если результаты 
труда не контролируются, то любой самый ответственный со-
трудник очень быстро потеряет интерес сначала к улучшению 
своего труда, а затем и вообще к надлежащему его исполне-
нию. Зачем делать лучше или просто хорошо, если никто об 
этом не узнает? Контроль необходим и для реализации функ-
ции материального стимулирования в рамках действующей 
системы мотивации: только через количественную оценку ре-
зультатов труда можно установить соответствующий размер 
материального вознаграждения, так чтобы оно имело мотива-
ционный эффект. Еще один мотивационный аспект контроля – 
разделение ответственности. Исполнитель процесса несет от-
ветственность за его техническую реализацию; контролирую-
щий несет управленческую ответственность (за выбор испол-
нителя для данного процесса, за количество предоставленных 
ресурсов, полномочий, за несвоевременное обнаружение от-
клонений от планов и т.д.). 

Таким образом, помимо мотивации исполнителей про-
цессов, функция контроля, перекладывая часть ответственно-
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сти на аппарат управления,   мотивирует управляющих к со-
вершенствованию и корректировке всех остальных функций 
управления, в том числе и функции мотивации. Само же это 
совершенствование происходит через функцию регулирования 
(стрелка 5 на рис. 2). 

Мотивированность персонала, очевидно, не является од-
нородной для всего предприятия. Может оказаться так, что 
сотрудники одного подразделения обладают высокой мотива-
цией, другого – низкой. Обусловлено это может быть специ-
фикой решаемых задач, работой кадровой службы, особенно-
стями непосредственного руководителя подразделения и т.д. 
Поэтому анализ системы мотивации персонала предприятия 
должен учитывать качество выполнения функций управления 
в исследуемом подразделении, учитывать специфику задач, 
решаемых в данном подразделении, а также мотивационный 
психотип сотрудника, который эти задачи будет решать 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Базовые условия обеспечения мотивированности  
сотрудников 
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Вопросы соответствия управленческих процессов спе-
цифике решаемых задач (стрелка 1 на рис. 3) не входят непо-
средственно в область исследования настоящей работы. Эти 
задачи в обобщенной форме решаются теорией организаций, а 
в частных случаях – теорией управления организацией произ-
водства, координации, планирования и т.д. Однако выбор тех 
или иных методов управления для решения поставленной за-
дачи отражается на мотивации сотрудников и должен соответ-
ствовать их мотивационным установкам (стрелка 2 на рис. 3). 
Более того, мотивационные установки сотрудника, определяе-
мые его мотивационным психотипом, должны соответствовать 
предмету и содержанию труда (стрелка 3 на рис. 3). 

Выделим основные критерии анализа блоков, представ-
ленных на рис. 3, которые влияют на мотивацию исполните-
лей. 

Для функций управления такими критериями являются: 
1. Цели предприятия (как основной результат функции пла-

нирования). 
1.1.  Количественная измеряемость цели; 
1.2.  Сепарабельность подцелей, соответствующих отдель-

ным задачам. 
2. Полномочия и ответственность исполнителя задачи (как 

один из результатов функции организации). 
2.1.  Ограничения по кругу вопросов, которые исполнитель 

в рамках выполнения данной задачи имеет возмож-
ность решать самостоятельно; 

2.2.  Степень исполнительской ответственности за техниче-
ское выполнение задачи работником; 

2.3.  Степень управленческой ответственности работника за 
выполнение задачи другими сотрудниками; 

2.4.  Соответствие полномочий сотрудника ответственности 
за выполнение данной задачи. 

3. Обеспечение гигиенических факторов (как один из резуль-
татов функции организации). 
3.1.  Условия и эргономика труда; 
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3.2.  Система стимулирования (форма и размер заработной 
платы); 

3.3.  Взаимоотношения с подчиненными, психологический 
климат. 

4. Используемые принципы координации (как основной ре-
зультат функции координации). 
4.1.  Доля прямого управления; 
4.2.  Доля организации взаимодействий; 
4.3.  Доля стандартизации процесса труда; 
4.4.  Доля стандартизации знаний и навыков; 
4.5.  Доля стандартизации результатов труда. 

5. Способы и формы контроля (как основной результат 
функции контроля). 
5.1.  Наличие контроля процесса труда; 
5.2.  Наличие контроля результата труда; 
5.3.  Наличие контроля выполнения приказов и распоряже-

ний; 
5.4.  Наличие контроля сроков выполнения; 
5.5.  Наличие контроля квалификации сотрудников; 
5.6.  Наличие надзора – контроля, вызванного системным 

недоверием к сотруднику. 
К критериям, характеризующим специфику решаемой 

задачи в процессе труда, можно отнести: 
1. Уровень специализации труда – как степень однородности 

трудовых операций. 
2. Уровень стандартизации труда – как степень детерминиро-

ванности и предсказуемости трудовых операций, результа-
тов, умений или знаний. 

3. Сложность решаемой задачи – как требования к знаниям и 
квалификации исполнителей. 

4. Степень децентрализации решения задачи – как уровень 
автономии и независимости принятия решений исполните-
лем от других задач или руководителей. 

К критериям, характеризующим мотивационный пси-
хотип сотрудника  согласно модели мотивационной классифи-
кации, можно отнести: 
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1. Основной внешний мотив трудовой деятельности: 
1.1.  Удовлетворенность базовых материальных потребно-

стей; 
1.2.  Инициированность и удовлетворенность потребности в 

безопасности; 
1.3.  Инициированность и удовлетворенность потребности в 

общении, социализации и сопричастности; 
1.4.  Инициированность и удовлетворенность потребности 

во власти и уважении; 
1.5.  Инициированность и удовлетворенность потребности в 

познании, самоактуализации. 
2. Уровень компетенции и профессионализма работника. 
3. Наличие когнитивной внутренней мотивации к процессу 

труда. 
Ф. Герцбергер [3] в своей двухфакторной теории моти-

вации (мотивационной гигиены) выделил два типа факторов: 
истинных мотиваторов и гигиенических факторов. Истинные 
мотиваторы вызывают удовлетворенность работой, вовлечен-
ность и удовольствие от самого процесса труда. Гигиениче-
ские факторы являются необходимыми, но недостаточными 
условиями для мотивации, их отсутствие воспринимается со-
трудником как демотиватор, однако наличие воспринимается 
как должное и само по себе к работе не мотивирует.  

Исходя из этого наличие истинных мотиваторов может 
обеспечивать только соответствие 3 (рис. 3) – мотивационных 
установок содержанию труда; соответствие же 2 (рис. 3) – мо-
тивационных установок социальному восприятию труда – 
большей частью обеспечивает выполнение гигиенических 
факторов. Основная же проблема существующих систем мо-
тивации лежит в том, что соответствием 2 пытаются подме-
нить необходимость соответствия 3, порой искусственно мно-
жа и усиливая гигиенические факторы, что приводит к росту 
непродуктивных затрат на мотивацию, которые невозможно 
обратить вспять, так как отмена привычных гигиенических 
факторов приводит к демотивации. 
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В чем именно должно проявляться соответствие 2 и 3 и 
каким образом его оценивать – основная задача ближайших 
исследований, решение которой позволит предложить научно-
методический подход к оценке мотивации персонала на пред-
приятии. Разработка такого подхода является необходимой 
предпосылкой реализации возможности рефлексивного управ-
ления мотивацией персонала. 

Литература 
1. Мескон А. Основы менеджмента / А. Мескон, Дж. 

Хедоури; пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 704 с. 
2. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффектив-

ной организации / Г. Минцберг; пер. с англ. под ред. Ю.Н. 
Каптуревского. – СПб.: Питер, 2004. – 512 с. 

3. Руководить без конфликтов / В. Зигерт, Л. Ланг; пер. с 
нем. – М.: Экономика, 1990. – 335 с. 

Представлена в редакцию 15.05.2013 г.  

Г.Ф. Толмачова, к.е.н., 
О.С. Квілінський  

ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА І МАЛОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Малий бізнес має яскраво виражену регіональну 
орієнтацію. Через свою численність він є могутнім стимулято-
ром ділової активності в регіоні. Його розвиток і вдосконален-
ня обумовлює розширення регіональної інфраструктури: 
інформаційного обслуговування, зособів зв'язку і транспорту, 
різноманітних видів технічних, консультаційних і комуналь-
них послуг [1, с. 7]. 
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Суб'єкти малого підприємництва сприяють раціонально-
му використанню вільних виробничих потужностей, збіль-
шенню обсягу вироблюваних товарів і послуг, вирішенню 
проблем зайнятості й загальному зростанню доходів, що веде 
до поліпшення умов життя населення. Розміщення суб'єктів 
малого підприємництва в периферійних районах дозволяє зна-
чно зменшити відплив трудових ресурсів із невеликих міст і 
селищ у великі міста. Це обмежує зростання великих міст, 
знижує витрати на розвиток їх інфраструктури, сприяє 
вирішенню соціальних і екологічних завдань. 

Нарощування товаровиробництва, торгівлі та послуг 
суб'єктами малого підприємництва починає активізувати 
внутрішні заощадження населення і залучати додаткові 
капітали з інших країн. Ці чинники своїм кінцевим результа-
том забезпечують збільшення надходжень коштів до місцевих 
бюджетів. 

Суб'єкти малого підприємництва будують свою 
діяльність, виходячи з потреб і можливостей насичення 
місцевого ринку, обсягу і структури локального попиту. В 
умовах розвитку господарств самостійних регіонів мале 
підприємництво може розглядатися як важливий засіб 
оптимізації структури регіональної економіки. 

У свою чергу істотний вплив на розвиток суб'єктів мало-
го підприємництва має регіональне середовище. В Україні 
процес формування регіональної організації суб'єктів малого 
підприємництва відбувається з початку відродження 
підприємництва. Найбільш характерними його рисами є 
відносна незалежність економічної поведінки суб'єктів малого 
підприємництва; вирішення економічних суперечностей і 
диспропорцій, що породжуються негативними явищами 
економіки (перепрофілювання, технічна реконструкція, 
ліквідація або відхід у тінь), створення і розвиток систем 
державної підтримки суб'єктів малого підприємництва на рівні 
регіону.   

Крім того, для економіки ринкового типу характерне 
«ухвалення найважливіших рішень на мікрорівні, на рівні 
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фірми, підприємства. Конкретне навколишнє середовище має 
бути сприятливим для ухвалення ефективних рішень, а це 
конкретне середовище формується знову ж таки в регіонах» [2, 
с. 8]. 

Великий внесок у дослідження проблем розвитку малого 
підприємництва зробили українські вчені, дослідники феноме-
ну малого підприємництва: З. Варналій, Л. Воротіна, С. Ревер-
чук, О. Тітаренко, В. Кредісова, О. Мазур, Н. Гончарова,  
І. Купченко, В. Ляшенко та ін. Проте в сучасній науковій літе-
ратурі немає чіткої узгодженої позиції щодо впливу регіональ-
ної економіки на розвиток малого підприємництва, тому ця 
проблема потребує подальшого дослідження. 

Метою статті є виявлення залежності розвитку суб'єктів 
малого підприємництва від регіонального середовища, і на-
впаки, залежності розвитку регіонального середовища від ма-
лого підприємництва. 

Україна є сукупністю неоднорідних регіонів, кожен із 
яких має свої особливості. Регіони відрізняються за рівнем на-
сиченості продуктивних сил, соціальною структурою, наявніс-
тю сировинної бази і корисних копалин, відстанню від високо-
розвинутих промислових, культурних і столичних центрів. У 
зв'язку із цим деякими вченими висувалися пропозиції щодо 
здійснення довгострокових заходів зближення, а в перспективі 
й вирівнювання рівнів регіонального розвитку. Так, академік 
НАН України М. Долішній у своїх працях відзначав, що метою 
регіональної політики в розвинутих країнах Західної Європи є 
вирівнювання економічних потенціалів різних регіонів і забез-
печення належних умов для життєдіяльності, роботи, навчання 
та відпочинку проживаючого населення [3, с. 113]. 

Проте склалася й інша тенденція в поглядах на дану про-
блему. Багато зарубіжних дослідників регіональної економіки 
пов'язують успіхи регіонального розвитку не з допомогою з 
центру, а зі зростанням місцевої економіки, перш за все малого 
підприємництва, а також із розвитком соціальних норм і 
цінностей, властивих конкретним співтовариствам. Якщо 
раніше метою державної політики розвинутих країн був захист 
найбільш слабких регіонів, а засобом – фінансова допомога, то 
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в даний час основним стає курс на саморозвиток усіх регіонів 
[1, с. 26]. 

Економічний розвиток останніми роками 
характеризується поглибленням міжрегіональних контрастів і 
концентрацією економічної активності й фінансових 
результатів в обмеженій кількості регіонів України. Це 
підкреслює важливість і необхідність урахування відмінностей 
у регіональних умовах господарювання й інвестування для 
розробки стратегій суб'єктів малого підприємництва. 

Розвиток суб'єктів малого підприємництва в регіоні за-
лежить від наявного економічного, природноресурсного, 
людського, інвестиційного потенціалів, рівня управління 
(фінансів), регуляторної політики, що проводиться органами 
державної влади в регіоні, і інших регіональних чинників із 
погляду забезпечення необхідних умов для цього процесу. 
Крім того, формування сектору малого підприємництва в 
регіоні залежить від рівня розвиненості регіональної ринкової 
інфраструктури, її дієвості в обслуговуванні суб'єктів 
підприємницької діяльності й організації ефективної їх 
взаємодії з іншими складовими регіональної економічної сис-
теми. 

Повнота реалізації функцій малого підприємництва на 
регіональному рівні залежить від чіткості визначення наявних 
економічних і соціальних проблем, які можуть бути вирішені у 
процесі розвитку малого підприємництва на пріоритетних на-
прямах розвитку регіональної економіки з урахуванням наяв-
ного внутрішнього потенціалу конкретного регіону (див. ри-
сунок). 

У результаті розрахунку Індексу конкурентоспромож-
ності регіонів України Фондом «Ефективне управління» були 
виявлені регіони-лідери та регіони-аутсайдери щодо мікро- і 
макроекономічних показників конкурентоспроможності [4].  
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Рисунок. Регіональні фактори розвитку суб’єктів  

малого підприємництва 
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добробуту, який може забезпечити економіка регіону. Крім 
того, рівень продуктивності також визначає дохідність інвес-
тицій в економіку, котрі є фундаментальним стимулом еконо-
мічного зростання.  Індекс конкурентоспроможності регіонів 
країни розраховується за методологією, яку використовує Все-
світній економічний форум (ВЕФ) для оцінки конкурентосп-
роможності країн світу.   

При створенні Індексу національної конкурентоспромо-
жності  до уваги береться складність економічних процесів і 
пропонується виважене середнє значення великої кількості 
різних компонентів, кожен з яких відбиває один з аспектів 
конкурентоспроможності. Компоненти згруповані у 12 скла-
дових конкурентоспроможності: інституції, інфраструктура, 
макроекономічне середовище, охорона здоров’я та початкова 
освіта, вища освіта та професійна підготовка, ефективність ри-
нку товарів, ефективність ринку праці, рівень розвитку фінан-
сового ринку, технологічна готовність, розмір ринку, рівень 
розвитку бізнесу, інновації. Усі 12 складових 
конкурентоспроможності взаємопов’язані, мають тенденцію 
до посилення одна одної, коли слабкі позиції в певних аспек-
тах часто негативно впливають на інші аспекти. 

Згідно з Рейтингом конкурентоспроможності регіонів 
України у 2012 р. до першої п’ятірки лідерів увійшли: місто 
Київ, Харківська, Дніпропетровська, Донецька й Київська 
області. До першої десятки входять переважно великі 
промислові регіони і два міста-регіони. У п’ятірці 
«аутсайдерів» такі сільськогосподарські регіони: Житомирсь-
ка, Тернопільська, Чернігівська, Кіровоградська і Херсонська 
області (табл. 1). 

В Україні немає однозначного лідера за всіма складови-
ми рейтингу конкурентоспроможності регіонів, як немає і од-
нозначного аутсайдера. Наприклад, Київ у 2012 р. лідирував за 
такими складовими, як інфраструктура й технологічна 
 

Таблиця 1 

Індекс конкурентоспроможності регіонів України [4] 
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Місце Регіон Бал Місце Регіон Бал 
1 Київ 4,37 15 Вінницька 3,97 
2 Харківська 4,19 16 Чернівецька 3,95 
3 Дніпропетровська 4,16 17 Закарпатська 3,95 
4 Донецька 4,14 18 Черкаська 3,94 
5 Київська 4,12 19 АР Крим 3,94 
6 Одеська 4,10 20 Луганська 3,93 
7 Запорізька 4,07 21 Івано-Франківська 3,93 
8 Севастополь 4,02 22 Хмельницька 3,92 
9 Полтавська 4,02 23 Тернопільська 3,88 
10 Львівська 4,0 24 Чернігівська 3,87 
11 Волинська 3,99 25 Житомирська 3,87 
12 Рівненська 3,98 26 Кіровоградська 3,84 
13 Сумська 3,98 27 Херсонська 3,82 
14 Миколаївська 3,97    

 
готовність, але замикав рейтинг регіонів за складовою 
інститутів. І навпаки, Чернігівська область, яка посідала 24 
місце в рейтингу і відставала за такими складовими, як 
технологічна готовність, ефективність ринку товарів і рівень 
розвитку бізнесу, лідирувала за ефективністю ринку праці. 

Результати опитування керівників компаній у 2012 р., що 
становили дві третини в розрахунку Індексу 
конкурентоспроможності регіонів України, виявили, що три з 
п'яти найбільш проблемних чинників для провадження бізнесу 
в Україні мають відношення до неефективності державних 
інститутів – це нестабільність державної політики, корупція та 
неефективність державного апарату. Інші два чинники 
пов'язані з обтяжливістю податкового регулювання – це 
податкові ставки та податкова політика. Остання посідала 
перше місце у списку найбільш проблематичних чинників для 
провадження бізнесу, і її лідерство відзначене у 14 регіонах. 
Гірші результати за цією складовою одержали великі 
промислові регіони-лідери національного рейтингу, що обу-
мовлено великим масштабом економічної діяльності та більш 
високими запитами бізнесу. 

У 2013 р. змінилася п'ятірка лідерів національного рей-
тингу конкурентоспроможності. Одеська область потрапила в 
першу п'ятірку і посіла 3 місце, обігнавши Донецьку і 
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Дніпропетровську області й витіснивши з першої п'ятірки 
Київську область. У результаті в 2013 р. п'ятірка лідерів 
виглядає таким чином: місто Київ, Харківська, Одеська, До-
нецька і Дніпропетровська області [5]. 

Для підтвердження високого ступеня 
взаємообумовленості регіональних особливостей і процесів 
розвитку малого підприємництва доцільно проводити дослі-
дження, використовуючи методи математичної статистики 
(дисперсний аналіз, коефіцієнти варіації, метод кореляційно-
регресійних моделей та інші). Визначення зв'язку і залежності 
показників малих підприємств від показників регіональної 
економіки, а також зворотний вплив діяльності малих 
підприємств на економіку регіону було здійснено за допомо-
гою статистичних даних за 2006-2011 рр. [6-17]. 

Для обробки даних був використаний пакет прикладних 
програм (ППП) BP_STAT. Даний ППП дозволяє проводити 
аналіз економічних даних у динаміці, виявляти й характеризу-
вати основні тенденції розвитку процесу, що вивчається, дає 
можливість представити його зміни в часі у вигляді економіко-
статистичної моделі. 

Аналізувалися ряди динаміки, рівні яких 
автокорельовані, оскільки їх значення частково включають 
значення попередніх періодів. Тому рівняння регресії будува-
лися з включенням чинника часу T, як незалежної змінної. Ви-
користовувався набір факторних ознак, тобто показників, що 
характеризують регіональну економіку: 

x1 – чисельність наявного населення регіону; 
x2 – чисельність зайнятого населення; 
x3 – середньомісячна номінальна заробітна плата; 
x4 – доходи населення; 
x5 – обсяг реалізованих послуг населенню; 
x6 – обсяг інвестицій в основний капітал; 
x7 – обсяг іноземних інвестицій; 
x8 – обсяг роздрібного товарообігу підприємств в регіоні; 
T – чинник часу (T = 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
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Як результативні ознаки (y1, y2) по черзі виступали пока-
зники – зайнятість у малих підприємствах і обсяг реалізованої 
продукції (робіт, послуг) малими підприємствами.  

Для кожного із цих чинників проведено аналітичне 
вирівнювання тимчасових рядів за період розвитку шляхом 
вибору функції, що найкращим чином узгоджується з експе-
риментальними даними (табл. 2). 

Таблиця 2 

Функції, що найкращим чином узгоджуються  
з експериментальними даними 

№  
з/п Функція 
1 y(t)= ao+a1t 
2 y(t)= a0+a1t+a2t2 
3 y(t)= a0+ea1t 
4 y(t)=a0+a1/t 
5 y(t)=a0+a1LN(t) 
6 y(t)=1/(a0+a1x) 
7 y(t)=1/(ao+a1ex) 

 
Коефіцієнти в рівняннях обчислюються методом най-

менших квадратів. Оцінка якості вирівнювання здійснюється 
за критеріями: середньоквадратична помилка, відносна помил-
ка апроксимації, F-критерій, кореляційне відношення. Якщо 
відносна помилка апроксимації менше 15%, то це означає, що 
маємо задовільний рівень точності. 

Для кожного чинника вибирається автоматично за 
критерієм оптимальності крива зростання. Як критерій 
оптимальності використовується мінімальна сума квадратів 
відхилень між ідентичними точками теоретичної кривої і 
кривої, що описує експериментальні дані. Тенденції розвитку, 
що склалися, якоюсь мірою відбиваються у взаємозв'язку ок-
ремих чинників.  

Визначено економіко-статистичні моделі, що описують 
процеси впливу регіональної економіки на показники 
функціонування малих підприємств у Донецькій області. При 
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цьому встановлено, що взаємозв'язки описуються певного сис-
темою залежностей (табл. 3). 

Таблиця 3 

Економіко-статистичні моделі, що описують процеси впливу 
регіональної економіки на показники функціонування малих 

підприємств у Донецькій області 
Факторна ознака,  

яка впливає на  
результативну ознаку 

Рівняння розрахунку № 
з/п 

Результативна ознака Y1 
X1 Y1 = +4657.275-0.959*X1-41.615*T 1 
X2 Y1 = +108.709+0.034*X2-3.919*T 2 
X3 Y1= +181.091+0.003*X3-6.355*T 3 
X4 Y1 = +161.510+0.001*X4-15.427*T 4 
X5 Y1 = +157.125+0.010*X5-6.722*T 5 
X6 Y1 = +180.523+0.000*X6-5.326*T 6 
X7 Y1 = +173.916+0.000*X7-12.165*T 7 
X8 Y1 = +178.233+0.001*X8-7.559*T 8 

Результативна ознака Y2 
X1 Y2 = +2374892.233-502.889*X1-17560.771*T 9 
X2 Y2 = -79969.368+50.909*X2+3423.341*T 10 
X3 Y2 = +18868.545+15.182*X3-3861.251*T 11 
X4 Y2 = +9164.373+0.623*X4-8728.244*T 12 
X5 Y2 = +5249.830+9.763*X5+28.224*T 13 
X6 Y2 = +25499.957+0.757*X6+1287.050*T 14 
X7 Y2 = +22487.425+0.023*X7-4837.132*T 15 
X8 Y2 = +22747.331+1.038*X8-2188.924*T 16 

 
У результаті дослідження впливу всіх заданих факторних 

ознак на результативні показники по черзі були розраховані 
коефіцієнти детермінації парних залежностей і виявлені фак-
торні ознаки, що мають найбільшу тісноту зв'язку з результа-
тивними (де коефіцієнт детермінації прагне до одиниці) 
(табл. 4). Рівняння, де коефіцієнт детермінації виявився незна-
чущим, були виключені з подальшого аналізу. 

Таблиця 4 

 Значення коефіцієнтів детермінації парних залежностей  
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Факторні ознаки 
(у порядку убу-
вання значень 
коефіцієнтів  

детермінації пар-
них залежностей, 

побудованих  
для дослідження 

впливу на резуль-
тативний показ-

ник (y1)) 

Значення  
коефіцієнтів 
детермінації 

парних залеж-
ностей, побу-
дованих для 
дослідження 
впливу на ре-
зультативний 
показник (y1) 

Факторні ознаки 
(у порядку убу-
вання значень 

коефіцієнтів де-
термінації парних 
залежностей, по-

будованих для 
дослідження 

впливу на резуль-
тативний показник 

(y2)) 

Значення  
коефіцієнтів 
детермінації 

парних залеж-
ностей, побу-
дованих для 
дослідження 
впливу на ре-
зультативний 
показник (y2) 

Обсяг реалізова-
них послуг насе-
ленню (x5)  

 
 

0,939 

Обсяг реалізова-
них послуг насе-
ленню (x5)  

 
 

0,938 
Грошові доходи 
населення (x4) 

 
0,922 

Грошові доходи 
населення (x4) 

 
0,842 

Обсяг іноземних 
інвестицій (x7) 

 
0,917 

Чисельність за-
йнятого населення 
(x2)  

 
 

0,781 
Чисельність за-
йнятого населення 
(x2)  

 
 

0,888 

Обсяг роздрібного 
товарообігу під-
приємств у регіоні 
(x8) 

 
 
 

0,760 
Обсяг роздрібного 
товарообігу під-
приємств у регіоні 
(x8) 

 
 
 

0,885 

Обсяг іноземних 
інвестицій (x7) 

 
0,758 

Обсяг інвестицій в 
основний капітал 
(x6) 

 
 

0,877 

Обсяг інвестицій в 
основний капітал 
(x6) 

 
 

0,690 
Середньомісячна 
номінальна заро-
бітна плата (x3) 

 
0,869 

Середньомісячна 
номінальна заро-
бітна плата (x3) 

 
 

0,622 
Чисельність наяв-
ного населення 
(x1) 

 
 

0,426 

Чисельність наяв-
ного населення 
(x1) 

 
 

0,505 
 
Проведемо аналіз отриманих результатів. Найбільшу ті-

сноту зв'язку результативні показники – зайнятість у малих 
підприємствах (y1) і обсяг реалізованої продукції (робіт, пос-
луг) малими підприємствами (y2) мають із регіональними по-
казниками – обсяг реалізованих послуг населенню (x5) і 
грошові доходи населення (x4). Цей вплив показано в 
рівняннях 5, 13, 4, 12 (табл. 3). При цьому були отримані 
коефіцієнти детермінації від 0,939 до 0,842, що говорить про 
тісний зв'язок факторних ознак із результативними і 
достовірний характер оцінки параметрів їх впливу (табл. 4). 
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Дані регіональні показники характеризують ефективність рин-
ку товарів та послуг і платоспроможність населення, а їх 
збільшення стимулює створення нових робочих місць у мало-
му бізнесі і зростання обсягу реалізованої малими 
підприємствами продукції. 

Значну тісноту зв'язку показники діяльності малих 
підприємств y1 та y2  мають з такими показниками регіональної 
економіки, як обсяг іноземних інвестицій (x7), чисельність 
зайнятого населення (x2), обсяг роздрібного товарообігу 
підприємств у регіоні (x8), обсяг інвестицій в основний капітал 
(x6) і  середньомісячна номінальна заробітна плата (x3). 
Коеффіценти детермінації у відповідних рівняннях колива-
ються від 0,917 до 0,622. Ці показники економіки регіону 
свідчать про рівень розвиненості господарського комплексу, 
ринкової інфраструктури, макроекономічного середовища, 
ринку товарів, ринку праці. Як показав вищенаведений стати-
стичний аналіз, у розвинутих регіонах із високим рівнем про-
мислового потенціалу та високою платоспроможністю насе-
лення малі підприємства найбільш ефективні й численні. 

Отримані моделі достатньо точно описують залежність 
між показниками, що вивчаються, оскільки відносні помилки 
апроксимації у всіх рівняннях не перевищують 15%. 

Для дослідження зворотного впливу діяльності малих 
підприємств на регіональну економіку був побудований ще 
ряд моделей, де результативними показниками виступали по 
черзі показники регіональної економіки, а факторними озна-
ками служили два показники, що характеризують розвиток 
малих підприємств. Для виявлення якості впливу кожної з 
факторних ознак на результативні показники були побудовані 
лінійні моделі регресії (табл. 5). 

 

 

Таблиця 5 
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Економіко-статистичні моделі, що описують процеси впливу 
показників функціонування малих підприємств на регіональну 

економіку в Донецькій області 
Факторна ознака, 

яка впливає  
на результативну 

ознаку 
Рівняння розрахунку № 

з/п 

Результативна ознака X1 
Y1 X1 = +4815.801-0.868*Y1-42.483*T 17 
Y2 X1 = +4680.907-0.001*Y2-36.800*T   18 

Результативна ознака X2 
Y1 X2 = +1373.235+4.446*Y1-13.957*T 19 
Y2 X2 = +1839.207+0.011*Y2-54.165*T  20 

Результативна ознака X3 
Y1 X3 = +446.493+2.113*Y1+366.624*T 21 
Y2 X3 = +313.312+0.017*Y2+330.208*T 22 

Результативна ознака X4 
Y1 X4 = -83739.443+651.004*Y1+19863.303*T 23 
Y2 X4 = +1167.624+1.102*Y2+14789.465*T 24 

Результативна ознака X5 
Y1 X5 = -7238.425+54.027*Y1+435.024*T 25 
Y2 X5 = -140.994+0.090*Y2+16.455*T  26 

 Результативна ознака X6   
Y1 X6 = -22342.290+164.993*Y1+1188.152*T 27 
Y2 X6 = -8087.049+0.510*Y2-451.924*T    28 

Результативна ознака X7 
Y1 X7 = -2277407.838+14505.337*Y1+349138.739*T 29 
Y2 X7 = -317118.840+22.389*Y2+239426.631*T  30 

 Результативна ознака X8  
Y1 X8 = -26548.311+190.533*Y1+4579.574*T 31 
Y2 X8 = -7483.434+0.506*Y2+2812.498*T 32 

 
За допомогою лінійних аналітичних рівнянь було розра-

ховано коефіцієнти детермінації парних залежностей і виявле-
но найбільш тісні зв'язки факторних ознак із результативними 
(табл. 6). 

 
 

Таблиця 6 
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 Значення коефіцієнтів детермінації парних залежностей  
Результативні показ-
ники (у порядку убу-
вання значень коефі-
цієнтів детермінації 
парних залежностей, 
побудованих для дос-
лідження впливу фак-

торної ознаки (y1)) 

Значення кое-
фіцієнтів де-

термінації  
парних зале-
жностей, по-

будованих для 
дослідження 
впливу фак-

торної ознаки 
(y1) 

Результативні показ-
ники (у порядку убу-
вання значень коефі-
цієнтів детермінації 
парних залежностей, 
побудованих для дос-
лідження впливу фак-

торної ознаки (y2)) 

Значення кое-
фіцієнтів де-

термінації 
парних зале-
жностей, по-

будованих для 
дослідження 
впливу фак-

торної ознаки 
(y2) 

Грошові доходи насе-
лення (x4) 0,991 

Грошові доходи насе-
лення (x4) 0,995 

Обсяг іноземних інве-
стицій (x7) 0,981 

Обсяг іноземних інве-
стицій (x7) 0,986 

Середньомісячна но-
мінальна заробітна 
плата (x3) 0,980 

Середньомісячна но-
мінальна заробітна 
плата (x3) 0,985 

Обсяг роздрібного 
товарообігу підпри-
ємств у регіоні (x8) 0,927 

Обсяг роздрібного 
товарообігу підпри-
ємств у регіоні (x8) 0,960 

Обсяг реалізованих 
послуг населенню (x5)  0,776 

Обсяг реалізованих 
послуг населенню (x5)  0,941 

Чисельність зайнятого 
населення (x2)  0,764 

Чисельність зайнятого 
населення (x2)  0,880 

Обсяг інвестицій в 
основний капітал (x6) 0,127 

Обсяг інвестицій в 
основний капітал (x6) 0,425 

 
Результати побудови даного ряду моделей показують, 

що показники малих підприємств – чисельність зайнятих і об-
сяг реалізації продукції (робіт, послуг) найбільше впливають 
на такі показники регіональної економіки, як грошові доходи 
населення, обсяг іноземних інвестицій, середньомісячна номі-
нальна заробітна плата, обсяг роздрібного товарообігу підпри-
ємств у регіоні, обсяг реалізованих послуг населенню, чисель-
ність зайнятого населення регіону (коефіцієнти детермінації 
парних залежностей коливаються від 0,995 до 0,764). Цілком 
з'ясований вплив розвитку малих підприємств, наприклад, на 
грошові доходи населення і заробітну плату. Чим більша кіль-
кість осіб у регіоні займається підприємницькою діяльністю і 
чим більше продукції (робіт, послуг) реалізується малими під-
приємствами, тим вище рівень добробуту населення регіону.  
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Актуальною є тісна залежність показника регіональної 
економіки – обсягу іноземних інвестицій від показників розви-
тку малих підприємств. Чим інтенсивніше розвиваються малі 
підприємства в регіоні, тим більший потік іноземних інвести-
цій надходить у регіон. Очевидно, що на обсяг іноземних 
інвестицій великий вплив має підприємницький клімат у 
регіоні й у цілому по країні. Україна до цього часу вважається 
країною з несприятливими умовами для ведення бізнесу і 
корупцією. Незважаючи на те що в країні проводяться багато 
позитивних реформ, процес їх упровадження залишається 
повільним, тому підприємства не можуть повною мірою ско-
ристатися перевагами цих змін у законодавстві.  

Висновки. Україна є сукупністю неоднорідних територій, 
кожна з яких має свої особливості та спеціалізацію. У резуль-
таті аналізу Індексу конкурентоспроможності регіонів України 
було виявлено регіони-лідери та регіони-аутсайдери щодо мік-
ро- і макроекономічних показників конкурентоспроможності. 
Регіони з близьким рівнем і характером соціально-
економічного розвитку мають схожість і в показниках діяль-
ності суб'єктів малого підприємництва.  

Істотний вплив на розвиток суб'єктів малого підприєм-
ництва має регіональне середовище – економічний потенціал, 
наявність ресурсів, господарська структура, ставлення місце-
вих органів виконавчої влади до підприємництва, стан розвит-
ку ринкової інфраструктури тощо. Для розробки стратегічних 
планів суб’єктів малого підприємництва доцільно досліджува-
ти вплив показників регіональної економіки на показники під-
приємницьких структур, використовуючи методи математич-
ної статистики. 

У результаті дослідження з'ясувалося, що найбільшу тіс-
ноту зв'язку задані показники діяльності малих підприємств – 
зайнятість і обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) мають 
із регіональними показниками – обсяг реалізованих послуг на-
селенню і грошові доходи населення. Дані регіональні показ-
ники характеризують ефективність ринку товарів та послуг і 
платоспроможність населення, а їх збільшення стимулює 
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створення нових робочих місць у малому бізнесі і зростання 
обсягу реалізованої суб’єктами малого підприємництва проду-
кції. Значну тісноту зв'язку показники діяльності малих підп-
риємств мають із такими показниками регіональної економіки, 
як обсяг іноземних інвестицій, чисельність зайнятого населен-
ня, обсяг роздрібного товарообігу підприємств у регіоні, обсяг 
інвестицій в основний капітал і  середньомісячна номінальна 
заробітна плата. Ці показники економіки регіону свідчать про 
рівень розвиненості господарського комплексу, ринкової 
інфраструктури, макроекономічного середовища, ринку 
товарів, ринку праці та ін. Як показав вищенаведений стати-
стичний аналіз, у розвинутих регіонах із високим рівнем про-
мислового потенціалу та високою платоспроможністю насе-
лення малі підприємства найбільш ефективні й численні. 

Таким чином, результати дослідження показали, що про-
цес становлення малого підприємництва залежить від багатьох 
чинників, у тому числі й регіональних особливостей: 
економічного потенціалу, використання наявних ресурсів, 
удосконалення господарської структури, удосконалення 
регуляторної політики відносно суб'єктів малого 
підприємництва в регіоні тощо. Ці та інші чинники треба вра-
ховувати при розробці й упровадженні стратегій суб'єктів ма-
лого підприємництва, а також здійсненні територіальної 
політики щодо підтримки малого підприємництва. Але сектор 
малого підприємництва поки що істотно не впливає на 
регіональну економіку і не розвивається достатньо енергійно, 
щоб забезпечити динамічне зростання свого потенціалу. Разом 
із тим динаміка зростання показників суб'єктів малого 
підприємництва в регіонах свідчить про достатній внутрішній 
його потенціал, бажання й можливості широких верств насе-
лення забезпечити власними силами свою економічну 
самостійність. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К УПРАВЛЕНИЮ МЕЖФИРМЕННОЙ СЕТЬЮ 

В условиях неопределенности делового окружения для 
руководства предприятия характерно стремление к установле-
нию прочных связей с контрагентами, рациональному и взаи-
мовыгодному выстраиванию отношений с ними и, в конечном 
итоге, к партнерству. В то же время множество рыночных 
факторов оказывают воздействие по дестабилизации бизнес-
процессов и экономических отношений, а также дезорганиза-
ции межфирменной (бизнес) сети.  

Такие противоположные явления в бизнес-сети приводят 
к тому, что управленческие отношения и механизмы все 
больше и больше усложняются. Предприятия вынуждены учи-
тывать растущее многообразие аспектов и точек зрений, мно- 
 

 Е.В. Хаджинова, 2013 
гомерность экономических отношений и динамичность внеш-
ней среды. В преодолении возникающих трудностей срабаты-
вают механизмы самоорганизации [7]. Перестраивается систе-
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ма управления, внедряются инновационные технологии, изме-
няется организационная структура как предприятия, так и 
межфирменной сети.  

Концептуальные аспекты и особенности управления се-
тевыми организациями в экономике и бизнесе, а также методы 
формирования сетевой межфирменной кооперации рассматри-
вались в работах С.П. Куща и его соавторов [4, 5], О.А. Треть-
як и М.Н. Румянцевой [8]. Возросшее за последние десятиле-
тия внимание к сетевым технологиям в бизнесе и интеграци-
онным процессам повлекло за собой становление на теорети-
ческом уровне категории сетевого менеджмента [7]. Подроб-
ный обзор с выделением витков в развитии новых организаци-
онных стратегий представлен в работе B.C. Катькало [3]. 
А.И. Пушкарь и др. [6] исследовали теоретико-методологи-
ческие проблемы построения систем управления для новых 
форм объединения предприятий, называемых стратегическими 
группами многопрофильных предприятий. Следует также от-
метить, что производственные технологии и специфика по-
требления конечного продукта подталкивают специалистов к 
научно-практическим исследованиям функционирования сете-
вых организаций в конкретных отраслях и межотраслевых 
комплексах [2]. 

Многие из современных стандартов бизнеса и управле-
ния опираются на процессно-ориентированный подход и пре-
дусматривают, что экономическая эффективность организации 
любого уровня должна рассчитываться по каждому бизнес-
процессу и по их совокупности, формирующей на выходе кон-
кретный коммерческий продукт, имеющий ценность для по-
требителей [9]. 

Развитие сетевой структуры и межфирменных отноше-
ний вызывает потребность в совершенствовании теоретиче-
ского базиса управления бизнес-процессами на предприятиях, 
поскольку многие из существующих разработок либо не учи-
тывают особенности сетевых образований в экономике, либо 
если учитывают, то направлены на решение конкретной узко-
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специализированной задачи, как правило, в области маркетин-
га и дистрибуции. 

Целью данной статьи является разработка подхода к по-
вышению эффективности управления бизнес-процессами на 
предприятии и в бизнес-сети посредством комбинирования 
задач внутрифирменного и межфирменного организационного 
проектирования. 

При рассмотрении вопросов управления межфирменны-
ми отношениями следует руководствоваться такими принци-
пами, как:  минимум тотальных издержек; глобальная оптими-
зация; принципы координации, регулирования, интеграции и 
всеобщего управления качеством; информационно-компью-
терная поддержка; принципы устойчивости и адаптивности. 

Гибкое реагирование на изменения делового окружения 
посредством укрепления связей с контрагентами позволяет 
предприятию сократить упущенную выгоду. Реализация внут-
ренних программ по совершенствованию процессов основной 
деятельности позволяет эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы и, тем самым, обеспечить снижение затрат на ее осу-
ществление. Следовательно, речь идет о комбинировании 
предприятиями двух направлений организационного проекти-
рования (совершенствования) в рамках очерченных бизнес-
процессов – горизонтальном и вертикальном, или, иными сло-
вами, межфирменном и внутрифирменном. Можно предполо-
жить, что благодаря таким комбинированным программам по 
совершенствованию внутренних и внешних бизнес-процессов 
на предприятиях достигается синергетический эффект на всех 
уровнях сетевой организации. 

Методологическими направлениями комбинированного 
(всестороннего) проектирования структуры предприятий и 
общей для них бизнес-сети выступают [1]: 

1. Стратегический анализ и оценка эффективности раз-
вития как предприятий, так и сети или ее выделенных частей. 

2. Проектирование цепочек создания ценностей. 
3. Установка в сети центров НИОКР и инновационной 

деятельности. 
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4. Идентификация и анализ динамики «узких мест». 
5. Планирование мер по устранению «узких мест» – про-

изводственных мощностей предприятий (их подразделений и 
филиалов) и пропускных способностей каналов, через которые 
происходит движение продукции между предприятиями, об-
мен информацией и знаниями. 

6.Оценка надежности функционирования звеньев сети. 
7. Обеспечение сбалансированности бизнес-процессов на 

предприятии и во всей сети. 
8. Оптимизация запасов продукции в звеньях сети. 
Перечисленные выше методологические направления 

учтены в схеме организационного проектирования и управле-
ния бизнес-процессами внутри предприятия и в межфирмен-
ной сети, к которой оно относится, на основе комбинирован-
ного подхода (см. рисунок). 

В разрезе внутрифирменного и межфирменного органи-
зационного  проектирования выделяются две главные сферы 
управления – управление деятельностью конкретного пред-
приятия и управление его отношениями с контрагентами. На 
основе истории отношений предприятия с контрагентами вы-
деляется тот круг субъектов хозяйствования, которые уже об-
разуют относительно устойчивую моно- или полицентриче-
скую сетевую организацию. Эта процедура проводится каж-
дым из вошедших в нее субъектом. Дополнением к процедуре 
является привлечение потенциально важных субъектов хозяй-
ствования. Можно предположить, что с разрастанием сетевой 
организации повышается ее экономическая и инвестиционная 
привлекательность, мотивирующая потенциально важных 
субъектов к установлению с ее участниками деловых контак-
тов.  

Основной стратегической задачей в управлении отноше-
ниями между предприятиями является выстраивание партнер- 
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Рисунок. Схема организационного проектирования и  
управления бизнес-процессами в межфирменной сети 
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ских отношений. В ходе ее выполнения по взаимному согла-
шению сторон могут инициироваться задачи по созданию и 
поддержке инновационных центров – стратегических альянсов 
по достижению общих экономических целей, проведению 
НИОКР, внедрению и распространению инновационных тех-
нологий и т.п.  

Развитию и распространению инноваций в межфирмен-
ной сети  свойственен ряд замедляющих факторов. Во-первых, 
к ним относится несовпадение экономических интересов уча-
стников сетевой организации и различия в их стратегических 
ориентирах. Некоторые из предприятий, выражая согласие о 
необходимости реализации оговоренных инновационных про-
ектов, выдвигают на первый план проблемы исключительно в 
рамках своей текущей деятельности и откладывают перспек-
тивные направления на более «удобный случай». Во-вторых, в 
условиях экономического спада и финансовых кризисов субъ-
екты хозяйствования испытывают нехватку оборотных средств 
и многие из них лишаются источников финансирования.  
В-третьих, инновационная активность может ослабевать в 
случаях, если предшествующие проекты не увенчались успе-
хом, а также, если прогнозируется неэффективность дейст-
вующих проектов. 

На стратегическом уровне управления деятельностью 
предприятия реализуются методы стратегического анализа. 
Полученные с их помощью аналитические результаты учиты-
ваются в оценке фактической и будущей эффективности. По 
показателям эффективности в стратегическом анализе опреде-
ляются перспективные направления улучшения финансово-
экономического состояния предприятия и требования к биз-
нес-процессам с учетом специфики становления и поддержа-
ния партнерских отношений. Результаты оценки эффективно-
сти учитываются при принятии решений в управлении меж-
фирменными отношениями.  

Кроме того, стратегический анализ включает идентифи-
кацию и анализ динамики «узких мест», а также обоснование 
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цепочек создания ценностей, имеющих тесную взаимосвязь с 
исследованиями в инновационных центрах. 

Далее происходит постановка и уточнение тактических 
задач. С одной стороны, руководством предприятия разраба-
тываются внутренние программы по улучшению бизнес-
процессов. С другой стороны, обязательным принципом вы-
страивания партнерских отношений является обеспечение сба-
лансированности процессов между предприятиями по всей 
бизнес-сети. Во многом данные программы связаны с мерами 
по устранению «узких мест». 

Успешная реализация комбинированного подхода к ор-
ганизационному проектированию и управлению деятельно-
стью предприятий позволяет сократить затраты на осуществ-
ление бизнес-процессов и потери вследствие несогласованно-
сти действий, а также увеличить объем товарооборота в сети. 
Получаемые экономические эффекты могут быть направлены 
на формирование резервов для дальнейшего развития и укреп-
ления рыночного статуса предприятий в межфирменной сети. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ,  
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ  

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

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

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

 О.В. Ярошевська, 2013 

 175 



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

Ліквідність підприємства – це його спроможність швид-
ко реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх 
зобов'язань, тобто це співвідношення величини його високолі-
квідних активів (кошти, ринкові цінні папери, дебіторська 
заборгованість) i короткострокової заборгованості. 

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

С. Мошенський та О. Олійник зауважили: «Фінансовий 
стан підприємства з позиції короткострокової перспективи 
оцінюється показниками платоспроможності та ліквіності» [1]. 

Ліквідність підприємства – це його здатість швидко про-
дати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань [2]. 

С. Онисько та П. Марич визначили термін «ліквідність» 
як відношення вартості ліквідних активів до його 
заборгованості [3]. 

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

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

Мета статті – проаналізувати методи оцінки ліквідності, 
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. 

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

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства 
поділяються на такі групи: 

а) найліквідніші активи (грошові кошти та їх еквівален-
ти і поточні фінансові інвестиції) – мають дорівнювати 
кредиторській заборгованості (тобто найтерміновішим 
зобов'язанням) або перевищувати її; 

б) швидкореалізовувані активи (дебіторська 
заборгованість та інші оборотні активи) – мають дорівнювати 
або перевищувати короткострокові пасиви; 

в) повільнореалізовувані активи (запаси) – мають 
дорівнювати або перевищувати довгострокові зобов'язання 
(кредити та інщі зобов'язання); 

г) важкореалізовувані активи (нематеріальні активи, не-
завершене будівництво, основні засоби, довгострокові 
фінансові інвестиції та інші необоротні активи) – мають 
дорівнювати джерелам власних коштів або перевищувати їx. 

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

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

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

негайні пасиви – це кредиторська заборгованість, розра-
хунки за дивідендами; 
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короткострокові пасиви – це короткострокові кредити 
банків, поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями, векселі видані; 

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

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

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

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

ви. 
На основі порівняння активів та пасивів підприємства 

визначається тип його ліквідності (див. таблицю). 
Таблиця 

Типи ліквідності підприємства 
Абсолютно  

ліквідне Ліквідне Неліквідне Відносно  
неліквідне 

Абсолютно  
неліквідне 

А1>П1 А1 <П1 А1 <П1 А1 <П1 АКП1 
А2>П2 А2>П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 
АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ A3 >ПЗ АЗ>ПЗ АЗ<ПЗ 
А4<П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 

 
Аналіз ліквідності доповнюється оцінкою платоспро-

можності, яка характеризує спроможність підприємства своє-
часно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які ви-
пливають iз кредитних та інших операцій грошового характе-
ру, що мають певні терміни сплати. Проте слід зазначити, що 
ліквіність підприємства зовсім не тотожна його 
платоспроможності. Так, коефіцієнти ліквідності можуть ха-
рактеризувати фінансовий стан як задовільний, однак, по суті, 
ця оцінка буде помилковою, якщо в поточних активах значну 
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питому вагу матимуть неліквідні активи й короткострокова 
дебіторська заборгованість. 

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

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

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

Ознаками платоспроможності є: 
наявність грошей у кaci, на поточних рахунках; 
відсутність простроченої кредиторської заборгованості. 
Однак наявість тільки незначних залишків грошей на по-

точних рахунках не означає неплатоспроможності 
підприємства, бо кошти на поточні рахунки можуть надійти 
протягом кількох днів. Загалом можна сказати, що головне 
завдання фінансового менеджера підприємства полягає в тому, 
щоб на розрахунковому рахунку та в кaci грошей було не 
менше (але й не більше), ніж потрібно для виконання поточ-
них платежів, а решта їх має бути вкладена в матеріальні та 
інші ліквідні активи. Досягненню такого стану, крім усього 
іншого, сприяє грамотне складання платіжних календарів. 

Наявність різних показників ліквідності пояснюється 
різними інтересами споживачів аналітичної інформації: 

коефіцієнт абсолютної ліквідності є важливим для 
постачальників сировини i матеріалів; 

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

власників акцій та облігацій підприємства. 
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Залежно від того, якими платіжними коштами 
підприємство може погасити свої зобов'язання, розраховують 
кілька показників ліквідності [8]. Найважлившим показником 
ліквідності та платоспроможності підприємства є коефіцієнт 
покриття, що характеризує рівень покриття активами підпри-
ємства своїх зобов'язань. Коефіцієнт покриття (Кп) визнача-
ється відношенням ycix поточних активів підприємства до  
його поточних зобов'язань. 

Якщо Кп>1, підприємство може своєчасно погасити свої 
зобов'язання, а якщо Кп<1, підприємство має неліквідний ба-
ланс. Отже, підприємство вважається платоспроможним, якщо 
його загальні активи перевищують поточиі зобов'язання. У 
цьому разі у підприємства стійкий фіансовий стан i воно може 
своєчасно погасити свої зобов’язання. 

За цим коефіцієнтом одержують загальну оцінку 
ліквідності активів. Biн показує, скільки гривень поточних 
активів підприємства припадає на одну гривню поточних 
зобов'язань. Логіка даного показника полягає в тому, що 
підприємство погашає короткострокові зобов'язання в основ-
ному за рахунок поточних активів, отже, якщо поточні активи 
перевищують за величиною поточні зобов'язання, 
підприємство вважається ліквідним. Розмір перевищення 
задається коєфіцієнтом покриття. Значения цього показника 
залежить й від галузі i від виду діяльності. У західній 
обліково-аналітичній практиці наводиться критичне нижнє 
значения цього показника. Визнано, що поточні активи мають 
удвічі перевищувати короткострокові зобов'язання. 

Для з'ясування причин модифікації цього показника не-
обхідно проаналізувати зміни у складі джерел коштів i ix роз-
міщенні порівняно з початком року. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кш.л.) за смисловим 
значениям аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчи-
слюється по вужчому колу поточних активів, коли з розрахун-
ку виключена найменш ліквідна їx частина  – виробничі запа-
си. Середнє значення коефіцієнта Кш.л. = 0,5. 
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Виключаються матеріальні запаси не тільки через те, що 
вони менш ліквідні, а в основному через те, що кошти, які мо-
жна одержати у випадку вимушеної реалізації виробничих за-
пасів, можуть бути icтотно нижчими за витрати на їx закупку. 
В умовах ринкової економіки типовою є ситуація, коли при 
ліквідації підприємства одержують 40% i менше від облікової 
вартості запасів. «Розумним» коефіцієнтом швидкої ліквіднос-
ті є співідношення 1:1. 

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

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

Коефіцієт абсолютної ліквідності показує, що частина 
короткострокових позикових зобов'язань може бути при необ-
хідності погашена негайно. Значения коефіцієнта абсолютної 
ліквідності Каб.л>0,2 достатнє, щоб підприємство своєчасно 
розрахувалося за своїми боргами з кредиторами. Зменшення 
цього коефіцієнта відображає зовнішню причину 
неплатоспроможності підприємства. Якщо коефіцієнт 
абсолютної ліквідності Каб.л.<0,2, а коефіцієнт покриття 
Кп.<0,5, підприємство вважається банкрутом i може підлягати 
ліквідації з продажем майна. 

У практиці фактичні середні значення коефіцієнтів 
ліквідності бувають висновки щодо можливості підприємства 
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негайно погасити свої борги, бо малоймовірно, щоб yci креди-
тори підприємства одночасно поставили йому свої боргові ви-
моги. 

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

Нормативне значения показника Км>0,1. Прийнятне 
орієнтовне значення показника встановлюється підприємством 
самостійно i залежить, наприклад, від того, наскільки висока 
щоденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах. 

Основними показниками, на ocновi яких можна визначи-
ти платоспроможність підприємства, є: коефіцієнт автономії 
(фінансової незалежності), коефіцієнт фінансової стабільності, 
коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт 
фінансового левериджу. 

Коефіцієнт автономії (Ка) – показник, який характеризує 
частку власних активів у загальній cyмі всіх активів 
підприємства, розраховується діленням суми власного 
капіталу на вартість майна підприємства. 

Мінімальне (нормативне) значення коефіцієнта автономії 
Ка>0,5. Таке значения цього показника дає змогу припустити, 
що вci зобов'язання підприємства можуть бути покриті влас-
ними активами. Збільшення коефіцієнта автономії свідчить 
про більшу фінансову незалежність, підвищення гаранта по-
гашення підприємством своїх зобов'язань. Отже, що більший 
коефіцієнт автономії, то кращий фінансовий стан 
підприємства. 

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кф.с.) – показник, 
який характеризується відношенням власних i позикових кош-
тів підприємства, тобто він показує, скільки позикових коштів 
залучило підприємство в розрахунку на 1 грн, вкладених в ак-
тиви власних коштів. 
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Значения показника Кф.с>1 є нормативним. Перевищен-
ня власних коштів над позиковими свідчить про те, що під-
приємство має стійкий фінансовий стан i відносно незалежне 
від зовнішніх фінансових джерел. 

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

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

Коефіцієнт фінансового левериджу (Кф.л.) 
характеризується відношенням довгострокових зобов'язань i 
джерел власних коштів підприємства, тобто показує, скільки 
довгострокових зобов'язань припадає на одиницю джерел 
власних коштів. Нормативне значения показника: Кф.л.<1. У 
цьому разі фіансовий стан підприємства відносно нормальний. 

Підвищення рівня платоспроможності підприємства за-
лежить від поліпшення результату його виробничої i 
комерційної діяльносі. Разом із цим надійний фінансовий стан, 
а отже, i його ліквідність та платоспроможніть залежать також 
від раціональної організації використання фінансових 
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pecypciв. Тому в умовах ринкової економіки доцільно 
здійснювати не тільки оцінку aктивів i пасивів балансу, а та-
кож i поглиблений щоденний аналіз стану i використання гос-
подарських засобів. Інформаційною базою для такого аналізу є 
дані управлінського обліку. 

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

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

б) коефіцєнт забезпеченості власними оборотними кош-
тами на кінець звітного періоду має значення нижче норма-
тивного (0,3). 

Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується за фор-
мулою 

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

Р – витрати майбутніх періодів; 
ПП – поточні пасиви; 
Д – доходи майбутніх періодів. 
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними кошта-

ми розраховується за формулою 
Кз = (ПА – ПП) / ПΔ.  (2) 

У кожного підприємства для забезпечення нормального 
процесу виробництва має бути віповідна кількість оборотних 
активів. Розмір цих активів на певному підприємстві 
пов'язаний як з обсягом виробництва, так i зi швидкістю їx 
обороту. Розширення обсягів виробництва потребує 
збільшення обігових коштів. Прискорення ж оборотності обо-
ротних активів, навпаки, призводить до зменшення їх 
кількості, що необхідна для забезпечення нормального проце-
су виробництва. В останньому випадку підвищується ефекти-
вність використання оборотних активів, які вкладаються у ви-
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робництво. Тому аналіз забезпеченості підприємства 
обіговими коштами й ефективності їх використання має 
суттєве значення для оцінки фінансового стану піприємства. 

Забезпеченість підприємства власними оборотними ак-
тивами визначається порівнянням їx фактичної наявності, що 
визначається за балансом на відповідну звітну дату, зi вста-
новленим нормативом (плановою потребою). При перевищен-
ні фактичної наявності над встановленим нормативом у під-
приємства утворюється надлишок власних оборотних активів, 
а при перевищенні встановлених нормативів над фактичною 
наявністю оборотних активів, навпаки, утворюється їx нестача. 
Наявність як надлишку, так i нестачі оборотних активів нега-
тивно впливає на фінансову діяльність підприємства, його 
фінансовий стан. Тому чітка організація оборотних активів, 
дотримання відповідності фактичної їх наявності встановле-
ному нормативу сприяють стабілізації фінансового стану 
підприємства. 

Однією з найважливіших характеристик фінансового 
стану будь-якого підприємства є його фінансова стійкість. Во-
на пов'язана зі ступенем залежності від кредиторів i інвесторів 
та характеризується співвідношенням власних i позикових ко-
штів, тобто під фінансовою стійкістю підприємства розуміють 
забезпечення запасів i витрат джерелами коштів для їх форму-
вання. 

Фінансова стійкість підприємства – це такий його стан,  
коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупають-
ся за рахунок грошових надходжень від господарювання, а от-
риманий прибуток забезпечує самофінансування та 
незалежність підприємства від зовшнішніх залучених джерел 
формування активів. Визначається фінансова стійкість 
відношенням вартості матеріальних оборотних активів 
(зaпaciв та витрат) до величини власних та позикових джерел 
коштів для їх формування [10,  с. 283]. 

Отже, на нашу думку, фінансова стійкість – це такий 
стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній 
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для погашення зобов'язань, тобто підприємство платоспро-
можне. 

Фінансова стійкість передбачає здатність підприємства 
зберігати заданий режим функціонування за найважливішими 
фінансово-економічними показниками. Вона може розгляда-
тися як результативна категорія, що характеризує рівень 
стійкості роботи підприємства, його здатність забезпечити 
стабільні техніко-економічні показники й ефективно адаптува-
тися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 
Рівень фінансової стійкості впливає i на можливості 
підприємства. Визначення меж фінансової стійкості належить 
до найбільш важливих економічних проблем, тому що недос-
татня фінансова стійкість може призвести до 
неплатоспроможності підприємства й відсутності зacoбiв для 
розвитку виробництва, а надлишкова буде перешкоджати роз-
витку, формуючи на підприємстві зайві запаси i резерви. 

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

З eфeктивнicтю виробничо-господарської дяльності 
підприємства пов'язана його фінансова стійкість. Однак необ-
хідно зазначити, що стійсть того чи iншого піприємства не 
завжди є наслідком недостатньої ефективності його діяльності. 
У хиткому стані може опинитися й ефективно функцюнуюче 
підприємство. Криза може бути результатом недостатньо ви-
сокого рівня менеджменту, прояву впливу яких-небудь не-
сприятливих факторів (наприклад, неплатоспроможність за-
мовника). Внутрішня стійкість підприємства відображає такий 
стан його трудового потенціалу, матеріально-речової й 
вартісної (грошової) структур виробництва i таку його 
динаміку, при якій забезпечуються стабільно високі натураль-
но-речові й фінансові результати функціонування 
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підприємства. В основі досягнення внутрішньої стійкості 
підприємства лежить своєчасне та гнучке управління внутріш-
німи й зовнішніми факторами його діяльності. 

У свою чергу, зовнішню щодо суб'єкта господарювання 
стійкість слід визначати на основі стабільності економічного 
середовища, у рамках якого здійснюються його операції. Вона 
досягається відповідним макроекономічним регулюванням 
ринкової економіки. 

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

Загальна стійкість підприємства може бути забезпечена 
лише за умови стабільної реалізації (звичайно, своєчасної оп-
лати за поставлену продукцію, надані послуги, виконані робо-
ти) й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати 
свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постачаль-
никами, кредиторами, працівниками тощо. Іншими словами, 
загальна стійкість підприємства передбачає такий рух його 
грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення 
доходів над витратами. Саме така ситуація виявляє зміст 
фінансової стійкості, яка є головним компонентом (умовою) 
загальної стійкості підприємства. 

Фінансова стійкість відображає такий стан його 
фінансових pecypciв i такий ступінь їх використання, при яко-
му підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне забез-
печити безперебійний процес виробництва й реалізації про-
дукції, а також витрати на його розширення й оновлення. 

Значний практичний інтерес мають кількісні характери-
стики фінансової стійкості підприємства, тобто питання – при 
яких саме показниках фінансовий стан підприємства можна 
вважати стійким. Фінансовий стан підприємства можна вважа-
ти стійким, якщо воно власними оборотними коштами покри-
ває не менш як 50% фінансових pecypciв, необхідних для 
здійснення господарської діяльності, ефективно й 
цілеспрямовано використовує фінансові ресурси, 
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дотримується фінансової, кредитної й розрахункової 
дисципліни, тобто платоспроможне. 

У підприємства, що має низький рівень фінансової 
стійкості, спостерігається спад ділової aктивності, 
рентабельності й віддачі наявних активів. Збитковість 
фінансово-господарської діяльності свідчить про те, що підп-
риємство перебуває під загрозою банкрутства. Однак це не 
означає, що будь-яке збиткове підприємство негайно 
збанкрутує. Збитковість може бути тимчасовою, i не виключе-
но, що керівництво й менеджери підприємства знайдуть 
ефективні рішення й виведуть підприємство з фінансової кри-
зи. Проте i наявність високої фінансової стійкості не гарантує 
захист від банкрутства. 

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

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

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

За рівнем покриття різних видів джерел суми запасів i 
витрат розрізняють такі види фінансової стійкості 
підприємства: 

абсолютна стійкість фінансового стану – коли власні 
джерела формування оборотних активів покривають запаси i 
витрати. При цьому наявність власних джерел формування 
оборотних активів визначається за балансом підприємства як 
різниця між сумою джерел власних та прирівняних до них 
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коштів i вартістю основних фондів та інших необоротних 
активів; 

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

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

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

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

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

Фінансова стійкість підприємства характеризується сис-
темою фінансових коефіцієнтів, які розраховуються як відно-
шення абсолютних показників активу й пасиву балансу. Порів-
няння цих коефіцієнтів із базисними величинами (середньо-
галузевими, показниками фінансово стійкіших підприємств, 
оптимально розрахованими) дає можливість встановити міру 
фінасової стійкості аналізованого підприємства. 

Основними показниками, які характеризують фінансову 
стійкість підприємства, його незалежність від позикових кош-
тів, є коефіцієнти: автономії, забезпеченості власними кошта-
ми, фінансової залежності, відношення позикових i власних 
коштів, маневреності робочого та власного капіталу. 
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Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) характе-
ризує ринкову стійкість підприємства. Biн характеризується 
відношенням власних джерел до валюти балансу. Теоретичне 
значення коефіцієнта автономії має бути не менше 0,5. 
Збільшення показника свідчить про зростання фінансової 
незалежності та підвищення підприємством гарантії погашен-
ня своїх зобов'язань. 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами 
характеризує рівень забезпечення підприємства власними 
коштами й розраховується як відношення суми фактичної 
наявності джерел власних i прирівняних до них коштів (за ви-
нятком сум заборгованостей за розрахунками з учасниками, 
доходів майбутніх періодів, резерву майбутніх витрат i плате-
жів, реструктуризованого боргу) до суми наявних оборотних 
активів підприємства. Фінансовий стан підприємства 
вважається нормальним, якщо коефіцієнт забезпеченості влас-
ними коштами більше за 1. 

Для визначення частки активів, що належить до власного 
капіталу, розраховується коефіцієнт фінансової залежності. 
Зростання цього показника в динаміці означає збільшення ча-
стки позичених коштів у фінансуванні підприємства. Якщо 
його значення наближається до 1 (або 100%), то це означає, що 
власники повністю фінансують своє підприємство. 

Важливим показником, який характеризує фінансову 
стійкість підприємства, є коефіцієнт маневреності власних 
коштів. Biн показує, скільки довгострокових позикових коштів 
використано для фінансування активів підприємства разом  із 
власними коштами. Чим менше позикових коштів залучає 
підприємство для здійснення своєї статутної діяльності, тим 
вища його фінансова стійкість. Тобто цей коефіцієнт показує, 
яка частина власного капіталу використовується для 
фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні 
кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника 
може змінюватися залежно від структури капіталу й галузевої 
приналежності підприємства (норматив – 0,4-0,6). 

 190 



Щоб визначити фінансову стійкість підприємства, можна 
додатково розраховувати й показники: концентрації залучено-
го капіталу, фінансування, довгострокового залучення позико-
вих коштів, забезпеченості запасів, забезпеченості оборотних 
коштів, короткострокової заборгованості. 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує ча-
стку залучених коштів у формуванні активів. Оптимальне зна-
чення коефіцієнта концентрації залученого капіталу < 0,5. 

Коефіцієнт фінансування показує, скільки власних 
коштів піприємства припадає на одну гривню позикових. 
Нормативне значення коефіцієнта фінансування > 1. 

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 
характеризує структуру капіталу. 

Коефіцієнт забезпеченості запасів показує, яка частка 
матеріальних обігових коштів фінансується за рахунок власно-
го обігового капіталу, має оптимальне значення > 0,8. 

Коефіцієнт забезпеченості oбігових коштів показує, яка 
частка власних коштів підприємства вкладена в обіговий 
капітал. Оптимальне значення коефіцієнта забезпеченості 
обігових коштів > 0,5. 

Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає ча-
стку поточних зобов'язань пдприємства в загальній cyмі 
зобов'язань. 

Висновки. Професійне управління фінансами потребує 
глибокого аналізу, що дозволяє найбільш точно оцінити 
невизначеність ситуації за допомогою сучасних кількісних 
методів дослідження. У зв'язку із цим істотно зростає 
пріоритет i роль аналізу фінансового стану, основним змістом 
якого є комплексне системне вивчення фінансового стану 
підприємства i факторів його формування з метою оцінки сту-
пеня фінансових ризиків i прогнозування рівня прибутковості 
капіталу. 

Ліквідність підприємства полягає в тому, як швидко воно 
може продати свої активи, одержати кошти й погасити 
заборгованість перед постачальниками i банком щодо повер-
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нення кредитів, перед бюджетом та позабюджетними 
централізованими фондами зi сплати податків та платежів, пе-
ред працівниками з виплати заробітної плати тощо. 

Підприємство вважається платоспроможним, якщо його 
загальні активи перевищують поточні. Нездатність 
підприємства задовольнити вимоги кредиторів з оплати 
товарів, сплати платежів у бюджет, позабюджетні фонди тощо 
у зв'язку з перевищенням зобов`язань над вартістю майна й 
інших активів характеризує його неплатоспроможність або 
неспроможність. 

Підвищення рівня платоспроможності підприємства за-
лежить від поліпшення результатів його виробничої та комер-
ційної діяльності. Разом із тим надійний фінансовий стан, а 
отже, і його ліквідність та платоспроможність залежать від ра-
ціональної організації використаних фінансових ресурсів. То-
му в умовах ринкової економіки доцільно здійснювати не 
тільки аналіз активів і пасивів балансу, а також і поглиблений 
аналіз стану і використання господарських засобів. 
Інформаційною базою для такого аналізу є дані управ-
лінського обліку. 

Фінансова стійкість відображає такий стан його 
фінансових pecypciв i такий ступінь їх використання, при яко-
му підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне забез-
печити безперебійний процес виробництва й реалізації 
продукції, а також витрати на його розширення й оновлення. 
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О.В. Аборчі  

АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Досвід свідчить, що розвиток національної промисловос-
ті тісно пов'язаний із процесами у банківській системі. Викли-
кане це тією обставиною, що лише за умови стабільного функ-
ціонування фінансового сектору, ядром якого є банки, можли-
ве стійке й ефективне функціонування промислових  
підприємств, тому що вони через кредитні та інвестиційні ме-
ханізми тісно пов’язані з банківської системою. Також вар- 
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то пам’ятати, що продуктивність та ефективність української 
промисловості завжди залежали від загальної макроекономіч-
ної ситуації в країні, а вона, у свою чергу, детермінована ста-
ном справ у фінансовому та банківському секторі.     

Для глибокого і всебічного розуміння процесів, що про-
тікають у сучасній банківській системі, потрібен об’єктивний 
аналіз витоків її розвитку.  Це приводить до необхідності дос-
лідження всього часового проміжку, упродовж якого відбува-
лось становлення і розвиток національного банківського сек-
тору, а також виділення ключових подій, що вплинули на фо-
рмування його структури. Тільки такий аналіз відкриває мож-
ливість розуміння всіх інституційних та еволюційних особли-
востей сучасної банківської системи України, у зв'язку з чим 
необхідність його проведення буде актуальна в усі часи.  

Проблематика, пов'язана з аналізом еволюції банківської 
системи України, етапів її розвитку та ключових подій у цьому 
процесі, досліджувалася в роботах багатьох, переважно вітчи-
зняних, учених. Серед них найбільш відомими є Н. Гребеник 
[2], О. Вовчак [1], І. Грановська [3], В. Коваленко [5], М. Оле-
щук [4], І. Д'яконова [6], М. Римар [7], С. Козьменко [10], 
В. Гетьман [9], М. Колісник [11], Ф. Шпіг [8] та ін. У їх працях 
досліджується не лише процес розвитку національної банків-
ської системи та різні його аспекти, але й ідентифіковані при-
чинно-наслідкові зв’язки між минулим банківської системи 
України і її теперішнім станом. У той же час зміни у вітчизня-
них банках відбуваються майже кожен день, а тому погляд на 
історію і сьогодення банківської системи України буде тим 
більш об’єктивним, чим більший проміжок часу він буде  охо-
плювати. До того ж мало хто з дослідників звертає увагу на 
структурний аспект еволюції банківської системи, значення 
якого завжди будо вагомими. 

Мета даної статті – аналіз становлення, розвитку та су-
часного стану структури банківської системи України. Для її 
досягнення пропонується визначитись з основними етапами 
еволюції національного банківського сектору, після чого про-
аналізувати головні кількісні та якісні особливості його сучас-
ної структури.  
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Незважаючи на те що структура національної банківсь-
кої системи України почала формуватися тільки з набуттям 
незалежності в 1991 р., фундамент банківського сектору був 
закладений раніше – у радянський період. У зв'язку з цим різні 
дослідники по-різному ставляться до того, які періоди розвит-
ку української банківської системи та її структури слід виділя-
ти. На підставі аналізу поглядів таких дослідників, як О. Вов-
чак [1],  В. Коваленко [5],  І. Д'яконова [6], Н. Гребеник [2], 
І. Грановська [3], М. Олещук [4], М. Римар [7], розроблена ав-
торська періодизація розвитку банківської системи України, 
подана в табл. 1. 

Таблиця 1 

Аналіз періодизації розвитку банківської системи України 
 [1; 2; 4; 6; 9; 11] 

Періодизація Зміст процесів Період Роки 
І 1987-1991 Початок реформування банківської системи СРСР, приведення її до 

дворівневої моделі та поява перших комерційних та кооперативних 
банків 

ІІ 1991-1993 Неконтрольований та стихійний розвиток національного банківсько-
го сектору України та різке збільшення банків. Поява законів та 
апробація НБУ інструментів монетарної політики 

ІІІ 1993-1996 Подальше розширення банківського ринку в умовах гіперінфляції, 
деіндустріалізації та неконтрольованого валютного ринку. Посилен-
ня регуляторної політики НБУ та введення додаткових правил для 
банківського ринку. Проведення грошової реформи 

ІV 1997-2000 Розвиток банківської системи України в умовах фінансово-
економічної нестабільності і кризи. Скорочення кількості банків та 
зростання їх капіталізації. Посилення ролі міжнародного фінансово-
го простору для розвитку національного ринку 

V 2001-2008 Стабілізація структури та висока позитивна динаміка кількісних 
показників розвитку банківського сектору. Концентрація капіталу, 
поява та закріплення домінуючої ролі великих приватних комерцій-
них банків. Розширення асортименту послуг та філіальної мережі 

VІ 2008-2009 Найбільш масштабна за роки свого існування криза у банківському 
секторі. Падіння рівня ліквідності, банкрутства, скорочення кількості 
банків та їх філій, уповільнення темпів приросту та негативна дина-
міка банківських показників 

VІІ 2010-
сьогодні 

Поступове збільшення активів банків і стабілізація банківської сис-
теми. Збільшення ролі держави та державних банків. Відплив іно- 
земного капіталу й посилення ролі українських і російських банків 
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Більшість учених сходяться на думці, що корінням су-
часна банківська система України органічно пов'язана з пізнім 
радянським періодом, коли у фінансовій системі діяло кілька 
великих державних банків і ряд кооперативних. У 1987-
1988 рр. у СРСР була проведена реформа, у процесі якої спо-
чатку на основі Держбанку і Будбанку були створені Пром-
будбанк, Житлосоцбанк і Агропромбанк СРСР. 

На основі Зовнішторгбанку був створений Зовнішеко-
номбанк, а мережу ощадних кас у країні ввібрав у себе Ощад-
банк СРСР. Державний банк СРСР став виконувати функції 
центрального регулятора, що призвело до формування по всій 
території країни дворівневої банківської системи. Після цього 
був проведений другий етап реформи, у процесі якого почало-
ся створення мережі комерційних і кооперативних банків. Це 
призвело до різкого збільшення суб'єктів банківської діяльнос-
ті та значного переформатування структури банківської систе-
ми. Вже в середині 1990 р. на території України діяло 25 акці-
онерних та кооперативних банків [3]. 

З набуттям незалежності в 1991 р. в Україні починає фо-
рмуватися власна банківська система. Станом на 20 березня 
1991 р. Верховною радою вводиться в дію перша редакція ЗУ 
«Про банки і банківську діяльність», згідно з яким на базі 
українського відділення Держбанку СРСР створювався неза-
лежний орган, який почав перереєстрацію всіх банків на тери-
торії нашої країни. Поява цього закону, безумовно, ознамену-
вала початок нового етапу в розвитку національної банківської 
системи, тому що саме тоді були закріплені емісійні та регуля-
торні функції НБУ, визначалися основні інструменти його 
грошово-кредитної політики, а також форма і порядок ство-
рення комерційних банків. У 1992 р. в Україні створюється 
валютна біржа, яка незабаром буде реформована в Українську 
міжбанківську валютну біржу і стане основним майданчиком 
для міжбанківської діяльності. 

Кількість зареєстрованих банків у кінці 1991 р. станови-
ла 77, а за 1992 р. збільшилась ще на 56, досягнувши позначки 
в 133 [6]. При цьому зростання забезпечувалося не за рахунок 
збільшення великих системоутворюючих банків, необхідних 
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для економіки, а за рахунок неконтрольованого підвищення 
дрібних «кишенькових банків», нерідко задіяних у тих чи ін-
ших шахрайських схемах. Таким чином, на другому етапі в 
Україні стихійно формується дворівнева банківська система, 
яка всупереч законам еволюційного розвитку прагнула відразу 
замінити стару, створену ще в роки існування союзної держа-
ви, при цьому абсолютно не враховуючи наслідки для еконо-
міки. 

Самі наслідки загальновідомі – це призвело до рекордної 
гіперінфляції, неконтрольованості банків, втрати валютного 
управління, безробіття, деіндустріалізації, депопуляції й бага-
то чого іншого, що продовжує відчуватися навіть два десяти-
ліття потому. Для подолання цих наслідків НБУ і Уряду дове-
лося посилити регуляторну політику, що надало можливість із 
часом забезпечити більш стійке функціонування банківського 
сектору. Серед основних заходів, вжитих для усунення наслід-
ків «стихійного капіталізму», що захлеснув Україну на етапі з 
1993 по 1997 рр., варто виділити: 

лютий 1993 р. – прийняття Декрету «Про систему валю-
тного регулювання і валютного контролю» [12], який дозволяв 
закріпити базисні принципи функціонування валютного ринку 
і ввести в безготівковий оборот український карбованець; 

січень 1994 р. – введення в дію національної платіжної 
системи, яка значно розширила можливості зі здійснення без-
готівкових розрахунків, збору та обробки інформації, а також 
перешкоджала використанню фальшивих паперових платіж-
них документів; 

антиінфляційна політика НБУ в 1994 р., яка дозволила 
знизити темпи зростання інфляції в 20,5 раза, збільшити кіль-
кість депозитів і зупинити безконтрольне кредитування еко-
номіки [16]; 

червень 1995 р. – прийняття положення НБУ «Про еко-
номічні нормативи діяльності комерційних банків» [13], яким 
вводилися обов'язкові вимоги до показників ліквідності, пла-
тоспроможності, мінімального розміру статутного фонду й ре-
зервів, що зберігаються в НБУ, а також показники ризику на 
одного клієнта; 
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вересень 1995 р. – прийняття положення НБУ «Про кре-
дитування» [14], де врегульовувались основні аспекти процесу 
надання, використання й повернення кредитів, а також відно-
сини між суб'єктами кредитування; 

лютий 1995 р. – введення в дію «Порядку ведення касо-
вих операцій у народному господарстві України» [15], який 
встановлював правила під час здійснення касових розрахунків; 

червень 1996 р. – прийняття Конституції України, яка 
остаточно закріпила основи банківської системи, елементи 
правового статусу НБУ і Ради НБУ; 

вересень 1996 р. – проведення широкомасштабної гро-
шової реформи,  у процесі якої здійснена деномінація карбо-
ванця і введена нова національна грошова одиниця – гривня. 
Також було змінено масштаб цін усіх товарів і послуг. 

Вжиті заходи дали можливість поліпшити якість управ-
ління банківською діяльністю, відкривши двері для побудови 
нової банківської та валютної системи. Разом із тим в україн-
ських банків і всієї системи в цілому зберігалося ще багато не-
гативних тенденцій, що демонструє структура та показники 
розвитку банківської системи України в перші роки свого не-
залежного існування (табл. 2).  

Таблиця 2 

Основні показники діяльності банківської системи 
 за 1991-1996 рр. [24] 

Показники 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Кількість зареєстрованих банків 77 133 211 228 230 229 
Заборгованість по виданих кредитах, млн грн, у т. ч. 0,97 27 406 1558 4078 5452 
   короткострокова 0,85 26 396 1381 3643 4845 
   довгострокова 0,12 1 11 176 434 607 

Процентні ставки комерційних банків: 
   кредитні - 76 221 202 107 77 
   депозитні - 68 187 171 61 34 
Кошти на депозитних рахунках в банках, млн грн 2 20 353 2422 4287 5145 
Облікова ставка рефінансування НБУ, % - 80 240 252 110 62 
Кредити уряду НБУ, млн грн 0,5 18 129 1411 4393 5804 
Норма обовязкового резервування коштів у НБУ, % - 10 25 15 15 15 
Офіційний курс українського карбованця до дол. 

США (за 1 дол.) - 208 4884 31700 147307 - 
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Зміни у структурі банків дають можливість виділити че-
твертий етап у розвитку банківської системи України, хроно-
логічними рамками якого є 1997-2001 рр. Основними детермі-
нантами структурних змін стали кризові явища в економіці, які 
спочатку захлиснули країни Південно-Східної Азії, а потім, 
підігріті дефолтом у Росії, чітко спостерігались і в Україні. 
Одним із найбільш відчутних наслідків кризи стала девальва-
ція нової української валюти, яка за 1998 р. втратила до 38% 
своєї вартості щодо долара США. Для запобігання подальшо-
му обвалу гривні НБУ був введений валютний коридор у ме-
жах 1,7-1,9 грн/дол., який був знятий тільки в 1999 р. Забезпе-
чення коридору потребувало здійснення регулятором значних 
фінансових вливань, однак це дозволило зменшити негативні 
наслідки для української фінансової системи й не допустити 
краху економіки, як це сталося в Росії. Динаміку структурних 
показників банківської системи за цей період можна побачити 
на рис. 1 та  2.  

 

 
 

 
Рис. 1. Структура банківської системи України  

1993-2001 рр. за організаційно-правовою формою банків [24] 
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Рис. 2. Структура банківської системи України  

1994-2001 рр. за розміром сплаченого статутного 
 капіталу банків [24] 

 
Сучасний етап розвитку національної банківської систе-

ми починається в 2001 р. Він ознаменувався появою ключових 
законодавчих актів, покликаних врегулювати відносини між 
елементами банківської системи. У першу чергу йдеться про 
нову редакцію ЗУ «Про банки и банківську діяльність» [20] і 
появу закону «Про фінансові послуги та державне регулюван-
ня ринку фінансових послуг» [21], які визначили подальший 
вектор розвитку всієї української фінансово-кредитної систе-
ми. Разом із тим за минулі роки вітчизняна банківська система 
піддавалася значним шокам, викликаним кризою 2008-2009 рр. 
У зв'язку із цим сучасний етап її розвитку доцільно розглядати 
у трьох аспектах: докризовому, посткризовому і безпосередньо 
під час кризового спаду. Основні особливості розвитку україн-
ської банківської системи на даних етапах наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

більше 40 
млн дол. 
 
від 5 до 40 
млн дол. 

 
від 3 до 5 
млн дол. 

 
від 0,5 до 3 
млн дол. 
 
від 0 до 0,5 
млн дол. 
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Особливості розвитку української банківської системи 
 у XXI ст. [7; 16; 17; 25; 24]  

Період Характерні особливості 
та ключові події 

Структурні та системні наслідки 
 для банківської системи 

1 2 3 
Докризо-
вий 
(2001-
2008 рр.) 

Стабілізація структури та пос-
тупове зростання кількісних 
показників розвитку банківсь-
кої системи 

Кількість банків у період з 2001 по 2008 р. 
залишалася практично незмінною, коливаю-
чись у межах 1-4% щорічно; розміри кредит-
но-інвестиційного портфеля,  активів та зо-
бов’язань стабільно зростали з 2002 по 
2008 рр. збільшившись із 26,7, 51,7 та 45,3 до 
759,7, 892,6 та 777,9 млн грн. Статутний капі-
тал українських банків за цей же період зріс 
на 914% – з 822,7 до 7524,7 млн євро 

Посилення впливу іноземного 
банківського капіталу та роз-
ширення присутності закор-
донних банків 

Збільшення кількості банків з іноземним капі-
талом з 15 у 2001 р. (7-100%) до 47 у 2008 р. 
(17-100%); збільшення конкуренції та, як 
наслідок, структури та якості банківських 
послуг. Інтенсивне зростання міжбанківсько-
го ринку та розвиток механізмів залучення 
міжнародних кредитів. Посилення темпів 
відпливу капіталу та часткова втрата економі-
чного суверенітету 

Нарощення капіталу окремими 
банками та збільшення капіта-
лізації всієї банківської системи 
в цілому 

Збільшення питомої ваги банків 1 та 2 груп та 
виділення великих приватних системоутво-
рюючих банків 

Стала на налагоджена робота 
фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, інших контро-
люючих та регулюючих органів  

Відпрацювання механізму відшкодування 
коштів за вкладами фізичних осіб та збіль-
шення його мінімальної суми; як наслідок – 
збільшення обсягів депозитних заощаджень 
та відновлення довіри до банків зі сторони 
населення 

Удосконалення стратегії діяль-
ності банків та розширення 
мережі філій. Використання 
нових технологій просування 
послуг, зокрема мережі Інтер-
нет 

Значне розширення асортименту банківських 
послуг, масове розповсюдження споживчого 
кредитування  та пластикових карток. Поява 
великої кількості універсальних банків із 
можливістю значної економії на масштабах 
діяльності 

Поява положення «Про форму-
вання банками обов’язкових 
резервів», про процентну полі-
тику, про регулювання діяльно-
сті банків України та інших  
нормативно-правових докумен-
тів 

Поліпшення регуляторної політики НБУ та 
відпрацювання ринкових механізмів впливу 
на діяльність комерційних банків 
  

Кризо-
вий 
(2008-
2009 рр.) 

Зростання темпів інфляції, 
економічна та політична неста-
більність, падіння виробництва 
купівельної  спроможності  та 

Падіння рівня ліквідності навіть у великих 
банках, набіги та банкрутства; підвищення 
рівня ризиковості кредитних операцій та ско-
рочення  банківських  резервів;  різке  підви- 

Закінчення табл. 3 
1 2 3 
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 ділової активності, скорочення 
ВВП, збільшення валового 
зовнішнього та внутрішнього 
боргу   

щення кредитних ставок та введення заборони 
кредитування в іноземній валюті; часткова 
девальвація національної валюти 

Згортання кредитних ліній 
іноземних банків українським 

Нестача коштів в українських банках для 
виконання поточних забов’язань. Скорочення 
обсягів депозитів; спад інвестиційної та діло-
вої активності 

Скорочення обсягів промисло-
вого виробництва, газовий 
конфлікт з Росією, зайнятості, 
падіння платоспроможності 
населення та масове невико-
нання контрактних зобов’язань 

Різке збільшення питомої ваги «поганих» та 
«безнадійних» кредитів, що призвело до не-
стачі ліквідності та скорочення банківських 
резервів. Фактичне призупинення іпотечного 
кредитування та фінансування капітального 
будівництва 

Залучення чергового траншу 
МВФ, посилення контролю за 
діяльністю комерційних банків 
та введення тимчасових адміні-
страцій у найбільш проблемних 
банках, прийняття антикризо-
вих нормативних актів 

Поступова стабілізація банківського сектору 
внаслідок розпочатої програми рефінансуван-
ня; відновлення кредитування та збільшення 
обсягів депозитів, унаслідок заборони на 
дострокове розірвання депозитних контрактів; 
проведення НБУ політики стабілізації курсу 
гривні 

Пост-
кризовий 
(2009-
2013 рр.) 

Зміна кредитної та процентної 
політики комерційними банка-
ми, викликана значними втра-
тами  під час кризи 

Зміцнення позицій великих системоутворюю-
чих банків, капітал та резерви яких дозволили 
зберегти клієнтську та ресурсну базу; збіль-
шення конкуренції в банківському секторі та 
зниження рентабельності діяльності; накопи-
чення значного рівня ліквідності внаслідок 
відносно великих кредитних процентних 
ставок та відсутніх перспективних кредитних 
проектів 

Політична та економічна неста-
більність та збільшення ризи-
ковості довгострокового креди-
тування 

Орієнтація банків на кредитування споживчих 
потреб населення та поточні активи підпри-
ємств, що продовжує негативно відображати-
ся на вітчизняній промисловості; початок 
виходу з українського банківського ринку 
великих європейських на банківських груп. 
Перерозподіл роздрібного ринку банківських 
послуг 

Посилення впливу небанківсь-
ких фінансово-кредитних уста-
нов 

Обсяги діяльності страхових та лізингових 
компаній, інвестиційних та недержавних 
пенсійних фондів, ломбардів та кредитних 
спілок  та інших небанківських фінансових 
установ збільшились навіть у період кризи, а 
їх кількість у 2009 р. досягла 2 606 од. Також 
зростали їх активи, які в цьому ж році склали 
14,3% ВВП 

Загострення ситуації у Євросо-
юзі та кіпрська банківська кри-
за 2013 р.  

Скорочення фінансування дочірніх структур 
європейських банків та перерозподіл роздріб-
ного ринку банківських послуг та зміцнення 
банків українського та російського похо-
дження; відплив коштів із банківської систе-
ми 
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За матеріалами офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua. 

Рис. 3. Власний капітал банків України  
за групами банків (млрд. грн.)  

 

Рис. 4. Структура банківської системи  
України за групами банків (од.) 

 
 

Рис. 5. Структура зобов'язань банківської си-
стеми України за групами банків 

 (млрд. грн.) 
 

Рис. 6. Структура активів банківської 
системи України за групами банків 

(млрд грн) 
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Сьогодні українська банківська система являє собою вже 
досить розвинену сферу економічних відносин, про що свід-
чить її сучасна структура (рис. 3-6).  

Дані свідчать, на сьогодні в Україні вже сформувалося 
ядро з банків 1 й частково 2 групи, які сконцентрували понад 
80% усіх активів і пасивів, при тому, що 64% припадає на бан-
ки 1 групи. До першої групи належать 15 банків – Приватбанк, 
Укрексімбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Промінве-
стбанк, Укрсоцбанк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Перший Україн-
ський Міжнародний Банк, Надра, Ощадбанк Росії, Укрсіббанк, 
Альфа-Банк, Банк Фінанси та Кредит і Укргазбанк, на які при-
падає 61% (104,4 млрд грн) власного капіталу. При цьому вони 
також володіють розвинутою філіальною і банкоматною ме-
режею, фактично виконуючи більшу частину функцій банків-
ської системи. 

Сучасна статистика НБУ розкриває структуру банківсь-
кої системи України через призму діючих у ній депозитних 
корпорацій [23]. Дані про них подано на рис. 7 і в табл. 5. 
 

 
 
 

Рис. 7.  Банки України, охоплені сектором депозитних 
корпорацій (од.) [24] 

 

Банки, що перебувають 
у режимі ліквідації і 
не охоплені сектором 
інших депозитних 
корпорацій 
 
Приватні 
 
 
 
 
 

Контрольовані 
центральними 
оргами державного 
управління 
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Таблиця 5 

Кількість та структура філій та дочірніх  компаній  
депозитних корпорацій України [24] 

Банки  
2008 2011 2012 

філії дочірні 
компанії філії дочірні 

компанії філії дочірні 
компанії 

Установи, охоплені 
сектором депозитних 
корпорацій, у т.ч. 

1309 109 456 124 268 136 

Контрольовані центра-
льними органами дер-
жавного управління 

424 12 156 12 54 13 

Приватні 885 97 300 112 214 112 
Установи, що перебу-
вають в режимі лікві-
дації і не охоплені 
сектором інших депо-
зитних корпорацій 

5 х 21 х 8 х 

 
 
Аналізуючи дані про депозитні корпорації України, їх 

філії та дочірні компанії, можна відзначити ряд характерних 
закономірностей. Так, рис. 7 свідчить, що в посткризовий 
період відбулося переформатування структури банків, у 
процесі чого значно зросла кількість державних банків і  
банків, не охоплених сектором депозитних корпорацій.  
Також спостерігається стійка тенденція до скорочення філі-
альної мережі, яка з 2008 р. зменшилась у 4,8 раза, і деяке 
скорочення фінансування дочірніх компаній. Усе це під-
тверджує тезу про те, що на сучасному етапі свого розвитку 
банківська система України все ще перебуває у фазі постк-
ризового відновлення.    

Висновки. Таким чином, аналіз генезису, сучасного 
стану і структури банківської системи України показав, що 
за досить короткий проміжок часу в 20 років національна 
банківська система пройшла сім основних етапів, перетво-
рившись зі стихійно утвореної  маси банків на впорядковану 
та регульовану ланку економічної системи. На кожному 
етапі формування банківської системи України відбувалися 
досить серйозні якісні та структурні трансформації, які у 
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підсумку дозволили створити потужне, здатне протистояти 
циклічним коливанням ядро банків, що сконцентрувало бі-
льшу частину активів і зобов'язань. 

У перших 4 фазах (1987-2000 рр.) відбувалося станов-
лення основ банківської системи, здійснювалися необхідні 
реформи і приймалися ключові законодавчі акти, що дозво-
лили вже до початку ХХІ ст. сформувати основні вектори її 
розвитку на майбутнє. На 2001-2008 рр. фактично припадає 
найвища фаза розвитку українського банківського сектору, 
яка характеризується значним розширенням асортименту 
банківських послуг і філіальної мережі, істотним збільшен-
ням капіталу та активів банків, високою позитивною дина-
мікою зміни основних показників їх діяльності, масштаб-
ною присутністю іноземних учасників, появою великих 
приватних системоутворюючих банків тощо. Криза 2008-
2009 рр. призвела до помітних змін у банківській системі 
України, що знайшло відображення в уповільненні темпів її 
розвитку, падінні ключових показників, скороченні філіаль-
ної мережі банків та націоналізації частини з них.  

На сучасному етапі банківська система України про-
довжує відчувати наслідки кризи і фактично перебуває на 
етапі посткризового відновлення, що підтверджується про-
веденим аналізом основних показників її розвитку. У 
зв’язку із цим є перспективною розробка методичних під-
ходів для подолання наявних негативних явищ, а також 
удосконалення системи моніторингу та контролю за проце-
сами, що здійснюються в національній банківській системі.   
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В.В. Бондаренко  

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА  
С УЧЁТОМ ФАЗ ДЕЛОВОГО ЦИКЛА 

Развитие рыночной экономической системы всегда име-
ет циклический характер, что проявляется в чередовании пе-
риодов экономического роста, пика деловой активности, её 
спада депрессии. Изменения, которые наблюдаются при этом в 
экономической системе, приводят к необходимости корректи-
ровки стратегии и тактики менеджмента как на макро-, так и 
на микроуровне. В первом случае это становится причиной 
значительных сдвигов в государственной экономической по-
литике, а во втором – вызывает у хозяйствующих субъектов 
необходимость использовать дополнительные инструменты и 
рычаги для укрепления или стабилизации позиций фирмы на 
рынке. В связи с этим возникает необходимость определения 
чёткого перечня таких инструментов, а также момента, когда 
их использование будет наиболее целесообразным и эффек-
тивным.  

Банковская деятельность, как и любая другая деятель-
ность коммерческой организации, сопряжена с большим чис- 
 

 В.В. Бондаренко, 2013 

 209 



лом рисков. Особенно это актуально для украинской экономи-
ки, в которой традиционные для мировой практики банкинга 
риски (кредитный, валютный, процентный и т.д.) дополняются 
специфическими рисками, вызванными институциональными 
особенностями ведения бизнеса в нашей стране. При этом тра-
диционно одним из наиболее актуальных для украинских бан-
ков является риск ликвидности, который проявляется в веро-
ятности понесения убытков, из-за неспособности своевремен-
но и в полном объёме выполнить обязательства перед креди-
торами и вкладчиками. Для компенсации этого риска банки 
применяют различные методы и модели управления ликвид-
ностью, с определённым набором инструментов и подходов к 
их использованию. Однако одни и те же модели и методы мо-
гут быть действенны на этапе экономического роста и быть 
совершенно неприменимы в периоды экономического спада и 
депрессии, равно как и политика управления ликвидностью в 
периоды кризисов совершенно отличается от той, которую 
должен использовать банк, когда экономика развивается ста-
бильно.  

Проблема управления ликвидностью коммерческого 
банка исследовалась в работах многих учёных. Среди отечест-
венных исследователей следует отметить имена Д.А. Киселе-
ва, [4], А.Г. Саркисянца [2], М.А. Помориной [5], В.В. Недос-
пасовой [6], В.В. Иванова [4], Д.Ю. Олюнина [7], Ю.Б. Леви-
ной [3], Д.А. Чичуленкова [8], Г.Н. Вишнинской, Д.М. Ахме-
товой [9] и др. В зарубежной среде наиболее известными тео-
ретиками по проблеме управления банковской ликвидностью 
и риском являются D. Diamond [10], E. Gatev [11], Leonard M. 
Matz [12], S. Ringbom, R. Rajan [13], V. Acharya [14] и др. В их 
работах исследуются различные теоретико-практические ас-
пекты процесса управления ликвидностью коммерческого 
банка, формирования кредитного портфеля с необходимым 
риском, а также инструменты антикризисного управления 
банковской организацией. Однако учёными недостаточно уде-
ляется внимания отличительным особенностям управления 
банковской ликвидностью на разных этапах делового цикла, 
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что приводит к необходимости изменения и дополнения суще-
ствующих концепций и подходов.  

Таким образом, целью данной статьи является разработка 
концепции управления ликвидностью банка с учётом фаз де-
лового цикла. Для её достижения анализируется каждая из фаз 
экономического цикла и предлагается набор базовых инстру-
ментов управления ликвидностью банка, на основе которых в 
итоге составлена целостная концепция.  

Фаза 1. Посткризисное оживление экономики. Началь-
ная фаза делового цикла, именуемая подъемом в экономике, 
характеризуется ростом потребительских расходов и увеличе-
нием совокупного спроса. Это приводит к росту объёмов про-
изводства и увеличению реального ВВП, повышению спроса 
на рабочую силу и сокращению безработицы. Возрастает 
спрос также на сырьевые материалы и другие материальные 
ресурсы, используемые для производства, что в итоге отража-
ется в увеличении совокупного объема инвестиций. Рост инве-
стиций стимулирует ещё большее увеличение объемов произ-
водства, и этот процесс продолжается до момента, пока эко-
номические условия не приведут к тому, что наращивать объ-
ёмы инвестиций станет не столь рентабельным [16].  

Описанная взаимозависимость между увеличением объ-
емов инвестиций и ростом производства положена в основу 
модели мультипликатора-акселератора, или модели Самуэль-
сона-Хикса. Её стержнем является предположение о том, что 
объемы инвестирования напрямую зависят от темпов измене-
ния спроса на готовую продукцию. Модель является динами-
ческой, т.е. содержит переменные, которые относятся к раз-
ным периодам, и учитывает необходимость осуществления 
индуцированных инвестиций. Индуцированные инвестиции 
становятся составляющей совокупного спроса, таким образом 
порождая очередной мультипликативный эффект, увеличи-
вающий эффективный спрос и побуждающий к ещё большим 
индуцированным инвестициям. Другими словами, инвестици-
онный спрос является кратным спросу на готовую продукцию, 
а степень такой кратности и получила название фактора аксе-
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лерации. В случае когда данный фактор, именуемый также ко-
эффициентом инвестирования, больше 1, имеет место расту-
щая динамика и увеличение темпов экономического роста; ес-
ли же он находится в границах от 0 до 1, имеет место зату-
хающая динамика и наблюдается замедление темпов экономи-
ческого роста. 

Банки и их ликвидность играют важную роль на всех фа-
зах экономического цикла. Особенно ярко она проявляется на 
этапе оживления деловой активности, когда экономическая 
система только пережила спад и преодолевает последствия 
минувшего кризиса. В такой период большая часть банков ос-
новывают политику управления ликвидностью в основном на 
активных операциях, что даёт возможность задать банку по-
ложительный вектор роста и развития на будущее. На этапе 
посткризисного восстановления предприятия могут испыты-
вать острую нехватку средств для развития, при том что эф-
фект от инвестиций в их оборотный и основной капитал может 
быть достаточно высоким. В связи с этим у банков открывает-
ся возможность обеспечения устойчивого недискреционного 
притока ликвидности путём вложения средств в развивающие-
ся предприятия. С учётом сохраняющейся высокой степени 
риска долгосрочного размещения средств на этапе посткри-
зисного восстановления экономики целесообразно использо-
вать такие инструменты управления ликвидностью, срок по-
гашения которых не будет превышать 6-12 месяцев. Такой 
приток позволяет обеспечить естественное и относительно по-
стоянное поступление денежных ресурсов от заёмщиков в бу-
дущем до момента, когда экономика не вступит в фазу устой-
чивого экономического роста. 

На этапе посткризисного восстановления экономики в 
банках нередко наблюдается избыток ликвидности. Такая си-
туация менее опасна, нежели недостаток ликвидности, однако 
и она может привести к ряду негативных последствий. В связи 
с этим действенным инструментом устранения избытка лик-
видности может стать снижение кредитных ставок либо их 
дифференциация в зависимости от сумм и сроков кредитова-
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ния. Это даст возможность привлечь дополнительные кредит-
ные активы, степень ликвидности и риск по которым будут 
находиться в пределах допустимой нормы. К таким активам 
можно отнести межбанковские и коммерческие кредиты со 
сроком погашения до 30 дней, векселя от первоклассных век-
селедателей со сроком погашения не более календарного ме-
сяца, государственные и муниципальные ценные бумаги с ры-
ночной котировкой, а также корпоративные инвестиционные 
бумаги.  

Постепенное увеличение спроса на рабочую силу, кото-
рое наблюдается на этапе оживления деловой активности, со-
провождается ростом доходов населения и, как правило, уве-
личением накоплений. Это может быть использовано банком с 
целью увеличения объёмов привлечённых денежных средств, 
для чего следует разрабатывать привлекательные депозитные 
программы. Они должны включать специальные условия для 
долгосрочных вкладов, а также предусматривать ситуации с 
досрочным изъятием средств. Для этого банку необходимо 
формировать дополнительные резервы, источником которых 
может стать как прибыль, полученная в результате инвестиро-
вания средств в экономику, так и дополнительные займы, по-
лученные на рынке межбанковского кредитования либо в ре-
зультате централизованного рефинансирования.  

Таким образом, на этапе посткризисного оживления эко-
номики политику управления банковской ликвидностью целе-
сообразно основывать на таких инструментах, как краткосроч-
ные банковские и межбанковские кредиты сроком от 1 до 12 
месяцев, дифференциация и синхронизация депозитных и кре-
дитных ставок, покупка первоклассных краткосрочных вексе-
лей, государственных и муниципальных ценных бумаг, при-
влечение срочных депозитов и гарантированных кредитов.  

Фаза 2. Устойчивый экономический рост и пик деловой 
активности. В случаях когда основные макроэкономические 
показатели в среднесрочном периоде изменяются положитель-
но, можно говорить об экономическом росте. В этот период 
использование активных стратегий управления банковской 

 213 



ликвидностью может приносить наибольший эффект, причём 
как для каждого отдельного банка, так и для всей националь-
ной экономики. Речь идёт о возможности значительного рас-
ширения спектра активных операций, чему согласно концеп-
ции мультипликатора-акселератора способствуют всё более 
нарастающие темпы производства и повышающийся совокуп-
ный спрос [16]. В связи с этим банкам целесообразно обратить 
внимание на долгосрочные инструменты управления ликвид-
ностью, которые позволят обеспечить устойчивый недискре-
ционный приток средств в будущем.  

Современное состояние и тенденции в мировом хозяйст-
ве, а также институциональные и эволюционные особенности 
развития украинской национальной экономики позволяют оп-
ределить ряд наиболее перспективных направлений для креди-
тования, развитие которых может стать импульсом для ещё 
большего экономического роста. Среди них можно отметить 
тяжелое и высокоточное машиностроение, судо- и авиастрое-
ние, транспорт и скоростное сообщение, медицину и фарма-
цевтику, сельское хозяйство и производство экологически 
чистых видов продукции, традиционную и возобновляемую 
энергетику, утилизацию и переработку бытовых и промыш-
ленных отходов, а также военно-промышленный комплекс и 
связанное с ним производство. В данных сферах у Украины 
ещё сохраняется достаточный для использования потенциал, 
который при активном кредитовании и инвестировании спосо-
бен дать заметные положительные результаты в средне- и дол-
госрочном периоде. Также не стоит забывать о важнейшей для 
современного общества сфере – компьютерно-информацион-
ной, развитие которой в Украине должно строиться не только 
на импортном оборудовании и программном обеспечении, но 
и на национальных достижениях и разработках. В этой сфере 
наша страна также обладает заметным потенциалом, о кото-
ром свидетельствует наличие спроса на отечественных спе-
циалистов со стороны многих зарубежных компаний. 

Формирование портфеля долгосрочных активов в каче-
стве инструмента управления ликвидностью должно осущест-
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вляться на основании строгой диверсификации. Это требует 
проведения обязательной классификации предоставленных 
кредитов по рискам и срокам, а также приведения их в соот-
ветствие с долгосрочными обязательствами банка. 

Доходы и расходы банка всегда планируются. Это даёт 
возможность определить размеры недискреционных поступ-
лений в будущем, сопоставив их с обязательными платежами 
по погашению банковских пассивов. Такое сопоставление в 
банковском менеджменте получило название теории ожидае-
мого дохода. Её использование даёт возможность заложить в 
основу будущих платежей банка будущие доходы заёмщиков. 
Таким образом, управление ликвидностью осуществляется при 
помощи оценки риска кредитуемых сделок и операций. При 
этом теория предполагает, что банк будет стремиться сбалан-
сировать портфель активов и пассивов таким образом, чтобы 
обеспечить совпадение по срокам погашения и стабильности 
притока наличности.  

По мере того как экономическая система продвигается к 
пиковой фазе делового цикла, в банках может значительно 
увеличиваться число клиентов и контрагентов. В результате 
возникает естественная потребность в расширении филиаль-
ной и представительской сети, что может стать дополнитель-
ным инструментом регулирования уровня ликвидности. Рас-
ширяя филиальную сеть, банк может устранить избыток теку-
щей ликвидности, трансформировав её в такие активы, как 
здания, сооружения и оборудование, одновременно расширяя 
масштабы своей деятельности и повышая рентабельность. При 
этом сформированные активы позволят повысить устойчи-
вость организации в период, когда экономическая система 
пройдёт пик очередного экономического цикла и начнётся 
спад деловой активности.  

Следует отметить, что выполнение плана поступлений 
возможно только в случае стабильного функционирования 
экономики, нормальной деловой активности и отсутствия 
форс-мажорных ситуаций. К тому же вложение средств осу-
ществляется преимущественно в активы с низким риском не-
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погашения и соответственно низкой доходностью. Поэтому 
большинство банков стремятся выдавать кредиты только на-
дёжным заёмщикам, в то время как для остальных процентные 
ставки могут быть существенно завышены. Выходом из этой 
ситуации является более развитая система оценки заёмщиков, 
основанная на совместном реестре и доступе к кредитной ис-
тории. Это даёт возможность расширить спектр активных опе-
раций для банков, тем самым стабилизировав недискрецион-
ный приток денежных средств на каждый момент времени. 

Итак, основным инструментом управления банковской 
ликвидностью на этапе устойчивого экономического роста, 
помимо традиционных, является долгосрочное кредитование и 
инвестирование, которое даёт возможность обеспечить устой-
чивый недискреционный приток ликвидности на протяжении 
длительного периода. Оно должно сочетаться с привлечением 
долгосрочных банковских обязательств, что даст возможность 
уравновесить уровни текущей ликвидности, и диверсификаци-
ей кредитного портфеля как средством управления рисками 
привлекаемых активов.  

Фаза 3. Рецессия. Бум деловой и инвестиционной актив-
ности зачастую становится причиной значительного снижения 
доходности вложений, что приводит к существенному спаду 
темпов прироста объёмов производства и совокупного спроса. 
Основные макроэкономические показатели демонстрируют 
затухающую динамику, следствием чего становится замедле-
ние скорости оборота активов и снижения их прибыльности. В 
экономике начинается рецессия, которая вначале практически 
незаметна, однако уже в скором времени становится причиной 
увеличения безработицы и снижения темпов прироста ВВП 
[16].  

Управление банковской ликвидностью в этой фазе эко-
номического цикла должно опираться на повышение запаса 
устойчивости и повышения уровня текущих резервов, так как 
во время рецессии в любой момент банку могут потребоваться 
дополнительные ликвидные средства для покрытия текущих 
обязательств. В этот период политику управления ликвидно-
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стью банка наиболее целесообразно основывать на положени-
ях теории перемещения, стержнем которой является тезис о 
том, что банк может поддерживать оптимальный уровень лик-
видности в случаях, когда в каждый конкретный момент вре-
мени он будет иметь в своём распоряжении такое количество 
ликвидных активов, которое может быть с лёгкостью обраще-
но в наличность для выполнения текущих обязательств. Об-
ращение производится путём продажи на финансовом рынке, а 
сам процесс именуется превращением или перемещением ак-
тивов [1]. 

Превращение активов в данном случае осуществляется 
после принятия банком соответствующего решения, что часто 
бывает вызвано изменившимися обстоятельствами, досрочным 
изъятием депозитов либо вследствие приостановки платежей 
по кредитам. Приток денежных средств от продажи активов 
называется дискреционным, так как реализация активов банка 
осуществляется до установленного срока погашения после 
принятия специального решения. В качестве реализуемых ак-
тивов зачастую выступают государственные ценные бумаги, 
первоклассные вексели, полученные от надежных предпри-
ятий, а также банковские акцепты. Перечисленные активы от-
носятся к группе с наименьшим риском непогашения, в связи с 
чем могут быть реализованы банком в течение нескольких ча-
сов либо дней. Также существуют и другие группы активов, 
которые могут быть использованы для покрытия дефицита  
ликвидности. Их перечень представлен в таблице. 

Тогда, когда экономика находится на стадии рецессии и 
наблюдается отрицательная динамика основных индикаторов, 
заёмщики начинают испытывать проблемы с реализацией то-
варов, что часто приводит к просрочке платежей по кредитам. 
Вследствие этого те банки, которые активно использовали 
стратегию управления ликвидностью за счёт предоставления 
краткосрочных ссуд, начинают испытывать острую нехватку 
ликвидности и несут большие убытки.  

Частично воспрепятствовать убыткам в данном случае 
можно за счёт вторичного рынка ценных бумаг и некоторых 
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Таблица 

Активы банка, реализуемые для покрытия дефицита  
ликвидности 

Группа Виды активов Способ и место  
реализации 

Первоклассные 
активы с минима-
льным риском 
непогашения  

Казначейские обязательства;  
другие государственные ценные 
бумаги 

Межбанковский (денеж-
ный) и фондовый рынок  

Высоколиквидные 
активы с низким 
риском непога-
шения 

Межбанковские кредитные обя-
зательства; 
ценные бумаги крупных корпора-
ций  

Межбанковский и фондо-
вый рынок 

Высоколиквидные 
активы со сред-
ним риском непо-
гашения 

Вексели, полученные от юриди-
ческих лиц; 
факторинговые обязательства  

Межбанковский рынок, 
специализированные ком-
пании (коллекторские 
фирмы) 

Низколиквидные Инвестиционные ценные бумаги; 
просроченные обязательства; 
лизинговые обязательства; 
другие ценные бумаги  

Специализированные 
компании, залоговые аук-
ционы, создание собст-
венной управляющей ком-
пании 

Прочие активы Коммерческая и жилая недви-
жимость;  
транспорт и оборудование;  
товары и другие непрофильные 
активы 

Публичные торги (банк 
осуществляет продажу 
активов непосредствен-
ным покупателям напря-
мую) 

 
кредитов. С его помощью осуществляется так называемая 
секьюритизация активов банка, в ходе чего часть обязательств 
заёмщиков (в форме ценных бумаг) реализуется на денежном 
рынке, а обеспечением в данном случае выступают будущие 
поступления по выданным ссудам. На практике при осуществ-
лении секьюритизации орижинатор (первичный кредитор) 
формирует пул кредитов, которые должны быть однородны по 
определённым признакам. Право требования по таким креди-
там переуступается специальному юридическому лицу, полу-
чившему название SPV (special purpose vehicle), которое при-
обретает эти права за счёт капитала, предоставленного инве-
сторами-эмитентами ценных бумаг. Обеспечением последних 
служат будущие поступления по кредитам. 
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Секьюритизация даёт возможность улучшить текущую 
ликвидность банка, что в условиях нестабильности нередко 
может спасти банк от набегов и паники. Однако в условиях 
украинской экономики вторичный рынок, где была бы воз-
можность реализовывать банковские активы, остаётся мало-
развитым, что вынуждает банки искать другие способы обес-
печения ликвидности при возникновении ситуации массовых 
неплатежей. 

Таким образом, на этапе рецессии управление банков-
ской ликвидностью должно осуществляться с учётом повыше-
ния вероятности сокращения её притока и внезапного увели-
чения числа требований по банковским обязательствам. Для 
устранения дефицита текущей и долгосрочной ликвидности 
наиболее целесообразным и эффективным может стать пре-
вращение активов путём их реализации на финансовом рынке, 
секьюритизация активов банка, а также ужесточение требова-
ний к предоставляемым кредитам.  

Фаза 4. Депрессия и кризис. Финансовая нестабильность, 
вызванная падением инвестиционной активности и спроса, 
при недостаточной либо неверной политике со стороны эко-
номических регуляторов может привести к началу депрессии, 
итогом которой зачастую является экономический либо фи-
нансовый кризис. Кризис обычно характеризуется отрицатель-
ной динамикой основных макроэкономических показателей, 
падение которых может быть как постепенным (1-2 года), так 
и практически мгновенным (1-2 месяца); последствия кризиса 
сказываются на темпах экономического развития на протяже-
нии ещё большего периода, в течение которого макроэконо-
мические индикаторы и степень их тяжести зависят от свое-
временности и эффективности проводимой антикризисной по-
литики.  

В этот период в банках зачастую также принимаются 
меры по предотвращению кризисов и банкротства. Если в пе-
риод нормальной деятельности при регулировании уровня ли-
квидности банки опираются на управление активами, то с на-
ступлением нестабильности и кризиса внимание менеджеров 
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переключается на те возможности, которые открываются при 
более эффективном управлении пассивами и обязательствами 
банка. Банк может выступать в качестве заёмщика у крупных 
банков (либо центрального банка), эмитентом долговых обяза-
тельств и т.д. Все эти методы нашли отображение в рамках 
теории управления пассивами, которая предполагает исполь-
зование внешних источников заимствования для мобилизации 
денежных средств. Их привлечение будет тем выгоднее, чем 
выше репутация банка в деловом мире, а также от развитости 
механизма межбанковского кредитования. 

Управление пассивами банка также целесообразно в тех 
случаях, когда для обеспечения оптимального уровня ликвид-
ности банку не выгодно изменять сложившуюся структуру ак-
тивов. Зачастую такая ситуация напрямую связана с обесцени-
ванием некоторых групп активов, и банку, для того чтобы из-
бежать убыточной продажи долгосрочных и в перспективе 
прибыльных активов, а также снизить риск банкротства, одно-
временно удовлетворив все законные требования клиентов, 
целесообразно привлекать свободные денежные средства в 
необходимых объёмах из внешних источников. 

Банковская практика показывает, что доступ к большим 
займам имеется только у крупных банков, с надёжной репута-
цией в деловом мире. Поэтому мелкие и средние банки чаще 
прибегают к управлению пассивами, в первую очередь, стре-
мясь сбалансировать портфель активов [6]. В итоге такая стра-
тегия оказывается более эффективной, так как качественное 
управление ликвидностью возможно только посредством од-
новременного использования всех вышеописанных подходов. 

Кризисная ситуация в экономике нередко приводит к 
острому дефициту ликвидности, устранение которого требует 
более широкого спектра мероприятий, чем просто дополни-
тельные займы. В качестве дополнительных инструментов по-
вышения уровня ликвидности в таких случаях могут высту-
пать: увеличение уставного капитала, реструктуризация бан-
ковских обязательств (пересмотр условий по срочным вкла- 
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Рисунок. Концепция управления ликвидностью банка с учётом 
фаз делового цикла 

 
 

дам, принадлежащим акционерам, сотрудникам и другим за-
интересованным в выходе банка из кризиса лицам), введение 
временных ограничений по выдаче ссуд, реструктуризация 
портфеля активов и др.  

Выводы. Таким образом, рассмотренные концепции дают 
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чения устойчивого уровня ликвидности. Это даёт возможность 
выполнять требования вкладчиков даже в периоды нестабиль-
ности, при этом несущественно снижая рентабельность дея-
тельности банка. Основы концепции управления  
ликвидностью с учётом фаз делового цикла отражены на ри-
сунке.  

Важно помнить, что для точного определения стратегии 
управления ликвидностью необходимо осуществлять постоян-
ный мониторинг финансового состояния экономики в целом и 
каждого заёмщика в частности и при отрицательной динамике 
основных индикаторов сократить темпы кредитования. 

При недостатке ликвидности, вызванном резким сокра-
щением недискреционного притока денежных средств, банкам 
следует использовать возможности финансового рынка, на ко-
тором вероятна досрочная реализация некоторых активов. С 
его помощью можно увеличить приток наличности, сократив 
число низкодоходных или высокорисковых активов. Для того 
чтобы не допустить существенного ухудшения качества порт-
феля активов, следует прибегнуть к диверсификации, в том 
числе и с использованием международного финансового рын-
ка.  

Обеспечение нормального уровня ликвидности даже в 
условиях нестабильности возможно только посредством тща-
тельного планирования доходов и расходов. В процессе этого 
необходимо учитывать риск непогашения кредитов, заранее 
предусмотрев источники покрытия возможных убытков. В 
случаях когда таковыми источниками будут заёмные средства, 
следует заблаговременно заключить договоры о возможности 
предоставления кредита в необходимом объёме и с приемле-
мой процентной ставкой.  
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Я.С. Брюховецкий  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Практически все развитые, развивающиеся и постсоциа-
листические страны декларируют инновационный путь разви-
тия своих национальных экономик. Однако если экономически 
развитые страны, прежде всего страны «большой семерки» и 
частично «большой двадцатки», реально проходят начальный 
этап большой волны инновационного развития, то прочие 
страны, в том числе Украина, задекларировав инновационный 
путь развития экономики и общества, имеют лишь отдельные 
точки, с некоторыми элементами инновационной экономики.  

Инновационное развитие и проблемы его стимулирова-
ния в Украине как бы вынесены за границы деятельности 
предприятий реального сектора экономики. Их, прежде всего, 
связывают с информационными технологиями, информацией 
и частично с управлением на предприятиях. Инженерные, эко-
номические, социальные службы зачастую не рассматривают-
ся как важнейшая составная часть инновационной работы на  
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предприятиях. Системы мотивации и стимулирования практи-
чески не увязаны с интеллектуализацией труда работников 
промышленных предприятий. Вышеизложенное обусловлива-
ет необходимость формирования систем стимулирования ин-
теллектуального труда работников промышленных предпри-
ятий, что будет мотивировать переход предприятий и эконо-
мики в целом на инновационный путь развития. 

Проблема организации оплаты труда и стимулирования 
работников остаётся актуальной во всех общественно-
экономических формациях. Она исследовалась в условиях ра-
бовладельческого общества и в последующих формациях, в 
теории классической политической экономии, в школах и те-
чениях современной экономической теории и практической 
экономике. Однако исследования сводились преимущественно 
к изучению процессов физического труда, его организации и 
оплаты, слабо увязывая это с мотивацией и стимулированием 
интеллектуализации труда. 

Вопросам организации и стимулирования труда посвя-
щены работы отечественных и зарубежных специалистов, сре-
ди которых: Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Фоллей, К. Мейо, 
Ч. Бернард, Г. Форд, Д. Мак-Грегор, А. Маслоу, К. Маркс, 
П. Друкер, П. Бунич, Ю. Кокин, С. Шкурко, Д. Богиня, 
И. Булеев, А. Колот, М. Ведерников, А. Еськов и др. Они де-
тально исследовали организацию, оплату и стимулирование 
преимущественно физического труда работников предприятий 
и организаций реального сектора экономики. Одним из немно-
гих авторов был П. Друкер, который отмечал, что «работник 
физического труда будет постепенно терять своё значение для 
компании» [1, с. 90], что «в большинстве промышленных от-
раслей развитого мира затраты на оплату ручного труда посто-
янно снижаются» [1, с. 92], что «в сфере умственного труда 
дополнительные капиталовложения чаще всего влекут за со-
бой увеличение, а не уменьшение трудозатрат» [1, с. 153], что 
«самым органичным и ценным ресурсом для организации яв-
ляются работающие в ней люди» [1, с. 166], что в «XXI веке 
самым ценным активом любой организации станут её работ-
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ники умственного труда и их производительность» [1, с. 181-
182]. Поэтому проблемы стимулирования интеллектуального, 
умственного труда становятся наиболее актуальными в микро-
экономике. Они должны исследоваться с учетом реальной си-
туации на предприятиях и влияния внешней среды, факторов 
мезо- и макроуровня. 

Цель данной статьи – исследование системы стимулиро-
вания интеллектуального, умственного труда работников про-
мышленных предприятий с учетом влияния внутренних фак-
торов и внешней социально-экономической среды. 

Классическим является постулат основоположников по-
литической экономики «труд – отец богатства, земля – его 
мать». К. Маркс дает определение: «Труд есть прежде всего 
процесс, совершающийся между человеком и природой, про-
цесс, в котором человек своей собственной деятельностью 
опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ ме-
жду собой и природой… Для того чтобы присвоить вещество 
природы в известной форме, пригодной для его собственной 
жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу есте-
ственные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя 
посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя 
её, он в то же время изменяет свою собственную природу» [2, 
с. 184]. Ещё в трудах основоположников классической поли-
тической экономии различали труд конкретный и абстракт-
ный, простой и сложный, квалифицированный и неквалифи-
цированный, физический и умственный, подневольный и сво-
бодный, рутинный и творческий и т.д. Кроме напряжения тех 
органов, которыми выполняется труд, во все время труда не-
обходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и 
притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает ра-
бочего своим содержанием и способом исполнения, следова-
тельно, чем меньше рабочий наслаждается трудом как игрой 
физических и интеллектуальных сил. Экономические эпохи 
различаются не тем, что производится, а тем, как производит-
ся, какими средствами труда [2, с. 185-187]. 
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В современной экономике классические положения тео-
рии труда получили дальнейшее развитие. Но до последнего 
времени в исследованиях мотивов и стимулов труда, несмотря 
на работы А. Маслоу, П. Друкера и др., где рассматривается 
интеллектуальный труд, максимум внимания специалистами 
уделялось организации и стимулированию преимущественно 
физического труда (простого и квалифицированного). Эти во-
просы достаточно глубоко исследованы как в западной эконо-
мике, так и в планово-распределительной экономике социали-
стических стран. В экономическую теорию примерно с сере-
дины ХХ века вошли понятия человеческого капитала, интел-
лектуального капитала. Эти экономические категории доста-
точно детально исследовали зарубежные и отечественные спе-
циалисты: Д. Бэлл, Э. Брукинг, Дж. Гэлбрейт, Л. Эдвинсон, 
М. Мэлоун, Т. Стюарт, Л. Абалкин, А. Чухно, И. Булеев, 
В. Иноземцев, Н. Маркова, В. Геец и др. Исходя из классиче-
ского определения капитала как созданных человеком ресур-
сов, используемых для производства товаров и услуг, которые 
приносят прибыль, интеллектуальный капитал может быть оп-
ределен как совокупность способностей и знаний, имеющих 
экономическую ценность и используемых в производственных 
системах, ориентированных на удовлетворение потребностей 
общества с целью создания общественно необходимого товара 
и получения прибыли. Человеческий капитал может быть оп-
ределен как совокупность знаний, наличия здоровья, навыков, 
опыта, мотивов, имеющихся у людей и используемых ими ин-
дивидуально или коллективно для получения прибыли путем 
производства товара (услуг) для удовлетворения определен-
ных общественно необходимых потребностей личности, кол-
лектива, общества. 

Интеллектуальный и человеческий капитал может быть 
использован как экономическая категория в макро- и микро-
экономике. По мнению автора статьи, на уровне предприятия 
более обоснованно использовать категорию «интеллектуаль-
ный труд» при исследовании систем стимулирования умствен-
ного труда работников – субъектов рыночных отношений.  

 227 



Категория «умственный труд» в условиях перехода об-
щества от индустриального к постиндустриальному этапу раз-
вития трансформировалась в экономических исследованиях в 
понятие «интеллектуальный труд», а акценты человеческой 
деятельности смещаются от преобразования природы (что во-
все не означает отказа от этого направления) к преобразова-
нию сознания (в том числе более разумного и рационального 
преобразования природы вообще, природы и сознания челове-
ка в частности). При этом доля физического труда в процессе 
общественного производства снижается, доля интеллектуаль-
ного труда неизменно возрастает. К примеру, в настоящее 
время более 80% прироста валовой добавленной стоимости 
развитых стран обеспечивается посредством использования 
инновационных факторов развития, реализации интеллекту-
ального труда как на макро-, так и на микроуровне. 

В Украине вопросы стимулирования интеллектуального, 
умственного труда на предприятиях не получили достаточного 
развития. Отечественные предприятия, независимо от их орга-
низационно-правовых форм, используют те же принципы ор-
ганизации, оплаты и стимулирования труда, которые применя-
лись в плановой экономике, зачастую существенно их ухуд-
шив. В современных условиях на отечественных промышлен-
ных предприятиях в лучшем случае используются нормы и 
нормативы, разработанные до 1990-1991 гг. Работы по норми-
рованию труда после вступления в эпоху рыночных преобра-
зований на предприятиях свернуты. Неоднократно изменя-
емые после 1991 г. тарифные коэффициенты, тарифные сетки, 
тарифные ставки первого разряда в настоящее время слабо 
связаны с уровнем потребительской корзины, минимальным 
прожиточным уровнем человека, его квалификацией, образо-
ванием и др. По-прежнему на предприятиях сохраняются сис-
темы премирования рабочих и системы премирования инже-
нерно-технических работников (ИТР) и служащих. Нормативы 
численности ИТР, руководителей, служащих отсутствуют, не-
смотря на их крайнюю необходимость в условиях быстрого 
изменения информационных технологий, налогового законо-
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дательства, ужесточения конкуренции и др. Системы стиму-
лирования работников предприятий не учитывают внешних 
факторов экономики: инфляции, требований международных 
стандартов и технических регламентов, уровня оплаты труда в 
государстве и в других странах, миграции рабочей силы и др. 

Анализ свидетельствует, что системы стимулирования 
труда работников предприятий должны учитывать социально-
экономические процессы, происходящие в мире, в регионах, в 
стране, в местности, где расположено предприятие. Следует 
дифференцированно подходить к организации, оплате и сти-
мулированию труда работников преимущественно физическо-
го и преимущественно умственного (интеллектуального) тру-
да. Следует учитывать, что по мере повышения удельного веса 
интеллектуальной составляющей в труде работника значение 
материального вознаграждения снижается (см. рисунок).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Рисунок. Группировка потребностей по Маслоу и векторы 

 стимулов [6, с. 31] 
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Таким образом, стимулирование труда на предприятии 
( ) может быть выражено функцией зависимости не только 
от внутренних факторов ( ), но и от внешних факторов 
( ) субъекта рыночных отношений и степени интеллекту-
ализации труда ( ): 

 

, 
 

где  – внешние факторы: 
уровень образованности в государстве согласно рейтин-

гам авторитетных международных организаций; 
доходы населения согласно паритету покупательной 

способности населения страны; 
уровень инновационной деятельности национальной 

промышленности; 
состояние законодательства о труде, его оплате и ответ-

ственности за неисполнение законов; 
духовность общества; 
состояние науки, в том числе экономической; 
интегрированный показатель благополучия, по оценкам 

Г. Колодко [7, с. 22], включающий уровень ВВП (40%); субъ-
ективную сферу самочувствия, связанную с общей степенью 
удовлетворенности жизни (в том числе и уровнем социальных 
услуг), а также с оценками дальнейших перспектив (20%); 
оценку состояния окружающей природной среды (20%); оцен-
ку свободного времени и наполняющих его культурных цен-
ностей (20%); 

политическая и экономическая стабильность в стране, 
регионе; 

средний уровень оплаты труда в смежных, окружающих 
предприятиях, предприятиях-конкурентах; 

 – внутренние производственные факторы и показа-
тели работы предприятия. К ним следует относить: 

технологический уклад, в соответствии с которым про-
изводится основная товарная продукция; 
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жизненный цикл предприятия: освоение проектных 
мощностей; зрелость; спад; санацию; кризис; ликвидацию; 

инновационную деятельность (удельный вес реализу-
емой инновационной продукции предприятия); 

состояние нормирования труда; 
условия труда и отдыха на предприятии; 
соотношение простого, квалифицированного и умствен-

ного труда конкретного работника (групп работников); при 
этом в тарифной сетке формирования зарплаты работника фи-
зического и интеллектуального труда следует принимать в со-
отношении 1:2; 

постоянную часть заработной платы работника (тариф-
ный заработок). Она не должна превышать 60% общего зара-
ботка; 

систему стимулирования на предприятии. Она не сраба-
тывает, если уровень заработной платы конкретного работника 
ниже уровня научно обоснованной нормы потребления членов 
семьи данного работника; 

удельный вес фонда оплаты труда в стоимости товарной 
продукции данного предприятия; 

соотношение темпов роста производительности труда и 
темпов роста заработной платы в ценах, исключающих инфля-
ционную составляющую; 

умение определения производительности труда работни-
ков умственного труда; 

оплату труда по конечному результату при его коллек-
тивной или бригадной организации; 

систему вознаграждения новаторов, изобретателей, ра-
ционализаторов. При этом не менее 50% полученного эффекта 
от внедрения новшества должны направляться на стимулиро-
вание разработчиков и реализаторов новшества; 

участие работников в прибыли, управлении, собственно-
сти. 

Применительно к конкретным предприятиям и категори-
ям работников вышеприведенные факторы могут быть откор-
ректированы. 
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При формировании эффективной системы стимулирова-
ния труда работников предприятия важное место должна за-
нимать производительности труда и ее измерение, поскольку 
центральной задачей является всемерное повышение произво-
дительности труда (физического и умственного). В теории и 
практике экономики известны методы измерения физического 
труда. Однако поскольку работники умственного труда быстро 
становятся самой крупной группой рабочего класса развитых 
стран, а все ИТР, служащие, менеджеры, управленцы и наибо-
лее квалифицированные рабочие заняты преимущественно ин-
теллектуальным трудом, проблема его производительности 
актуализируется. По мнению известных ученых-экономистов, 
сегодня в США работники умственного труда составляют око-
ло 40% всей рабочей силы. В других странах их доля меньше, 
но тоже быстро увеличивается [1, с. 190]. 

П. Друкер отмечает, что производительность работника 
умственного труда определяется следующими факторами: 

четким пониманием того, в чем заключается производст-
венное задание работнику; 

работники умственного труда потребуют независимости. 
Ответственность за производительность труда возлагается на 
самого работника; 

неотъемлемой частью умственного труда является его 
инновационность. Работник должен быть включен в иннова-
ционную деятельность, отвечать за внедрение нововведений; 

работник умственного труда, с одной стороны, обязан 
учиться, а с другой – постоянно учить других; 

производительность работника умственного труда не 
измеряется количеством или объемом. Это не главный показа-
тель. Преимущество отдается качеству его туда; 

для повышения производительности работника умствен-
ного труда необходимо смотреть на него не как на «издерж-
ки», а скорее как на «капитал» и обращаться с ним соответст-
венно. Надо, чтобы работники умственного труда хотели рабо-
тать на данную структуру (предприятие, организацию) и пред-
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почитали этот вариант всем прочим возможностям [1, 
с. 190-191]. 

Практика деятельности развитых стран и крупных кор-
пораций показывает, что работники умственного труда владе-
ют средствами производства, это их знания. В постиндустри-
альном обществе знания работника умственного труда явля-
ются его капиталом, в ряде случаев уникальным. В связи с 
этим предприятие нуждается в работнике умственного труда 
(или в некоторых специалистах) не меньше, чем предприятия в 
них. Взаимоотношения работников интеллектуального труда с 
обеспечивающими их работой предприятиями характеризуют-
ся тем, что они заинтересованы друг в друге в равной степени. 
Имеются работники, которые практически все время заняты 
умственным трудом. Это высший управленческий персонал 
предприятия, экономисты, бухгалтеры, технологи, службы 
персонала и др. Есть также работники, большую часть труда 
которых составляют интеллектуальный, умственный труд. 
Иногда их называют «новыми служащими». Это специалисты, 
владеющие самыми передовыми знаниями в своей каждоднев-
ной работе, связанной с физическим трудом. В медицине это 
все работники: хирурги, лаборанты, реаниматологи, дантисты 
и др. В промышленности: механики, энергетики, наладчики, 
специалисты, занятые ремонтом и обслуживанием техники, 
операторы, высококвалифицированные рабочие. Направлени-
ем совершенствования систем стимулирования работников 
умственного труда, новых служащих является участие в соб-
ственности, в прибылях, в управлении. Важнейшим элементом 
их стимулирования становится возможность самореализации, 
творческого труда, постоянного углубления знаний и повыше-
ния квалификации, моральные формы поощрения. 

Выводы. Имеющиеся системы стимулирования труда 
отечественных промышленных предприятий независимо от их 
организационно-правовых форм остаются несовершенными и 
неэффективными. Они направлены на мотивацию физического 
труда. Продекларированный переход к инновационному раз-
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витию экономики Украины требует переноса акцента на сти-
мулирование умственного труда. Его особенностью является: 

1. Необходимость классификации на предприятиях фи-
зического, умственного и интеллектуального труда. Исходный 
первый разряд физического и умственного труда должен 
иметь соотношение 1:2. В денежном выражении первый та-
рифный разряд физического труда должен быть не ниже науч-
но обоснованного прожиточного минимума для жителей дан-
ного региона. 

2. При формировании систем стимулирования на пред-
приятии необходимо учитывать не только внутренние факто-
ры и показатели, но и внешние факторы мега-, мезо-, микро-
уровня. Особенно это важно для систем стимулирования ин-
теллектуального и умственного труда. 

3. Особенностью интеллектуального труда является то, 
что его носитель обладает интеллектуальным капиталом. Ра-
ботник сотрудничает, вступает в контрактные отношения с 
собственником предприятия как равноправный субъект. Пред-
приятие и работники умственного труда, новые служащие в 
равной степени нуждаются друг в друге. 

4. Системы стимулирования работников умственного 
труда должны предусматривать их участие в собственности, в 
прибыли, управлении, создавать условия самореализации ра-
ботников, повышения уровня образования, знаний, квалифи-
кации. Необходимо существенно повысить роль моральных 
стимулов работников интеллектуального труда. 

5. В данном исследовании изложены общие тенденции 
изменения соотношения физического и интеллектуального 
труда на современных отечественных предприятиях, факторы, 
которые необходимо учитывать при формировании систем 
стимулирования творческого интеллектуального труда на 
уровне промышленного предприятия. Каждое из высказанных 
положений нуждается в дальнейших проработках, апробации и 
использовании в практической работе. 
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обеспечения энергетическими ресурсами. Электроэнергетиче-
ская отрасль Украины имеет уникальные резервы мощности 
по производству электроэнергии и развитую сеть для ее поста-
вок потребителям, однако способность этих мощностей ста-
бильно обеспечить экономику электроэнергией ограничена 
рядом проблем, в числе которых:  

моральный и физический износ основного оборудова-
ния; 

низкая эффективность производства и передачи электро-
энергии; 

критическое финансово-экономическое состояние энер-
гетических предприятий. 

Среди основных причин сложившегося в отечественной 
электроэнергетике положения следует выделить:  

непрозрачность и непоследовательность процесса ре-
формирования отрасли; 

недостаточную обоснованность «Энергетической страте-
гии Украины до 2030 г. и на дальнейшую перспективу»; 

отсутствие конкурентного рынка угля для тепловой 
энергетики; 

низкую эффективность управления активами, прежде 
всего принадлежащими государству.  

Выход украинской экономики из кризиса, ее устойчивое 
развитие и рост будут связаны с увеличением потребления 
электроэнергии и потребуют адекватного развития электро-
энергетической отрасли на основе повышения эффективности 
энергопроизводства, капитализации электроэнергетических 
компаний. 

Цель статьи – обосновать направления капитализации 
отечественных электроэнергетических компаний с учетом 
влияния институциональных факторов.  

Основу отечественной электроэнергетики составляют 
энергогенерирующие мощности и распределительные сети ре-
гионов Украины, входящие в Объединенную энергетическую 
систему (ОЭС) страны. Операции купли-продажи электро-
энергии осуществляются в системе Оптового рынка электро-
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энергии (ОРЭ), созданного в 1996 г. по образцу британской 
модели «единого покупателя» (пула) (рис. 1). Эта модель ра-
ботает следующим образом: 

все субъекты энергетики (генерирующие компании, рас-
пределительные компании, поставщики электроэнергии) обра-
зуют ОРЭ, коммерческим оператором которого и тем самым 
«единым покупателем» выступает государственное предпри-
ятие «Энергорынок»; 

потребитель покупает электроэнергию через  поставщи-
ков электроэнергии в ГП «Энергорынок», а ГП «Энергоры-
нок», в свою очередь, заказывает и покупает необходимый 
объем  электроэнергии у генерирующих компаний; 

поставщики электроэнергии разделены правилами ли-
цензирования на две группы – поставщики по регулируемому 
(фиксируемому) тарифу и поставщики по нерегулируемому 
(свободному) тарифу. В первую группу входят энергораспре-
делительные компании  и некоторые владельцы сетей в регио-
нах (подразделения «Укрзалізниці» и др.). Вторая группа – это 
компании, работающие на всей территории Украины (в част-
ности, компания «Укрэнергоэкспорт);  

физически электроэнергия, произведенная генерирую-
щими компаниями, попадает к потребителю через магистраль-
ные и распределительные электрические сети на основании 
договоров на передачу электрической энергии между соответ-
ствующими субъектами ОРЭ.   

Следует отметить, что функционирование энергорынка в 
течение 4-5 лет после его создания осложнялось проблемой 
неплатежей потребителей  электроэнергии. Лишь не более 6% 
отпущенной электроэнергии оплачивалось денежными средст-
вами, в остальном действовал механизм бартерных расчетов. 
Впоследствии денежные расчеты стали преобладать, а затем и 
полностью заменили бартер, чем был достигнут некоторый 
прогресс.  

Однако дальнейшее развитие отечественной электро-
энергетики требует изменения действующей модели энерго-
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Рис. 1. Структура энергорынка Украины 
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рынка, поскольку она имеет ряд недостатков, основными сре-
ди которых являются: государственная монополия на оптовую 
торговлю электроэнергией (рис. 2), отсутствие конкурентной 
среды и рыночных ценовых индикаторов для инвесторов, воз-
можности планировать инвестиционную деятельность в дол-
госрочной перспективе.  

 

 
Рис. 2. Схема оптовой торговли электроэнергией 

Концепция функционирования и развития оптового рын-
ка электроэнергии Украины, предусматривающая переход от 
рынка «единого покупателя» к более прогрессивной конку-
рентной модели двусторонних контрактов с балансирующим 
рынком, была утверждена КМ Украины в 2002 г. Ее реализа-
ции препятствует необходимость проведения комплексных 
системных отраслевых реформ. Ключевой из них является за-
мена непрозрачной схемы перекрестного субсидирования ме-
жду промышленными потребителями и населением механиз-
мом, позволяющим отображать реальные затраты на произ-
водство, передачу и поставки электроэнергии.  
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покупают электроэнергию с ОРЭ по оптовой рыночной цене, которая складывается 
из цены производителей, инвестиционной составляющей (для реализации некоторых 
крупных проектов в энергетике), расходов НЭК «Укрэнерго» на передачу электро-
энергии магистральными сетями и расходов ГП «Энергорынок» на ее продажу; 
продают электроэнергию конечным потребителям по розничному тарифу (устанав-
ливается НКРЭ), который складывается из оптовой рыночной цены, тарифов на пере-
дачу и поставки электроэнергии (устанавливаются НКРЭ) с учетом коэффициентов 
нормативных потерь в сетях  
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На основе положений Концепции в 2012 г. Верховной 
Радой Украины принят проект Закона Украины «Об основах 
функционирования рынка электрической энергии Украины», 
который устанавливает четкие правила функционирования 
рынка и направлен на развитие электроэнергетической отрас-
ли, привлечение инвестиций, интеграцию в единый европей-
ский энергетический рынок. Однако вопрос перекрестного 
субсидирования по-прежнему остается актуальным (общий 
объем дотаций бытовым потребителям превышает 34 млрд грн 
в год, из них 31 млрд грн составляют субсидии за счет пред-
приятий) [2].  

Система тарифообразования в энергоснабжении потре-
бителей в Украине построена таким образом, что тарифы для 
промышленных предприятий значительно (примерно в четыре 
раза) превышают тарифы для бытовых потребителей. При 
сравнении с другими странами приводятся следующие данные 
[2]: 

в европейских странах предприятия находятся в более 
выгодном положении. В Германии и Швеции тарифы на элек-
троэнергию для промышленности вдвое ниже, чем для населе-
ния, в ряде других стран разница между тарифами не столь 
существенна;  

тарифы для украинских предприятий выше, чем в Шве-
ции, Польше, Болгарии, России, соответствуют тарифам в Да-
нии, Франции и ниже, чем в Германии, Великобритании и 
Латвии;  

в России тарифы для предприятий выше, чем для домо-
хозяйств, но разница небольшая по сравнению с Украиной.  

Существующий в Украине значительный разрыв тари-
фов на электроэнергию для различных категорий потребите-
лей требует их сбалансирования до уровня, который для энер-
гетических компаний обеспечивает покрытие всех экономиче-
ски обоснованных затрат и возмещение нормы прибыли на 
задействованные активы, а для каждой категории потребите-
лей устанавливает приемлемую цену в соответствии с плате-
жеспособным спросом. Механизмами обеспечения баланса 
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интересов производителей и потребителей являются государ-
ственное субсидирование и экономически обоснованная диф-
ференциация тарифов.  

Производство электроэнергии в Украине базируется на 
традиционных источниках энергии и имеет следующую струк-
туру: ТЭС – 46%, АЭС – 47%, ГЭС и ГАЭС – 7%. Вырабаты-
вая около половины всего объема электроэнергии в стране, 
тепловые электростанции (ТЭС) являются основой отечест-
венной электроэнергетики.  

Организационно генерирующие активы ТЭС входят в 
состав открытых акционерных обществ государственной,  
частной и смешанной (частно-государственной) формы собст-
венности (см. таблицу) [3-6]. Состояние энергетического обо-
рудования, которое представлено разработками 60-х годов  
 

Таблица 

Структура акционерного капитала открытых акционерных 
обществ сегмента тепловой генерации 

ОАО ТЭС Владельцы акций компаний 
Днепроэнерго Приднепровская 

Криворожская 
Запорожская 

НАК «Энергетическая компания Украины» – 
25%,  
ДТЭК – 72,9%,  
миноритарные акционеры – остальные  

Донбассэнерго Старобешевская 
Славянская 

Энергоинвест Холдинг – 60,8%; 
НАК «Энергетическая компания Украины» – 
25%,  
миноритарные акционеры – остальные   

Западэнерго Бурштынская 
Добротворская 
Ладыжинская 

НАК «Энергетическая компания Украины» – 
23,84%,   
ДТЭК – 70,91%,   
миноритарные акционеры – остальные 

Центрэнерго Змиевская 
Трипольская 
Углегорская 

НАК «Энергетическая компания Украины» – 
78,29%,  
юридические и физические лица – 20,38 и 
1,33% соответственно   

Востокэнерго Кураховская 
Зуевская 
Луганская 

ДТЭК 
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прошлого столетия, является критическим. Более 80% энерго-
блоков ТЭС превысили расчетный ресурс наработки по време-
ни в 1,7-2,5 раза. Мощности ТЭС неэффективно используются 
в переменной части графика покрытия электрической нагрузки 
из-за увеличения выработки электроэнергии на АЭС, рабо-
тающих в базовом режиме, и относительно небольших гидро-
ресурсов для регулирования работы энергосистемы.   

Из-за критического технического состояния ТЭС, а так-
же сложившихся условий их функционирования (недоисполь-
зование мощности, пиковые нагрузки, увеличение незаплани-
рованных остановок энергоблоков для осуществления ремонт-
ных работ, использование угольного топлива низкого качест-
ва, не соответствующего проектным характеристикам обору-
дования) основной показатель эффективности работы ТЭС – 
объем использования органического топлива на выработку 
единицы электрической и тепловой энергии – значительно 
превышает уровень, достигнутый в развитых странах.  

Кроме того, присоединение Украины к Европейскому 
энергетическому содружеству в соответствии с Законом Ук-
раины «О ратификации Протокола о присоединении Украины 
к Договору об основании Энергетического Содружества» от 
15.12.2010 г. № 2787-VI выдвинуло в ряд основных вопросы 
экологии, связанные с принятием мер относительно приведе-
ния экологических показателей работы ТЭС к европейским 
стандартам. 

Решением существующих проблем тепловой энергетики 
должна стать масштабная реконструкция ТЭС, их техническое 
переоснащение на основе современных экологически чистых и 
ресурсосберегающих технологий сжигания топлива, а также 
строительство новых энергоблоков, что обеспечит повышение 
эффективности энергопроизводства, снижение уровня техно-
генной нагрузки на окружающую среду. Для этого необходимо 
привлечение крупных инвестиций путем формирования бла-
гоприятной институциональной среды. Ее качество зависит от 
соотношения эффективных и неэффективных институтов, оп-
ределяющих взаимоотношения субъектов энергоэкономиче-
ской системы (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема институционализации взаимоотношений  
субъектов энергоэкономической системы 
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Таким образом, вышеизложенное позволяет сформули-
ровать следующие выводы и предложения: 

1. Надежное и сбалансированное энергообеспечение по-
требителей требует дальнейшего реформирования отечествен-
ного электроэнергетического комплекса, рынка электроэнер-
гии на основе прогрессивной конкурентной модели двусто-
ронних контрактов, развития и капитализации генерирующих 
компаний посредством обеспечения и укрепления воспроиз-
водственно-инновационного процесса.  

2. На отраслевом уровне базовыми условиями повыше-
ния эффективности функционирования генерирующих компа-
ний являются: ликвидация государственной монополии на оп-
товую торговлю электроэнергией; переход к прямым рыноч-
ным контрактным взаимоотношениям между субъектами 
энергорынка; ликвидация перекрестного субсидирования по-
требителей электроэнергии; установление прозрачных, эконо-
мически обоснованных тарифов на производство, передачу и 
поставки электроэнергии; долгосрочное планирование на ос-
нове энергетических балансов. 

3. Институциональная природа развития предприятий 
обусловлена влиянием внешних и внутренних институцио-
нальных факторов (институциональной структуры) на эффек-
тивность их деятельности. Основной характеристикой инсти-
туциональной структуры, создающей стимулы к повышению 
эффективности функционирования предприятий энергетиче-
ского сектора, является утверждение приоритетов энергоэф-
фективности и инновационности. 

4. Поскольку в энергетической сфере в большой степени 
пересекаются интересы всех субъектов энергоэкономической 
системы, требуется их сбалансирование с учетом обеспечения 
для энергетических компаний покрытия всех экономически 
обоснованных затрат и возмещения нормы прибыли на задей-
ствованные активы, а для каждой категории потребителей – 
установления приемлемой цены в соответствии с платежеспо-
собным спросом. При этом прибыль предприятий электро-
энергетики не может быть высокой. 
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5. Важными условиями привлечения в электроэнергети-
ческую отрасль инвестиционных ресурсов являются:  

репрезентативность, достоверность, доступность инфор-
мации о деятельности энергетических компаний как для всех 
уровней управления отраслью, так и для возможных инвесто-
ров и широких кругов общественности; 

прозрачность и доступность понимания для потребите-
лей механизма установления тарифов на электроэнергию. В 
регулировании тарифов возможно участие потребителей путем 
создания Совета потребителей. 

Конечным результатом вложения инвестиционных ре-
сурсов в отрасль должно стать снижение тарифов на электро-
энергию. В мониторинге этих процессов целесообразно уча-
стие Совета потребителей. 
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Н.Д. Чотий 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К БАНКОВСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ 

В условиях преодоления экономическими субъектами 
последствий финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. 
в исследовательской среде с особой актуальностью встаёт во-
прос о способах и мерах банковского регулирования. По мне-
нию Нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, произошед-
ший кризис был прежде всего кризисом регулирования. 
«Чрезмерные риски, на которые пошли банки, множество 
конфликтов интересов и широкие масштабы мошеннических 
действий – все эти уродливые явления неоднократно выходили 
на первое место, когда бум в конце концов оканчивался кра-
хом, и в этом отношении нынешний кризис не является ис-
ключением» [1, с. 189]. 

Проблемам банковского регулирования посвящено 
большое количество работ отечественных и зарубежных ис-
следователей. Среди отечественных специалистов следует от-
метить работы В. Грушко, В. Мищенко, Н. Роговой, А. Хабью-
ка и др. На постсоветском пространстве вопросы банковского 
регулирования и надзора находятся в поле зрения И. Ларионо-
вой, А. Мурычева, И. Продченко. Концептуальные теоретиче-
ские вопросы регулирования банковской деятельности изло-
жены в работах зарубежных исследователей С. Бхаттачарьи, Р. 
Левайна, К. Фриксаса и др. 

Российские исследователи И. Ларионова и А. Мурычев в 
контексте проводимых в России экономических преобразова-
ний ставят вопрос о модернизации банковского регулирования 
и надзора [2; 3]. В работе А. Хабьюка проведен содержатель-
ный анализ банковского регулирования в контексте рекомен-
даций Базельського комитета по банковскому надзору, прове-
дена критика данного документа, обоснованы возможности 
его реализации в условиях Украины [4]. Проблема банковско- 
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го регулирования на региональном уровне поднимается и в 
исследовании А. Хакимова, где автор обосновывает создание 
системы раннего реагирования на возникновение вероятных 
проблем в деятельности кредитных организаций [5]. И. Рыкова 
рассматривает региональный аспект банковского регулирова-
ния в контексте выделения региональных кредитных органи-
заций в банковской системе. Исследуются подходы к класси-
фикационным признакам таких банков, рассматриваются их 
преимущества и проблемы развития [6]. Несмотря на доста-
точно широкую проработку проблемы банковского регулиро-
вания, подходы к его трактовке довольно широки и варьиру-
ются в функциональном аспекте от отождествления банков-
ского регулирования с комплексом функций управления бан-
ковской деятельностью, осуществляемой центральным бан-
ком, до отождествления банковского регулирования с функци-
ей надзора. Недостаточно исследованными остаются содержа-
тельные аспекты банковского регулирования. 

В этой связи целью статьи является анализ категории 
банковского регулирования в направлении выделения её со-
держательных аспектов и подходов к реализации. 

Категория банковского регулирования является одной из 
наиболее часто используемых в современной банковской тео-
рии [14]. Вместе с тем её точное определение весьма затруд-
нено, что обусловливается широким диапазоном трактовок 
данного понятия как в отечественной, так и в зарубежной нау-
ке. К тому же в русскоязычной среде зачастую используются 
два понятия – «банковское регулирование» и «банковский 
надзор», которые, несмотря на близкую область определения, 
имеют несколько разные значения. Так, О. Мазурина акценти-
рует внимание на том, что банковское регулирование предпо-
лагает разработку «конкретных стандартов, правил, руково-
дящих принципов и определенных инструкций путем издания 
законов и нормативных актов, которые определяют структуру 
и способы осуществления банковского дела», в то время как 
банковский надзор «предполагает мониторинг, инспектирова-
ние и исследование банковских организаций для того, чтобы 
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оценить их состояние и их соответствие банковским законам и 
инструкциям» [7]. Данная точка зрения вполне совпадает с тем 
разграничением понятий банковского надзора и регулирова-
ния, которое отмечено в Законе Украины «О Национальном 
банке Украины». 

И. Продченко делает акцент на том, что банковский над-
зор является, по сути, более узким понятием и представляет 
собой «разновидность банковского государственного регули-
рования, включающего совокупность мер по мониторингу со-
стояния банковской системы в целом и отдельных кредитных 
институтов; оперативному выявлению и устранению проблем 
в банковском секторе: разработке предложений, направленных 
на повышение эффективности банковского регулирования» 
[8]. С мнением автора частично соглашается также Н. Роговая, 
которая приходит к выводу, что «государственное регулиро-
вание банковской деятельности содержит такой компонент, 
как надзор, поскольку оно невозможно без контроля» [9]. 

В то же время в западной экономической среде данные 
две категории фактически объединены в одно понятие банков-
ского надзора. При разграничении банковского надзора и ре-
гулирования последнее зачастую используется в более широ-
ком смысле и обозначает любое государственное вмешатель-
ство в деятельность банковского сектора.  

В отечественной экономической среде встречаем доста-
точно большое количество попыток точного определения по-
нятия банкового регулирования. Помимо указанных следует 
привести ещё несколько наиболее распространённых точек 
зрения. Так, в ст. 1 Закона Украины «О Национальном банке 
Украины» банковское регулирование определяется как «одна 
из функций Национального банка Украины, которая заключа-
ется в создании системы норм, регулирующих деятельность 
банков, определяющих общие принципы банковской деятель-
ности, порядок осуществления банковского надзора, ответст-
венность за нарушение банковского законодательства». Бан-
ковский надзор же, с точки зрения законодателя, –  это «сис-
тема контроля и активных упорядоченных действий Нацио-
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нального банка Украины, направленных на обеспечение со-
блюдения банками и другими лицами, в отношении которых 
Национальный банк Украины осуществляет надзорную дея-
тельность законодательства Украины и установленных норма-
тивов, с целью обеспечения стабильности банковской системы 
и защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка» [10].  

Большинство отечественных учёных в своих определе-
ниях понятия банковского регулирования и банковского над-
зора стремятся следовать «букве закона». Однако далеко не 
всегда исследователи сходятся во мнениях о том, какова же 
граница между банковским надзором и банковским регулиро-
ванием, а также каков характер взаимоотношений между дан-
ными категориями. К примеру, исследовательский коллектив 
во главе с В. Мищенко регулирование банковской деятельно-
сти видит в создании нормативно-правовой базы (а именно 
соответствующих законов для регламентации банковской дея-
тельности), а также в принятии специальными государствен-
ными органами соответствующих положений, принимающих 
форму директив и инструкций. Данные органы также наделя-
ются полномочиями по определению границ допустимой дея-
тельности банков, что должно способствовать повышению на-
дёжности и эффективности функционирования банковской 
системы. В отношении банковского надзора авторы замечают, 
что он представляет собой «мониторинг процессов, имеющих 
место в банковской сфере на разных стадиях функционирова-
ния банков, а именно: создание новых банков и их учрежде-
ний, деятельности банков, реорганизации и ликвидации бан-
ков» [11]. Для достижения этой цели регулятор имеет право 
применять к банкам ряд принудительных и непринудительных 
мер.  

О. Любунь также пытается дать определение понятию 
банковского регулирования, а также выделить из сферы его 
смысла дефиницию банковского надзора. Первый, по мнению 
автора, представляет собой совокупность (систему) мероприя-
тий, при помощи которых Национальный банк стремится 
обеспечить безопасное и стабильное функционирование бан-
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ков с целью предотвращения появления в банковском секторе 
процессов, дестабилизирующих обстановку в данном сегменте 
экономики. В то же время основой банковского надзора явля-
ется своевременное реагирование на негативные тенденции и 
нарушения и в деятельности банков, основной целью чего яв-
ляется укрепление финансового состояния и нормализация их 
работы, а также поддержание надёжности и  стабильности ка-
ждого банка в частности, и банковской системы государства в 
целом [12]. Следует отметить, что автор, несмотря общее со-
гласие с упомянутым законом, говорит о том, что «банковское 
регулирование» и «банковский надзор» относятся к несколько 
разным сферам деятельности. Банковское регулирование 
О. Любунь представляет как один из методов государственно-
го управления экономикой, в то время как банковский над-
зор – это, скорее, функция регулятора в сфере банковской дея-
тельности.  

Проблема разграничения указанных понятий поднимает-
ся также в работе В. Грушко и других [13]. В ней полностью 
согласны с трактовкой банковского регулирования так, как она 
подаётся в законе. Однако касательно банковского надзора ав-
торы отмечают, что данная категория прежде всего призвана 
обозначать мониторинг процессов, которые имеют место в 
банковской системе на всех стадиях жизнедеятельности бан-
ков, т.е. во время их создания и учреждения, текущей деятель-
ности, а также при их ликвидации либо реорганизации. Упол-
номоченные органы надзора при этом имеют право применять 
к банкам различные корректирующие меры, вплоть до мер 
принудительного воздействия, которые имеют цель макси-
мально контролировать и регулировать деятельность банков. 
Исходя из того что авторы приходят к выводу том, что эти ме-
ры могут рассматриваться и как составляющие банковского 
надзора, и как элементы банковского регулирования, можно 
заключить, что данные понятия, с точки зрения авторов, пере-
плетены чрезвычайно сильно.  

Ещё одним автором, обстоятельно исследующим про-
блему совершенствования банковского регулирования в Ук-
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раине, является О. Хабьюк. Касательно определения понятия 
«банковское регулирование» автор отмечает, что оно пред-
ставляет собой процесс формирования и применения государ-
ством мер воздействия на банковскую сферу для достижения 
государственных целей. Среди таких целей автор выделяет 
устранение недостатков международной деятельности банков, 
обеспечение денежного обращения, избежание монополиза-
ции, стабильность банковской системы и др. Вслед за И. Прод-
ченко и Н. Роговой О. Хабьюк считает понятие банковского 
надзора составной частью более широкой категории банков-
ского регулирования. Оно определяется как контроль (мони-
торинг) над деятельностью банков и применения мер воздей-
ствия в случае нарушений законодательства, а также нормо-
творческая деятельность органов надзора [4].  

Результаты сравнительного анализа подходов к банков-
скому регулированию и банковскому надзору приведены в 
таблице.  

Таблица 

Определение понятий «банковское регулирование»  
и «банковский надзор» 

№ 
п/
п 

Определение понятия 
Автор «банковское  

регулирование» «банковский надзор» 
1 2 3 4 
1 Одна из функций НБУ, которая 

заключается в создании систе-
мы норм, регулирующих дея-
тельность банков, определяю-
щих общие принципы банков-
ской деятельности, порядок 
осуществления банковского 
надзора, ответственность за 
нарушение банковского зако-
нодательства 

Система контроля и активных 
упорядоченных действий Нацио-
нального банка Украины, направ-
ленных на обеспечение соблюде-
ния банками и другими лицами, в 
отношении которых Националь-
ный банк Украины осуществляет 
надзорную деятельность законо-
дательства Украины и установ-
ленных нормативов с целью 
обеспечения стабильности банко-
вской системы и защиты интере-
сов вкладчиков и кредиторов 
банка 

Закон Украины 
«О Националь- 
ном банке Ук-
раины» [10] 

2 -"- Разновидность банковского госу-
дарственного регулирования, 
включающего совокупность мер 
по мониторингу состояния бан-
ковской системы в целом и отде-
льных кредитных институтов; 
оперативному выявлению и уст-
ранению проблем в банковском  

И. Продченко 
[8] 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 
  секторе: разработке предложе-

ний, направленных на повышение 
эффективности банковского 
регулирования 

 

3 Предполагает разработку кон-
кретных стандартов, правил, 
руководящих принципов и 
определенных инструкций 
путем издания законов и нор-
мативных актов, которые 
определяют структуру и спо-
собы осуществления банков-
ского дела 

Предполагает мониторинг, инс-
пектирование и исследование 
банковских организаций для того, 
чтобы оценить их состояние и их 
соответствие банковским законам 
и инструкциям 

О. Мазурина [7] 

4 Создание нормативно-
правовой базы (а именно соот-
ветствующих законов для 
регламентации банковской 
деятельности), а также приня-
тие специальными государст-
венными органами соответст-
вующих положений, принима-
ющих форму директив и инст-
рукций 

Мониторинг процессов, имею-
щих место в банковской сфере на 
разных стадиях функционирова-
ния банков, а именно: создание 
новых банков и их учреждений, 
деятельности банков, реоргани-
зации и ликвидации банков 

В. Мищенко 
[11] 

5 Совокупность мероприятий, 
при помощи которых Нацио-
нальный банк стремится обес-
печить безопасное и стабиль-
ное функционирование банков 
с целью предотвращения появ-
ления в банковском секторе 
процессов, дестабилизирую-
щих обстановку в данном 
сегменте экономики 

Основой является своевременное 
реагирование на негативные 
тенденции и нарушения в деяте-
льности банков, основной целью 
чего является укрепление финан-
сового состояния и нормализация 
их работы, а также поддержание 
надёжности и стабильности каж-
дого банка в частности и банков-
ской системы государства в це-
лом 

О. Любунь [12] 

6 См. стр. 1 Мониторинг процессов, которые 
имеют место в банковской систе-
ме на всех стадиях жизнедеяте-
льности банков, т.е. во время их 
создания и учреждения, текущей 
деятельности, а также при их 
ликвидации либо реорганизации. 
Уполномоченные органы надзора 
при этом имеют право применять 
к банкам различные корректиру-
ющие меры, вплоть до мер при-
нудительного воздействия, кото-
рые имеют цель максимально 
контролировать и регулировать 
деятельность банков 

В. Грушко [13] 

7 Процесс формирования и при-
менения государством мер 
воздействия на банковскую 
сферу для достижения госу-
дарственных целей (устране-
ние недостатков международ-
ной деятельности банков, 
обеспечение денежного обра-
щения, избежание монополи-
зации, стабильность банков-
ской системы, и др.) 

Контроль (мониторинг) над дея-
тельностью банков и применения 
мер воздействия в случае нару-
шений законодательства, а также 
нормотворческая деятельность 
органов надзора 

О. Хабьюк [4] 
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Таким образом, в функциональном аспекте категории 
«банковское регулирование» и «банковский надзор» соотно-
сятся как общее и частное. Относительно содержательного ас-
пекта категории «банковское регулирование» надо отметить 
следующее. Обобщение основных концепций банковского ре-
гулирования, развивавшихся в русле современной теории, по-
зволяет констатировать, что в теоретическом плане они осно-
вываются на анализе банка как финансового посредника [14]. 
В рамках моделей, которые развивают данное направление, 
выделяют следующие основные подходы к рассмотрению бан-
ков: как коалиции вкладчиков; как коалиции владельцев ин-
формации; как учреждения, выполняющего функции делеги-
рованного вкладчиками мониторинга. В связи с этим делаются 
определённые выводы относительно целей банковского регу-
лирования. В первом случае – это защита вкладов коалиции от 
неопределённости рынка, во втором – снижение информаци-
онной асимметрии, в третьем – снижение последствий небла-
гоприятного отбора и возможного морального ущерба. Кон-
цепции асимметричности информации, неблагоприятного вы-
бора и риска оппортунистического поведения легли в основу 
объяснения существующих форм регулирования банковского 
сектора.  

Традиционно выделяют четыре основных направления 
регулирования банковского сектора: страхование депозитов, 
нормативы по составу активов и по достаточности капитала, 
регистрация и проверка банков, а также законодательное раз-
деление банковского сектора и сектора ценных бумаг [15]. Ис-
следуя функциональную структуру банковского регулирова-
ния в контексте преодоления последствий финансового кризи-
са, современные исследователи выделяют страхование депози-
тов, формирование требований по капиталу, реализацию анти-
кризисной политики и политики в отношении закрытия бан-
ков, реализацию функции кредитора последней инстанции 
[16]. 

Выводы. Существенным методологическим недостатком 
теорий банковского регулирования является их оторванность 
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от институциональных особенностей объекта регулирования. 
Как правило, их выводы касаются либо банковской системы 
государства в целом, либо отдельных банков. Перспективной 
задачей банковского регулирования является решение пробле-
мы регулирования взаимодействия банков и кредитуемых 
предприятий для достижения синергетического эффекта от их 
взаимного функционирования и социально-экономического 
эффекта в регионе. Особенно это актуально для Донецкой об-
ласти, где исторически на одной территории сконцентрирова-
ны значительные объёмы промышленного и финансового ка-
питала. Поэтому данный факт необходимо учитывать при раз-
работке соответствующих регулирующих мер. 
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Д.Ю. Череватский, к.т.н., 
М.В. Роттер,  
С.И. Слипенький  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
УКРАИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРИНЦИПАМ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Как писал Р. Коуз (Ronald Harry Coase): "Некоторые 
фирмы осуществляют много разных видов деятельности, у 
других круг деятельности резко ограничен. Некоторые фирмы 
большие, другие – малые. Некоторые фирмы интегрированы 
вертикально, другие – нет. Это и есть организация промыш-
ленности или, как ее обычно называют, структура промыш-
ленности" [1, с. 54]. Но хотя фирмы и разнятся своими разме-
рами, для каждой отрасли промышленности существует свой,  
отвечающий минимуму средних по отрасли издержек, мини-
мально эффективный выпуск или масштаб (МЭВ [2, с. 149]), 
оригинальное название "minimum efficient scale" (MES [3]), 
обоснованный "неоспоримым отцом современной экономики 
индустриальных организаций" Джо Бэйном (Joe Staten Bain 
[4]). 

На современном этапе вопросы выбора количества эф-
фективно действующих предприятий актуальны не только для 
Украины, где процессы реструктуризации обусловлены изно-
шенностью большого количества шахт государственного сек-
тора [5, с. 37-38; 6], но даже США: "Угольная отрасль США 
находится в разгаре реструктуризации, которая приведет к то-
му, что некоторые компании уйдут с рынка, а другие, такие 
как Arch (пятая компания по добыче угля в мире), сократят 
масштаб своей деятельности, ожидая улучшения рыночной 
конъюнктуры" [7]. 

 
Д.Ю. Череватский,  
 М.В. Роттер,  
 С.И.Слипенький, 2013 
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Последние разработки по моделированию производст-
венной функции шахт [8, 9] существенно упрощают анализ 
деятельности угольных предприятий и позволяют с помощью 
общедоступных программ, например MS Excel®, при неболь-
ших затратах сил и времени оценить соответствие политики 
модернизации угольной отрасли Украины основным принци-
пам рационализации структуры промышленности. В этом и 
заключается цель  данной статьи. 

Понятие МЭВ представляет собой объем выпуска некоей 
фирмы, при котором долгосрочные средние издержки ("Long 
Run Costs Of Production" – LRAC) прекращают снижаться. То 
есть это такой объем выпуска, при котором положительная 
отдача от масштаба сменяется постоянной или убывающей и 
фирма достигает минимального уровня долгосрочных средних 
издержек (рис. 1). На диаграмме оси ординат соответствуют 
средние полные издержки (АТС). 

В контексте угольной промышленности развитие шахты 
в длительном периоде можно пояснить следующим условным 
примером. Пусть вначале функционирование предприятия 
происходит с одним очистным забоем (кривая АС1). При не-
котором объеме добычи средние полные издержки достигают 
минимума, а продолжение очистных работ приводит к росту 
 

 
Рис. 1. Изменение долгосрочных средних издержек  

по предприятиям отрасли 
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издержек. Поэтому в ситуации, соответствующей точке мини-
мума первой U-образной кривой, имеет смысл ввести вторую 
лаву. Работа шахты с двумя забоями, чему соответствует гра-
фик АС2, позволяет еще больше снизить общие издержки по 
шахте и обосновывает целесообразность введения в эксплуа-
тацию третьей лавы на их минимуме. Но на этом экономия от 
масштаба исчерпывается – сменяется дисэкономией, и введе-
ние в действие четвертой лавы (АС4) не имеет коммерческого 
смысла. Таким образом, МЭВ – это добыча угля по шахте при 
эксплуатации трех лав, когда достигается наименьшее по 
предприятию значение средних полных издержек. 

В состоянии долгосрочного равновесия количество 
фирм, действующих в отрасли, определяется отношением объ-
ема рыночного спроса по цене, равной минимальному значе-
нию долгосрочных средних издержек, к минимальному эф-
фективному выпуску (при условии, что производственная 
функция и структура издержек всех фирм в отрасли идентич-
на). Исходя из этого число эффективно функционирующих на 
рынке предприятий определяется как отношение размера рын-
ка (спроса в отрасли) к минимально эффективному выпуску 

q
LRACQN d )min(Pr =

= , (1) 

где N – число фирм в отрасли; 
Qd – рыночный спрос по цене; 
Рr – цена продукции; 
LRAC – долгосрочные средние издержки на единицу 

продукции; 
q – минимально эффективный выпуск. 
В условиях неизменного спроса в отрасли может эффек-

тивно функционировать тем меньшее количество предпри-
ятий, чем больше МЭВ.  

Если в отрасли число фирм окажется больше N, то, по 
крайней мере, часть из них будет производить товар с издерж-
ками, превышающими минимальное значение долгосрочных 
средних издержек, ценовая конкуренция между агентами при-
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ведет к снижению цены до уровня минимальных средних из-
держек и ряд фирм, став убыточными, вынуждены будут уйти 
с рынка (прекратить производство). 

Но допущение о том, что производственная функция и 
структура издержек всех фирм в отрасли идентичны для 
угольной промышленности, не выдерживает критики. 

Свойственная фирме производственная функция f(z) – 
это количественная зависимость выпуска (выработанного про-
дукта) q от затрат ресурса z: чем больше расход ресурса, тем 
больше выпуск, но количество добавочного полезного продук-
та от добавочного количества ресурса уменьшается – следст-
вие неоклассического закона убывающей отдачи или возрас-
тающих предельных издержек. 

В работе [8] в качестве аргумента производственной 
функции шахты предложено понятие полиресурсного эквива-
лента (ПРЭ) – гипотетического ресурса, стоимость которого 
равна реальному объему издержек, понесенных предприятием. 
ПРЭ является обобщением свойственного современной шахте 
набора используемых в производстве средств – живого труда, 
материалов, электроэнергии, топлива и др. Использование ка-
тегории ПРЭ как аргумента производственной функции напо-
минает способ обобщенной оценки капитализации фирмы по 
доходу (прибыли), когда считается, что стоимость фирмы аде-
кватна стоимости размещенного в банке капитала, обеспечи-
вающего при установленном ссудном проценте такую же при-
быль, как сама фирма. 

При построении однофакторной производственной 
функции шахты предложено исходить из следующих условий: 
единичному объему добычи (равному производственной мощ-
ности шахты s = 1) соответствует единичный расход ресурсов  
(z = 1). Тогда 

P
qs = ; (2) 
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Pz
zr = , (3) 

где s – стандартизованная по производственной мощности го-
довая добыча угля по шахте, долей ед.; 

q – добыча угля за год, тыс.т; 
P – производственная мощность шахты, тыс.т/год; 
r – стандартизованный расход ресурсов (отнесенный к 

объему затрат при полном освоении производственной мощ-
ности шахты), долей ед.; 

z – расход полиресурсного эквивалента; 
zP – расход полиресурсного эквивалента при работе шах-

ты на полную мощность. 
Соответствующая производственная функция угледобы-

вающего предприятия имеет вид, представленный на рис. 2. 
На оси затрат ресурсов r существует участок r0, отвечающий 
условно-постоянным затратам ресурсов на обеспечение жиз-
недеятельности шахты (вентиляция, водоотлив и пр.) – эти 
расходы предприятие вынуждено нести даже при отсутствии 
деятельности по добыче угля. 

Аппроксимация стандартизованной производственной 
функции шахты логарифмической зависимостью отвечает 
практике функционирования шахт 

,1)( +⋅= rLnks  (4) 

где k – коэффициент регрессии, отражающий внутренние 
свойства шахты. Чем производственные условия хуже (тонкие 
пласты, большая глубина разработки, высокая газообильность, 
обилие водопритоков и т.д.), тем значение коэффициента k 
больше – шахта вынуждена расходовать большое количество 
ресурсов на поддержание безопасности и жизнеобеспечение 
предприятия. Методически установление значения k произво-
дится с помощью модуля "Поиск решения" из состава про-
граммной оболочки MS Excel® по фактическим данным (ми-
нимум за два года) конкретной шахты. 

 260 



r0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Стандартизованный расход ресурсов, долей 
ед.

С
та

нд
ар

ти
зо

ва
нн

ая
 д

об
ы

ча
, д

ол
ей

 е
д

.

 
Рис. 2. Стандартизованная производственная  

функция шахты 
 
Исходя из зависимости (4) значение стандартизованного 

расхода ресурсов составляет 
kser /)1( −= , (5) 

где е – основание натурального логарифма (приблизительно 
2,718). 

Значение АТС – полных средних издержек шахты равно 

,
/)1(

s
we

s
wr ks−

=  (6) 

где w – стоимость zP, единицы ПРЕ. 
Используя модуль "Поиск решения", по соотношению 

(6) можно определить минимальные средние издержки по 
шахте  

)(minarg*
s
rs

S
= , (7) 

где s* – стандартизованное значение минимального эффектив-
ного выпуска по шахте. 

Стандартизованный расход ресурсов, долей ед. 
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По производственной мощности шахты, зная s*, не со-
ставляет труда найти значение выпуска для конкретного пред-
приятия в натуральном выражении. 

В таблице приведены результаты расчетов оптимального 
объема добычи угля по шахте, исходя из значения показателя 
k. 

Таблица  

Параметры оптимальности для шахт, имеющих различные 
горно-геологические условия эксплуатации 

k r s* ATC 
0,4 0,225 0,401 0,560 
0,6 0,516 0,602 0,857 
0,8 0,782 0,802 0,974 
1,0 1,003 1,003 1,000 
1,2 1,184 1,204 0,984 
1,4 1,334 1,404 0,950 

 
По табличным данным видно, что в стандартизованном 

виде МЭВ шахты практически равен k (s*=k), следовательно, 
чем хуже условия эксплуатации шахты, тем большие произ-
водственные нагрузки ей нужны для поддержания высокой 
экономической эффективности. Рис. 3 демонстрирует разли-
чия в характеристиках предприятий. 
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k=0,3 (мягко-жесткая характеристика) k=1,9 (мягкая характеристика)

 
Рис. 3. Производственные функции различных шахт 
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В технике, например в теории электрических машин, ис-
пользуются понятия жесткости характеристик: если неболь-
шие изменения аргумента вызывают большие изменения 
функции, то это признак мягкой характеристики, если наобо-
рот – жесткой. Утрированным примером мягкой характе-
ристики является вертикальная линия, жесткой – горизонталь-
ная линия. В экономической теории этому соответствует поня-
тие эластичности. 

К предприятиям с мягкой производственной функцией 
больше всего подходят шахты на пластах крутого падения. К 
жесткой – неглубокие маломощные шахты на пластах полого-
го залегания. Производственная функция последних состоит 
из двух участков: мягкая характеристика плавно переходит в 
жесткую. Принцип эффективной угледобычи – на шахтах с 
тяжелыми производственными условиями работать с предель-
но допустимыми высокими нагрузками, на шахтах другого ти-
па – на границе перехода мягкой части в жесткую.  

Пусть в отрасли работают шахта с k=0.6 и мощностью 
P=500 тыс. т в год, а также шахта с соответствующими показа-
телями, равными 1.0 и 1000 тыс.т в год. МЭВ для первой из 
них составляет 300 тыс. т/год, тогда как для второй – 
1000 тыс.т, что соответствует полной мощности. Другими сло-
вами: если недоиспользование производственных возможно-
стей первой шахты означает нормальную ее эксплуатацию, то 
для второй это действия, недопустимые по экономическим со-
ображениям. 

Логика проста: чтобы оправдать высокие непроизводи-
тельные затраты ресурсов на шахтах со сложными горно-
геологическими условиями, объемы добычи угля должны быть 
как можно большими. Напротив, на мелких же маломощных 
предприятиях выпуск следует регулировать, ограничивая, так 
как именно очистные работы являются наиболее ресурсоем-
кими [10]. 

Если обратиться к истории, то в 1960 г. в Германии дей-
ствовало 146 единиц, на которых было добыто 142 млн т то-
варного угля [11] – средняя годовая мощность единицы при-
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мерно 1 млн т; в 1990-х годах из 36 действующих на тот пери-
од шахт только 3 имели такую добычу – в Аахене и Нижней 
Саксонии, остальные были намного мощнее [12, с. 137-138]. 
Пользуясь государственной финансовой поддержкой, немец-
кие концерны произвели объединение и модернизацию горно-
го хозяйства. 

Это соответствует, как показали расчеты, принципам 
формирования рациональной структуры промышленности. 
Немецкий опыт прошлых лет подтверждают и передовые оте-
чественные шахты. Уже сейчас четыре из 145 действующих в 
Украине шахты добывают почти пятую часть годового объема 
угля по стране (Покровское – 8,4 млн т; "Комсомолец Донбас-
са" – 4,5; "Краснолиманская" – 2,2; им. А.Ф. Засядько – 
1,6 млн т). Картина разительно отличается в государственном 
секторе. Систематический дефицит государственных субсидий 
привел к постепенной деградации предприятий. Донецкая 
шахта им. М.И. Калинина, к примеру, в 1976 г. имела установ-
ленную мощность 1260 тыс. т, в 2009 г. степень освоения про-
изводственных фондов составила 7%. На донецких шахтах 
им. Абакумова (мощность 1550 тыс. т в 1976 г.) и Лидиевка 
(850 тыс. т) этот показатель стал соответственно 4 и 3%. Столь 
долгая эксплуатация значительной части шахтного фонда с 
низкой степенью производственной нагрузки демонстрирует 
образец уникально неэффективной структуры промышленно-
сти [13]. Для преодоления неблагоприятных явлений необхо-
дима принципиально иная стратегия – целенаправленное ин-
вестирование перспективных шахт и выведение из эксплуата-
ции (консервация) объектов, для модернизации которых нет 
достаточного количества средств государственной поддержки: 
стратегии концентрации горных работ. 

Таким образом, в статье показано, что в силу сложив-
шихся в Украине неблагоприятных горно-геологических усло-
вий отечественным шахтам свойственно большое значение 
минимального эффективного выпуска, обусловливающее це-
лесообразность поддержания в эксплуатации относительно 
небольшого количества высокопродуктивных шахт. Зарубеж-
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ный опыт, а также практика отечественных негосударствен-
ных шахт подтверждают справедливость данного заключения. 
В соответствующих изменениях нуждается и структура госу-
дарственного сектора национальной угольной промышленно-
сти. 
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ  
ПРАЦІВНИКІВ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

Протягом останніх двадцяти років у національній еконо-
міці відбулися докорінні зміни як в організації господарської 
діяльності, так і в управлінні підприємствами. Перехід від ад-
міністративно-командної економіки до ринкової супроводжу-
вався численними трансформаційними процесами, більшість 
підприємств було приватизовано, у результаті чого сформува-
вся потужний приватний сектор. Щодо підприємств, які зали-
шилися в державній власності, радикальних змін у способі їх 
господарювання не відбулося.  

Сучасний етап розвитку економіки характеризується по-
дальшим послабленням ролі державного сектору на фоні 
необхідності вжиття заходів щодо його фінансового оздоров-
лення та підтримки. Але не тільки підприємства державного 
сектору економіки потребують перетворень, усе більше  
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підприємств приватного сектору вдаються до реорганізації, 
зокрема у формах злиття та приєднання, що відповідає загаль-
носвітовим тенденціям. При цьому одним із негативних 
наслідків даного процесу є виникнення порушень у сфері за-
хисту інтересів та прав працівників. Цим питанням присвячено 
роботи таких науковців, як О. Арсентьєва, Л. Золотухіна,  
С. Кожушко, О. Костюченко, О. Сонін та інші. І хоча законо-
давством урегульовано окремі аспекти захисту прав 
працівників, щодо захисту їх інтересів залишається багато 
відкритих питань.  

Метою статті є визначення напрямів та розробка 
пропозицій щодо реалізації інтересів працівників в умовах 
реорганізації підприємств.  

У приватизаційний період 90-х років спостерігалася 
перша хвиля перетворень, яка докорінним чином змінила 
структуру державного сектору економіки та характеризувалася 
переділом власності та спробами створення більш ефективно-
го приватного сектору. Переважна більшість підприємств дер-
жавного сектору економіки опинилась у приватній власності, 
що мало забезпечити умови для розвитку економіки, але, з 
іншого боку, приватні власники отримали у спадок цілу низку 
соціальних проблем, пов’язаних із вивільненням робітників і 
забезпеченням їх соціальних прав та гарантій. На даний час 
можна говорити про другу хвилю перетворень, спричинених 
пошуками нових більш ефективних форм функціонування, що 
забезпечується за допомогою реорганізації підприємств. При 
цьому вона спроможна підвищити рівень конкуренто-
спроможності підприємств та забезпечити фінансову стійкість, 
але поряд із цим можуть виникати проблеми соціального ха-
рактеру, однією з яких є забезпечення інтересів працівників.  

Реалізація інтересів працівників під час реорганізації 
підприємств може виступати певним індикатором забезпечен-
ня їх соціальних прав. Але в межах національного законодав-
ства відсутня чітка інтерпретація поняття «інтересу» 
працівника, що викликає деякі неузгодженості, у тому числі, 
при реорганізації підприємств. 
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Як зазначає О. Костюченко, соціально-економічні зміни 
в державі протягом усіх років незалежності позначилися на 
співвідношенні особистих, колективних, суспільних і держав-
них інтересів у сфері використання праці громадян, зокрема 
щодо їх закріплення у трудових правовідносинах. При цьому 
проблеми забезпечення балансу інтересів саме у трудових 
правовідносинах обумовлені, з одного боку, низькою 
соціальною ефективністю праці, застарілими методами та уяв-
леннями про кадрову політику й управління кадрами, а з 
іншого – необхідністю опрацювання нових ідей та можливо-
стей з метою створення оптимальних моделей забезпечення 
балансу інтересів працівників, роботодавців, трудового колек-
тиву, держави та суспільства у трудових правовідносинах [1]. 
Усі ці аспекти, які потребують урегулювання, мають повною 
мірою забезпечити реалізацію прав та інтересів усіх суб’єктів 
трудових відносин.  

Але слід відзначити, що категорії «права» та «інтересу» 
не є тотожними, що й визначає необхідність внесення пояс-
нень у національне законодавство. Оскільки, не маючи зако-
нодавчого закріплення, працівники не можуть ані відстоювати, 
ані реалізовувати свої інтереси на рівні з наданими їм правами. 

За тлумаченням Юридичної Енциклопедії право не є 
вузько визначеною категорію, воно поділяється на об’єктивне 
та суб’єктивне: об’єктивне право є системою загально-
обов’язкових, формально визначених норм, встановлених та 
забезпечуваних силою держави та які спрямовуються на регу-
лювання поведінки людей та їх колективів згідно з прийняти-
ми в даному суспільстві підвалинами соціально-економічного, 
політичного та духовного життя; суб’єктивне право є передба-
ченою (або не забороненою) законом або будь-яким іншим 
правовим актом можливістю особи володіти майновим або 
немайновим благом, діяти у певній ситуації способом, вста-
новленим правовою нормою, або утриматися від учинення 
відповідної дії [2, с. 342]. Однак, якщо інтерес працівника роз-
глядати з позиції того, що він полягає в забезпеченні собі та 
своїй сім’ї гідного рівня життя [3], то він не співвідноситься із 
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законодавчо закріпленим правом працівника, зокрема правом 
на працю, передбаченим ст. 2 Кодексу Законів про працю 
України (КЗпП) [4]. Отже, відсутність визначеності у правовій 
науці змісту категорії «інтерес» створює багато суперечно-
стей, що в першу чергу пов’язане саме з незадовільним станом 
законодавства про працю, яке переважно оперує цим понят-
тям, але, при цьому, не надаючи конкретності щодо його 
змісту. 

Необхідно зазначити, що одним із перших до проблеми 
забезпечення та реалізації інтересів працівників звернувся 
В. Лазор, який запропонував увести до законодавства про пра-
цю  конструкцію трудових конфліктів, що мають своїм пред-
метом захист трудового інтересу працівників [5]. Для 
обґрунтування цього положення він посилається, зокрема, на 
частину четверту ст. 79 КЗпП, яка передбачає при складанні 
графіків відпусток урахування інтересів виробництва та «осо-
бистих інтересів працівників». Разом із тим інтереси 
працівника у випадку їх неврахування при складанні 
відповідного графіку не підлягають захисту як порушене пра-
во та, надаючи перевагу іншим факторам, які враховуються 
при складанні графіку відпусток, роботодавець не скоює пра-
вопорушення, а лише реалізує надані йому права. Отже, можна 
погодитися з автором, який пропонує встановити правові фор-
ми, у яких інтереси працівника можуть бути реалізовані, 
обґрунтовуючи для цього  необхідність встановлення проце-
дур і форм вирішення трудових конфліктів [5]. Але, на жаль, 
автор не виділяє особливостей категорії «інтересу» або 
категорії «трудового інтересу». Щодо трудових конфліктів, то, 
згідно з КЗпП вони ототожнюються із трудовими спорами (ст. 
2 гл. XV) [4], але у проекті нового Трудового кодексу України 
поняття трудового спору та трудового конфлікту вже 
розділяються (гл. 3, ст. 359-360) [6]. 

До проблеми встановлення сутності категорії «інтерес» 
зверталася також Л. Золотухіна, яка визначає його як «резуль-
тат відображення в діяльності суб’єктів трудового права 
об’єктивних умов їх існування та розвитку з метою найбільш 
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повного задоволення потреб цих суб'єктів» [7, с. 5]. При цьому 
«інтереси є спонукальною силою для встановлення, зміни та 
припинення правових відносин», а «право відображає 
суспільно значущі інтереси шляхом встановлення умов і 
засобів їх реалізації» [7, с. 6]. Та це не дає відповіді на питан-
ня, чим є інтерес і як він співвідноситься з правом, йдеться про  
суб’єктивне право, як від нього відрізняється та яким чином 
може захищатись [5].  

Якщо взяти до уваги Цивільний кодекс, Цивільний про-
цесуальний кодекс, Господарський і Господарський процесу-
альний кодекси, то вони  широко використовують поняття 
інтересу, зокрема, законного інтересу та охоронюваного зако-
ном інтересу [5]. О. Сонін підкреслює, що й ці поняття не ма-
ють чіткого визначення, оскільки роль інтересу в праві є до-
сить складною та багатоплановою, хоча сам по собі інтерес 
виконує спонукальну та структуроутворюючу функції. Разом 
із тим автор додає, що більше ускладнення у проблему визна-
чення категорії «інтересу» як правової додав Конституційний 
Суд України, який визначає, що інтерес є самостійним 
об’єктом правовідносин, реалізація якого задовольняється чи 
блокується нормативними засобами. Однак безпосередньо 
інтерес перебуває у зв’язку із суб’єктивним правом, але прямо 
ним не опосередковується і виходить за його межі, хоча 
зумовлюється його загальним змістом і є його складовою [5]. 
Слід зазначити, що види і зміст охоронюваних законом 
інтересів, як правило, не знаходять визначення у статтях зако-
ну, але, фактично, є правоохоронюваними. Таким чином, 
Конституційним Судом зроблено висновок, що інтерес у праві 
є певним прагненням особи, яке закону не суперечить, із чим 
не можна повністю погодитися, оскільки насправді інтерес 
може бути і протиправним. У цілому інтерес доцільно розгля-
дати як легітимний дозвіл, не заборонений законом, який є 
самостійним об’єктом судового захисту й інших способів 
правової охорони [8].  

У Кодексі законів про працю України та проекті Трудо-
вого кодексу України слово «інтерес» вживається відносно 

 270 



положень з особливостей колективного та трудового 
договорів, зокрема, ст. 130 КЗпП гарантує права і законні 
інтереси працівників при покладанні на них матеріальної 
відповідальності, ст. 224, 243, 246, 247, 252 встановлюють 
можливість забезпечення інтересів працівників через створен-
ня їх об’єднань. При цьому найбільш суттєвим надбанням 
чинного законодавства є закріплення у ст. 10 положення, що 
«колективний договір укладається на основі чинного законо-
давства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулю-
вання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин 
і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених 
ними органів» [4]. Це дозволяє врегулювати індивідуальні 
трудові відносини, але не надає працівникам права вимагати 
задоволення їх вимог у межах колективних договорів, оскільки 
за ними визнається лише право домовлятися про задоволення 
їх інтересів, і поки інтереси працівників не узгоджені у 
договірному порядку, вони юридичного значення не мають і 
не можуть захищатись [5]. Отже, інтерес працівника може бу-
ти представлений його прагненням досягти певного соціально-
економічного результату, але яке не підтримано на рівні зако-
нодавства. 

У роботі О. Костюченко інтерес є цілеспрямованим 
відношенням людини до будь-якого об’єкта його потреби, за-
лежить від умов буття людини та відображає необхідність для 
його життя предметів оточуючого світу [1]. Автор виходить із 
того, що інтерес роботодавця є використанням всіх позитив-
них якостей працівника для отримання користі щодо свого 
інтересу, при цьому, щоб максимально розкрити всі свої 
можливості та здібності у процесі праці, працівник повинен 
мати інтерес до виконання тієї чи іншої роботи. При цьому 
законний інтерес є прагненням учасників правовідносин до 
задоволення своїх найбільш важливих і необхідних потреб, які 
ґрунтуються на визначених у законі правах та обов’язках [1].  

З іншого боку, М. Самбор пропонуює такі ознаки закон-
ного інтересу, засновані на самій категорії інтересу: закріплене 
в нормах закону посилання на наявність певної незабороненої 
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юридичної можливості зі спрямованості особистості на кори-
стування соціальним благом або відмови у його використанні; 
соціальне схвалення таких інтересів суб’єкта; відсутність 
юридичної заборони або забороняючих норм у реалізації цієї 
можливості; законний інтерес можна сприймати як потенційну 
можливість, яка, набуваючи відповідного поширення та 
важливості, може реформуватися з усвідомленої 
спрямованості в можливість суб’єкта, що буде визнана і 
закріплена у вигляді суб’єктивного права [9, с. 11]. 

Іншої думки дотримується Т. Пікуля: законний інтерес є 
юридичним дозволом, який має характер правового прагнення, 
у якому відсутня вимога діяти строго зафіксованим у законі 
чином і вимагати відповідної поведінки від інших осіб і яка не 
забезпечена конкретним юридичним обов’язком, а тому не збі-
гається за своєю сутністю, змістом та структурою із 
суб’єктивним правом [10]. При цьому автор зазначає, що у за-
конних інтересах опосередковуються тільки ті запити, які не 
можна ще забезпечити у тому ж обсязі як і суб’єктивні права, а 
також прагнення, які право не встигло перевести у суб’єктивні 
права у зв’язку зі швидкоплинністю суспільних відносин і які 
не можна типізувати у зв’язку з їх індивідуальністю. Разом із 
тим у законних інтересах можуть втілюватися менш значущі 
потреби, отже, вони переважно формально у законодавстві не 
закріплюються і є менш конкретними та менш гарантованими.  

Ураховуючи зазначені підходи, законний інтерес 
доцільно представити, як прагнення, причини, ідеї, спонукання 
учасника трудових відносин задовольнити свої потреби, 
ґрунтуючись на правах та обов’язках, визначених законодав-
ством та відповідними трудовими договорами.  

За твердженням Л. Золотухіної охоронюваний законом 
інтерес виступає певним правовим засобом задоволення по-
треб суб’єктів трудових правовідносин та досягнення 
соціально корисних цілей [7, с. 7]. 

Отже, законний інтерес та охоронюваний законом 
інтерес відрізняються одне від одного тим, що законний 
інтерес є певним чином прагненням, визначеним у 
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законодавстві або локальних нормативних актах, а охороню-
ваний законом інтерес за певних умов може набути такого ста-
тусу. 

Відносно законних інтересів учасників трудових 
правовідносин слід зазначити, що вони мають таку 
особливість: права та обов’язки учасників цих правовідносин 
визначаються не лише в законах та підзаконних актах, але й у 
локальних нормативних актах та індивідуальних трудових до-
говорах. При цьому роботодавець має право поліпшити право-
ве становище працівника порівняно із законодавством за раху-
нок надання йому за власний рахунок додаткових прав чи 
пільг, що базується на ст. 9-1 КЗпП. Вкрай важливо для 
працівника, що законодавством не визначено обмеження цих 
прав та пільг, що надає свободи учасникам трудових відносин 
у наданні тих чи інших додаткових пільг [5]. 

Необхідно зазначити, що представники інтересів 
працівників відіграють важливу роль у захисті з реалізації 
прав працівників, що здійснюється за допомогою профспілок 
або об’єднань працівників. Відповідно до ст. 2 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [11] 
«Професійні спілки створюються з метою здійснення пред-
ставництва та захисту трудових, соціально-економічних прав 
та інтересів членів профспілки». Та незважаючи на те, що 
категорія «інтересу» у даному Законі вживається більше 30 
разів, вона також не набуває конкретних форм і тим самим 
ускладнює можливість захисту інтересів працівників. Тут 
необхідно погодитися з О. Арсентьєвою, яка підкреслює, що 
профспілки являють собою відповідним чином організовану, з 
належними повноваженнями, організацію, мета якої полягає в 
ефективному представленні та захисті інтересів працівників, а 
також здійсненні контролю за дотриманням законодавства про 
працю [12], але на практиці у профспілок недостатньо впливу 
для вирішення належним чином проблем, що виникають у 
процесі господарської діяльності, зокрема, при здійсненні та-
ких змін на підприємстві, як реорганізація (у формах злиття, 
приєднання, поділу, виділу, перетворення). Таким чином, 
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найбільш ефективно профспілки можуть захищати ті з 
інтересів працівників, які мають законодавчо або договірно 
закріплену форму права, при цьому окремо слід виділити ті 
права, що мають форму гарантій. 

На думку В. Щербини, оптимальне поєднання інтересів 
працівників та роботодавців можливе за допомогою реалізації 
у чинному трудовому законодавстві таких принципів трудово-
го права, як соціально-економічне партнерство, соціальна 
співпраця, соціальний мир, які є логічним продовженням 
принципів, закладених у Конституції України [13; 14]. При 
цьому автор схиляється до того, що соціально-економічне 
партнерство передбачає розгляд кожного з його учасників як 
повноцінного та самодостатнього суб’єкта соціальних зв’язків, 
а соціальне партнерство – як нормативно формалізовану та 
юридично гарантовану процедуру розмежування, узгодження 
й забезпечення законних інтересів на основі методів 
переговорів, взаємних поступок (компромісів), укладення і ви-
конання колективних договорів та угод [13]. По суті, це на-
ближено до положень проекту Трудового кодексу України [8], 
поданих у гл. 1 книги шостої, яка присвячена питанням 
соціального діалогу, а зараз регулюються Законом України 
«Про соціальний діалог в Україні» [15].  Співпраця може роз-
глядатися як форма взаємодії між суб’єктами соціально-
економічного партнерства, що передбачає врахування 
інтересів інших учасників відносин, вирішення розбіжностей 
через діалог, конструктивне співробітництво, досягнення 
компромісу тощо [14].  

Необхідно відзначити, що проведення переговорів, зна-
ходження компромісів, вирішення трудових спорів та 
конфліктів, укладення колективних угод тощо, усе це нале-
жить до компетенції професійних спілок, роботодавців, 
представників органів управління, що з урахуванням 
загальносвітових тенденцій набуває форми соціального парт-
нерства. Як підкреслює І. Шумлюєва, «…соціальне партнерст-
во та його інструменти в усьому світі визнано найбільш 
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цивілізованим способом узгодження інтересів найманих 
працівників, роботодавців та держави…» [16].  

Відповідно до Конституції України [17] серед основних 
економічних прав людини і громадянина, як суб’єктів права, 
виділяється право на працю, що включає можливість заробля-
ти особі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку 
вільно погоджується. Отже, кожен має право на належні, 
безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом. Разом із цим громадянам гарантується 
захист від незаконного звільнення, а право на своєчасне одер-
жання винагороди за працю захищається законом. Цей захист 
реалізується через юридичні гарантії, що встановлюються 
державою у Конституції та інших нормах чинного законодав-
ства. Слід підкреслити, що ці гарантії певною часткою 
втілюють інтереси працівників на законодавчому рівні, але 
вони є загальними та базуються на принципах міжнародного 
права. По суті, Конституція визначає ті гарантії, які характери-
зують законні інтереси працівників. 

Унаслідок реорганізації підприємств у формах злиття, 
приєднання, виділу, поділу, перетворення, у нових власників 
з’являється можливість щодо скорочення працівників, яке, за-
лежно від розмірів підприємства та специфіки його діяльності, 
може призвести до зростання рівня безробіття при звільненні 
працівників без подальшого працевлаштування, неврегульо-
ваності питань передачі об’єктів житлово-комунальної та 
соціально-культурної сфери, а також до зростання ризику руй-
нування людського потенціалу міст, у яких підприємства, що 
зазнають реорганізації, є містоутворюючими [18]. За таких 
умов має зростати роль представників працівників (їх 
об’єднань або професійних спілок) і державних органів 
управління, що можливе саме на засадах соціального партнер-
ства та соціального діалогу. 

На сьогодні до сфери соціального партнерства у трудо-
вих правовідносинах належать проблеми взаємовідносин 
працівників, роботодавців та влади, вирішення яких поки що 
не входить до сфери державного регулювання, оскільки вони 
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не мають чіткого законодавчого окреслення. Звичайно, кожен 
з учасників соціальних відносин має розумні інтереси, що 
тісно переплітаються, та зобов’язаний робити свій внесок у 
розвиток соціального партнерства. І працівники, і роботодавці, 
і держава є зацікавленими одне в одному: найманий праців-
ник – у роботодавцеві, який створює робочі місця, гарантує 
зайнятість, а також певний рівень доходу; роботодавець – у 
працівникові, що виступає як фактор виробництва; влада – у 
збереженні соціальної стабільності в державі, що вимагає від 
неї бути гарантом та координатором забезпечення соціального 
захисту працівників [19]. Усе це потребує того, щоб інтереси 
кожного з учасників мали конкретне визначення та мали дієві 
засоби їх захисту, без чого неможливо їх реалізувати. У такому 
випадку законодавство у сфері трудових правовідносин має 
забезпечити необхідні правові умови з метою найбільш ефек-
тивного узгодження інтересів усіх суб’єктів соціально-
трудових відносин.  

Якщо визначити основний трудовий інтерес працівника 
як можливість працювати й отримувати гідну заробітну плату 
з метою задоволення своїх потреб і потреб своєї сім’ї, 
видається очевидним, що при реорганізації підприємства 
працівник буде заінтересований у збереженні свого робочого 
місця. Але тут законодавством надано роботодавцю достатньо 
причин для розірвання трудових відносин, те саме можна ска-
зати і про проект Трудового кодексу.  

Згідно зі ст. 104 Цивільного кодексу України [20] та ст. 
59 Господарського кодексу України [21] формами реорганіза-
ції підприємства є злиття, приєднання, поділ, перетворення. І 
хоча ст. 17 та 36 КЗпП [6] передбачають, що при реорганізації 
підприємства трудові правовідносини мають продовжуватися 
до кінця строку чинності відповідного договору та відповідно 
до ст. 40, трудовий договір, укладений на невизначений строк, 
а також строковий трудовий договір до закінчення строку його 
чинності можуть бути розірвані власником або уповноваже-
ним ним органом у випадку змін в організації виробництва і 
праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, незважаючи на те, 
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що ст. 49-4 КЗпП передбачено, що ліквідація, реорганізація 
підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення 
виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або 
штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюва-
тися тільки після завчасного надання професійним спілкам ін-
формації з цього питання. Навіть те, що ст. 40 передбачено, що 
звільнення у зв’язку з реорганізацією  допускається, якщо не-
можливо перевести працівника, за його згодою, на іншу робо-
ту, це не може гарантувати працівникові збереження його ро-
бочого місця.  

Доцільно відзначити, що в судовому порядку працівник 
може бути поновлений на роботі (якщо він був звільнений за 
пунктом 1 ст. 40 КЗпП, у тому числі в разі реорганізації), якщо 
буде доведено, що роботодавець при вивільненні не запропо-
нував йому переведення на іншу наявну роботу, яку працівник 
міг би виконувати, виходячи з його кваліфікації та досвіду, або 
за відсутності такої роботи не попередив про це працівника у 
встановленому порядку [22].  

Щодо положень проекту Трудового кодексу та можливо-
сті реалізації й захисту інтересів працівника під час реоргані-
зації підприємств, то він  у цьому питанні майже не відрізня-
ється від чинного КЗпП.  

Слід виділити, що чинним трудовим законодавством 
особливо виділяється порядок розірвання трудового договору 
за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, хоча 
він є певною мірою суперечливим. Якщо при реорганізації пі-
дприємства трудові відносини із працівником мають продов-
жуватися, то це не зобов’язує роботодавця до укладення ново-
го договору, а всі умови, встановлені попереднім договором, 
мають застосовуватись у повному обсязі. При цьому письмо-
вої згоди працівника на продовження трудових відносин не 
має вимагатись. Ще більше ситуація працівників у випадку 
реорганізації підприємства ускладнюється відсутністю норма-
тивних актів, що встановлювали б обов’язки власників щодо 
нового підприємства (створеного в результаті реорганізації) 
приймати на роботу працівників, які працювали у структурі 
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однієї юридичної особи, приєднаної до другої юридичної осо-
би або поділеної внаслідок реорганізації на декілька самостій-
них організацій [23].  

У цілому саме функція захисту прав та інтересів праців-
ників спроможна допомогти у вирішенні такого питання, як 
захист і реалізація інтересів працівників під час реорганізації 
підприємств. Встановлення правових умов для захисту пору-
шеного права та стимулювання працівників для того, щоб во-
ни могли самостійно реалізовувати свої права, мають стати 
одними з основних завдань соціально-трудової політики дер-
жави на засадах соціального партнерства.  

На даний час захисна функція трудового права більше 
асоціюється із захисною роллю профспілок, хоча вони посту-
пово самоусуваються від участі в захисті трудових прав та за-
конних інтересів працівників, а також не беруть активної учас-
ті в соціально-економічних процесах  [24]. Але цю ситуацію 
можна виправити за допомогою поширення практики соціаль-
ного партнерства. Крім того, розширення сфери договірного 
регулювання праці надає більше можливостей сторонам при 
визначення змісту трудового договору, ураховуючи не тільки 
соціально-трудові, а також виробничі інтереси [25].  

Таким чином, можна зробити висновок, що чинне трудо-
ве законодавство не надають працівникові певних надійних 
гарантій захисту й реалізації своїх інтересів під час реоргані-
зації. З одного боку, правонаступник має продовжити трудові 
відносини із працівником, а з іншого – йому надаються досить 
вагомі причини їх припинити. Отже, проблема трудових пра-
вовідносин у процесі реорганізації потребує законодавчого 
врегулювання з метою забезпечення інтересів усіх суб’єктів 
трудових відносин.  

Висновки. Інтерес є прагненням, причиною дій, тобто він 
не має законодавчого чи нормативного закріплення, а тому 
виникають ускладнення при його забезпеченні. Оскільки право 
є законодавчо закріпленою можливістю реалізації прав, то 
після визначення інтересів працівників у колективному або 
іншому  трудовому договорі, вони набувають формальної 
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визначеності і статусу суб’єктивного права, яке підлягає за-
хисту. Таким чином, інтереси працівників мають бути чітко 
визначені у законодавчому чи нормативному акті або у трудо-
вому договорі для того, щоб їх реалізація відбувалася безпе-
решкодно й охоронялася законом. 

Взаємні права та обов’язки учасників правовідносин та 
заходи, спрямовані на задоволення законних інтересів 
учасників цих правовідносин, реалізуються лише на підставі 
юридичних фактів. Оскільки реорганізація підприємств є юри-
дичним фактом здійснення змін на підприємстві, інтереси 
працівників у результаті таких змін мають бути також юри-
дично оформлені. Оскільки чинне трудове законодавство не 
надає працівникові ясності щодо захисту своїх прав та реалі-
зації інтересів під час реорганізації, такі положення мають бу-
ти враховані у проекті Трудового кодексу України разом із на-
данням визначення поняттю «інтереси працівників» і механіз-
му їх реалізації.  

Захисна функція прав та інтересів працівників спрямова-
на на допомогу у вирішенні проблеми захисту та реалізації їх 
інтересів під час реорганізації підприємств. Установлення пра-
вових умов для захисту порушеного права та стимулювання 
працівників для того, щоб вони могли самостійно 
реалізовувати свої права, мають бути закладені в законодавчих 
актах. Йдеться також про те, що ця функція має покладатися 
на представників працівників – їх об’єднання або профспілки. 
У зв’язку з тим, що останнім часом роль профспілок 
зменшується в захисті трудових прав та законних інтересів 
працівників, підвищення їх ролі та значущості можна досягти 
на основі реалізації соціального партнерства та законодавчого 
закріплення більших прав профспілок під час захисту й 
реалізації інтересів працівників при реорганізації підприємств.  

Отже, забезпечення та ефективна реалізація інтересів 
працівників при реорганізації підприємств полягає в 
усвідомленні своїх інтересів, визначенні процесу їх реалізації 
та в безпосередній реалізації в межах чинного законодавства. 
У цілому підвищення ефективності реалізації інтересів 
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працівників під час реорганізації підприємств має бути забез-
печене шляхом законодавчого врегулювання цього питання в 
нормах трудового законодавства.  
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Э.Я. Рассуждай,  
О.С. Шестакова  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КАПИТАЛИЗАЦИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ  

КОМПАНИЙ УКРАИНЫ 

В условиях современной мировой экономики для горно-
добывающих компаний важнейшей задачей является повыше-
ние их капитализации. Процесс капитализации связан с разви-
тием фондового рынка, который в Украине только формирует-
ся и поэтому недостаточно изучен. Экономика Украины в на-
стоящее время ориентирована на горнодобывающий комплекс, 
который развивается совместно с перерабатывающим секто-
ром экономики и обеспечивает национальную безопасность. 

Специфика функционирования горнодобывающего ком-
плекса связана с горно-геологическими условиями залегания 
полезных ископаемых, с влиянием на него макроэкономиче-
ских факторов и реализацией инвестиционных проектов, осно-
ванных на современных технических решениях. Капитализа-
ция как современный экономический инструментарий позво-
ляет привлечь инвесторов и обеспечить эффективность и ус-
тойчивость развития горнодобывающих компаний. 

Современной украинской школой исследованы достиже-
ния мировых школ по вопросам капитализации. Теоретические 
основы капитализации представлены в трудах известных зару-
бежных экономистов – И. Ансоффа, Ф. Котлера, М. Портера, 
А. Хайека, где капитализация рассматривается как неотъемле-
мая часть рыночной экономики. Однако их теоретические вы-
воды и практические рекомендации не всегда можно исполь-
зовать в условиях современной Украины, учитывая глубокий 
экономический кризис. 

В связи с этим целью статьи является повышение эффек-
тивности и устойчивости деятельности горнодобывающих 
компаний на основе управления их капитализацией. 

 Э.Я. Рассуждай,  
 О.С. Шестакова, 2013  
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Горнодобывающая промышленность является одной из 
ведущих отраслей экономики и по уровню капитализации за-
нимает пятое место в мире после банковского сектора, нефте-
газовой, фармацевтической и компьютерной промышленности 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни капитализации ведущих секторов экономики в 2011 г. 

№ 
п/п Сектор Количество 

компаний 
Рыночная  

капитализация,  
млрд дол. США 

1 Банковский 75 4435 
2 Нефтегазовый 46 3832 
3 Фармацевтический 20 1431 
4 Компьютерный 19 1318 
5 Горнодобывающий 16 1066 
6 Программное обеспечение 12 1035 

Составлено на основании источника [1]. 
 
Ведущие компании горнодобывающего сектора укрепи-

ли свои позиции по уровню капитализации на глобальных 
рынках, что видно из списка горнодобывающих компаний ми-
ра за 2011 г. (табл. 2). По сравнению с 2005 г. бразильская 
компания «Vale» в списке 500 крупнейших компаний мира пе-
редвинулась со 155 места на 23, компания «Pio Tinto» – со 117 
на 31, а «BHP Billiton» – с 41 на 6 [1]. 

На протяжении последнего десятилетия компании гор-
нодобывающей промышленности мира имели положительную 
динамику финансовых показателей, однако начиная с 2012 г. 
эта тенденция стала меняться. Так, в 2013 г. падение составило 
порядка 20%. Это происходит из-за того, что наблюдается 
прежде всего снижение доверия инвесторов, что связано с ос-
лаблением контроля над затратами и доходами на капитал, а 
также опасением обвала цен на минеральное сырье. Для вос-
становления доверия инвесторов акционеры компаний стали 
требовать от своих руководителей более эффективного управ-
ления капиталом и доходностью, о чем свидетельствует такой 
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Таблица 2 

Ведущие горнодобывающие компании мира в 2011 г. 

№ 
п/п Компания Страна 

Рыночная 
капитали-

зация 

Оборот, 
млрд дол. 

США 

Числен-
ность 

занятых, 
тыс.чел. 

1 BHP Billiton Австралия/ 
Великобритания 247,1 50,4 39,6 

2 Vale Бразилия 168,1 50,1 70,8 
3 Rio Tinto Австралия/ 

Великобритания 144,1 56,6 69,0 

4 China Shenhua Energy Китай 89,3 23,1 65,1 
5 Xstrata Великобритания 69,2 30,8 38,6 
6 Anglo Amirican Великобритания 67,9 28,4 100,0 
7 Barrick Gold Канада 51,7 11,3 20,0 
8 Goldcorp Канада 39,7 3,9 н.св. 
9 Newcrest Mining Австралия 31,5 2,3 7,6 

10 Anglo Platinum Южная Африка 27,2 6,9 54,0 
11 Newmont Mining США 26,9 9,5 15,5 
12 Vanzhou Coal Mining Китай 22,7 5,1 50,9 
13 Antofagasta Великобритания 21,5 4,6 4,2 
14 China coal Energy Китай 20,7 10,7 56,0 
15 Peabody Energy США 19,5 6,9 7,2 

 
факт, как увеличение выплат дивидендов [2]. Среди мер, на-
правленных горнодобывающими компаниями на восстановле-
ние доверия участников рынка, следует отметить сокращение 
капитальных инвестиций, продажу непрофильных активов, а 
также переход горнодобывающих компаний к модели наращи-
вания капитализации не за счет увеличения производства, а 
путем повышения рентабельности действующих мощностей, 
производительности и эффективности производства. 

В то же время горнодобывающая промышленность явля-
ется одним из главных факторов экономического роста и со-
циального развития стран, которые располагают природными 
ресурсами, это относится и к Украине. Извлечение потенци-
альных выгод от интенсивного использования ресурсов воз-
можно при условии долгосрочного и ответственного подхода к 
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развитию отрасли и ее управлению. Европейским банком ре-
конструкции и развития (ЕБРР) выработаны принципы разви-
тия горнодобывающей промышленности, в которых уделяется 
внимание вопросам экономической устойчивости, охраны ок-
ружающей среды, безопасности труда и решению социальных 
проблем. Практический опыт деятельности этой отрасли пока-
зывает, что добыча полезных ископаемых может иметь также 
и негативные экономические, экологические и социальные по-
следствия, что приводит к уменьшению стимулов к инвести-
рованию в промышленные объекты, объекты инфраструктуры, 
человеческий капитал, к ослаблению институциональной базы 
и систем управления. 

Принципы деятельности горнодобывающей отрасли, вы-
работанные ЕБРР, заключаются в разработке подходов к фи-
нансированию горнодобывающих проектов, обеспечению ус-
тойчивого развития горнодобывающего сектора, формирова-
нию ответственного подхода к повышению капитализации 
компаний отрасли и были сформулированы следующим обра-
зом: 

размеры государственной собственности и масштабы го-
сударственного вмешательства остаются все еще существен-
ными, особенно в отношении «стратегического сырья»; 

концентрация в горнодобывающей отрасли усиливается; 
доступ к рынкам и торговле должен быть улучшен по-

средством устранения торговых барьеров; 
инфраструктура нуждается в улучшении, прежде всего 

путем развития железнодорожной и автодорожной сети, а 
также коммунальных служб; 

по уровню технологической оснащенности горнодобы-
вающая промышленность характеризуется значительной от-
сталостью, а горнодобывающие предприятия все еще исполь-
зуют устаревшие технологии и методы добычи полезных ис-
копаемых; 

страны, зависящие от добычи полезных ископаемых, от-
личаются слабостью институциональной базы и систем управ-
ления, а также меньшей прозрачностью; 

необходимо укреплять нормативно-правовую базу и 
приводить ее к лучшим международным стандартам [3]. 
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Следует заметить, так как горнодобывающая отрасль 
связана с добычей полезных ископаемых, то автоматически 
она связана с низкой долей добавленной стоимости. В связи с 
этим экономику горнодобывающих отраслей принято проти-
вопоставлять инновационной экономике. Однако при этом у 
такого противопоставления есть ограничения, которые опре-
деляются сущностью сырьевой экономики, а именно тем, что 
она задается обеспеченностью определенными природными 
ресурсами, а саму структуру валового внутреннего дохода оп-
ределяют добывающие отрасли. Исходя из экономической 
значимости отрасли, напрашивается вывод, что экономика 
горнодобывающих отраслей не должна противопоставляться 
другим экономикам, например экономике знаний. Этот вывод 
подтверждается открытием лауреата Нобелевской премии 
Бертилом Олином. Его теория известна как теория соотноше-
ния факторов производства и называется «теория Хекшера-
Олина». Она основывается на следующих предположениях: в 
каждой стране есть характерная только для нее совокупность 
факторов производства (например, запасы угля, квалифициро-
ванная рабочая сила). Ассортимент товаров, в производстве 
которых специализируется страна, будет зависеть от того, ка-
кими ресурсами для их выпуска она обладает и соответственно 
имеет сравнительные конкурентные преимущества в произ-
водстве продуктов, для выпуска которых интенсивно исполь-
зуются эти ресурсы (факторы производства), в которых страна 
не испытывает недостатка [4, с. 281]. 

Институциональная среда определяет характер развития 
горнодобывающих компаний и значимость присущих им акти-
вов, которые называются специфическими. Понятие «специ-
фические активы» было введено в обращение О. Уильямсоном 
как специфический ресурс, приспособленный к условиям кон-
кретной сделки и вне ее не имеющий большой ценности. К 
специфическим активам отнесены и активы горнодобывающих 
предприятий, которые являются результатом специализиро-
ванных инвестиций и не могут быть перепрофилированы для 
альтернативного использования без потерь производственного 
потенциала, не имеют свободного доступа для других произ-
водителей, предназначены для длительного использования, 
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обладают высокой капиталоемкостью [5, с. 142]. О. Уильямсон 
выделил четыре типа специфических активов: специфичность 
местоположения; специфичность физических активов; специ-
фичность человеческих активов; целевые активы (результат 
инвестиций для обеспечения конкретной трансакции). Первые 
два актива непосредственно связаны с минерально-сырьевыми 
активами. Так, например, специфичность местоположения оп-
ределяется территориальным расположением компании и 
формирует конкурентные преимущества в связи с экономией 
транспортных и производственных затрат. Специфичность фи-
зических (материальных) активов определяется их технологи-
ческим назначением. 

Дополнительными характеристиками специфических ак-
тивов в горнодобывающих отраслях являются: 

исчерпание или истощение минеральных ресурсов; 
долгосрочность контрактов по использованию мине-

рально-сырьевых активов, определяемая лицензионным по-
рядком недропользования; 

комплиментарность минерально-сырьевых и других оп-
ределенных активов, используемых в комплексе и порождаю-
щих эффекты взаимодополнения факторов производства и хо-
зяйственных операций [6]. 

Специфические активы существуют объективно, а стра-
тегические активы формируются с учетом возможностей гор-
нодобывающих компаний, конкурентной среды и институцио-
нальных ограничений. При этом институциональные ограни-
чения определяются сферой экономической деятельности, 
стратегическим значением отрасли и ее систематизирующим 
характером, а институциональные ограничения базируются на 
определенных теориях институционально-эволюционного раз-
вития, в том числе теории прав собственности, теории транс-
акционных издержек, ресурсной теории и других. Условия ин-
ституционального влияния на деятельность горнодобывающих 
компаний приведены в табл. 3. 

Институциональная теория недропользования основыва-
ется прежде всего на соблюдении интересов государства и 
собственников компаний. Важнейшими элементами институ- 
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Таблица 3 

Условия институционального регулирования  
горнодобывающих компаний 

№ 
п/п 

Институциональные  
признаки 

Факторы институционального 
регулирования 

1 Исходные экономические 
условия развития компании 

Изменения в лицензионном режиме 
недропользования, проведение оп-
ционов, вывод участников из нерас-
пределенного фонда 

2 Результирующие экономичес-
кие условия развития компа-
нии 

Механизмы частно-государст-
венного партнерства, государствен-
ная поддержка горнодобывающих 
компаний 

3 Характеристика природных 
ресурсов 

Ценообразование на внутреннем 
рынке, таможенное и налоговое ре-
гулирование 

4 Несовершенная мобильность 
ресурсов 

Создание интегрированных ком-
паний, антимонопольное законода-
тельство, законодательство о транс-
фертном ценообразовании, измене-
ние порядка передачи лицензий в 
интегрированной компании 

 
циональной теории в деятельности горнодобывающих компа-
ний являются: законодательная и нормативная база; стратегия 
и политика освоения недр; механизм предоставления прав 
пользования недрами; программа геологоразведочных работ 
по подготовке новых участков недр для выставления на аук-
ционы и конкурсы. 

Компаниям, осуществляющим деятельность в горнодо-
бывающих отраслях, свойственны следующие характеристики 
[7]: 

высокая степень риска. Это связано с тем, что средства, 
затраченные на разведку или доразведку новых запасов полез-
ных ископаемых, могут не привести к дополнительным про-
мышленным запасам. Иначе можно сказать, что дополнитель-
ные затраты могут не привести к возникновению специализи-
рованного актива в виде природных ресурсов. Риски характер-
ны и во время добычи, т.е. объемы фактической добычи могут 
существенно отличаться от запланированных. Цены на при-
родные ископаемые могут также изменяться; 
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наблюдается слабая связь между рисками и экономиче-
скими выгодами, поэтому приходится относить все затраты на 
расходы, так как будущие выгоды являются слишком неопре-
деленными; 

высокая стоимость отдельных проектов. Сумма затрат, 
капитализирующихся на момент завершения проекта, может 
быть существенной по отношению к капиталу и совокупным 
активам компании; 

регулирование горнодобывающих отраслей со стороны 
государства. Это регулирование происходит от прямого права 
собственности государства на природные ресурсы до налого-
вых льгот и штрафов, регулирование цен, ограничение импор-
та и экспорта, охрана труда, техники безопасности, природо-
охранные мероприятия; 

влияние экономических, технологических и политиче-
ских факторов. Хотя эти факторы присущи не только добы-
вающим отраслям, но в большей степени склонны влиять 
именно на них в силу следующих причин [7]: 

а) колебания рыночных цен на полезные ископаемые 
оказывают влияние на рентабельность запасов месторожде-
ний; 

б) существенное изменение технологии может значи-
тельно влиять на рентабельность отдельных проектов, связан-
ных с добычей полезных ископаемых; 

в) почти во всех странах права на добычу полезных ис-
копаемых принадлежат государству. 

В целом можно отметить, что капитализация горнодобы-
вающих компаний как процесс создания стоимости зависит от 
двух групп факторов: управляемых (микроуровень) и неуправ-
ляемых (макро- и мезоуровень) [8, с.117]. Влияние мезоэконо-
мических факторов на уровень капитализации в настоящее 
время исследовано недостаточно полно. Существует двоякое 
суждение об этом влиянии: первое – это стоимостная концеп-
ция управления, абсолютизирующая максимизацию рыночной 
стоимости как стратегической цели развития предприятия, 
второе – это увеличение прибыли и доходности предприятий. 

Н.И. Матвиенко считает, что рост капитализации горно-
добывающих предприятий является функцией двух перемен-
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ных: экономической прибыли (свободный денежный поток, 
CF) и стоимости капитала (средневзвешенная стоимость, 
WAСС), что можно выразить следующим уравнением [8]: 

max
min

max
→








→

→
=

WACC
CF

fV , 

где V – стоимость капитализации предприятия. 
Капитализация как важнейший критерий эффективности 

функционирования горнодобывающих предприятий определя-
ется совокупностью базовых условий функционирования от-
расли, структурой рынка, поведением производителей горно-
добывающей продукции, государственной политикой по от-
ношению к отрасли, организационной структурой и др. 

На основе теории анализа Р.М. Гранта, базированной на 
эмпирических исследованиях отраслевых рынков, можно 
обосновать определяющие условия роста капитализации, к ко-
торым относятся следующие [9, с. 227]: 

1. Обеспеченность субъектов отрасли природными ре-
сурсами, отсутствие дефицита продукции горнодобывающей 
отрасли на внутренних и внешних рынках. 

2. Появление новых технологий горнодобывающего 
производства. Технологические изменения по-разному влияют 
на уровень рыночной капитализации отрасли. Капитализиро-
ванными считаются высокотехнологические отрасли, горно-
добывающие предприятия относятся к традиционным (ста-
рым) отраслям индустриальной экономики, поэтому капитали-
зация их значительно ниже. 

3. Устойчивая динамика роста отрасли. В соответствии с 
теорией жизненных циклов [9, с. 361] наибольший потенциал 
для роста капитализации имеют новые отрасли, а низкий – 
старые (рис. 1). 

4. Низкая чувствительность отрасли к влиянию циклич-
ных колебаний (подъему и спаду деловой активности). В зави-
симости от колебаний спроса и предложения в долгосрочной 
перспективе выделяют следующие группы: наиболее чувстви-
тельные отрасли (влияние проявляется на ранних стадиях цик-
ла); наименее чувствительные, к которым относится горно- 
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Рис. 1.  Модель жизненного цикла горнодобывающей отрасли  
в зависимости от уровня капитализации 

 
добывающая отрасль. Уровень капитализации отраслевых 
предприятий зависит также от структуры отраслевого рынка, 
рыночной концентрации, количества производителей и про-
давцов, дифференциации продукции, барьеров вхождения в 
отрасль (чем больше барьеров вхождения, тем больше рента-
бельность в отрасли). 

5. Вертикальная интеграция. Обеспечивает надежность 
поставок, экономию на трансакционных расходах и на мас-
штабах производства, контроль над добавленной стоимостью 
внутри одной организации. 

6. Государственное регулирование, которое находит от-
ражение в государственной политике по отношению к опреде-
ленным секторам и горнодобывающим отраслям экономики, 
отраслевое регулирование и дерегулирование. 

Среди разнообразной продукции горнодобывающей 
промышленности наибольшую роль играет уголь, медь и же-
лезная руда, на которые в 2011 г. в совокупности приходилось 
64 % всей выручки мировой добывающей промышленности 
(рис. 2). 
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Из рис. 2 видно, что уголь занимает 23 % в общем объе-

ме товаров добывающей промышленности мира [4]. В десятку 
стран-лидеров по добыче угля входят: Китай, США, Индия, 
Австралия, Россия, Германия, ЮАР, Польша, Украина и Ка-
захстан. Общие мировые геологические запасы составляют 14-
16 трлн т, разведанные – более 5 трлн т, доказанные – 
1,8 трлн т. Объемы добычи угля по странам приведены в 
табл. 4. 

Предпосылками роста международной торговли являют-
ся развитие дешевой и безопасной добычи открытым способом 
в лидирующих странах экспортерах (Австралия, ЮАР, Индо-
незия), а также развитие экономик Индии и Китая. Угольная 
отрасль, в отличие от нефтяной и газовой, практически не ис-
пытывает ресурсных проблем, но сталкивается с рядом техно-
логических и экологических ограничений и рисков. Ключевы-
ми трендами развития мировой угольной отрасли в 2010-
2050 гг. будут: 

опережающий рост угольной энергетики в Индии и в 
Китае; 

рост международной торговли углем; 
развитие новых технологий использования угля; 

Рис. 2. Доля различных товаров добывающей  
промышленности мира в общей выручке отрасли  

за 2011 г., % 
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Таблица 4 
Добыча угля по странам мира, млн т 

Страна 
Производство угля в год Доля в миро-

вом потреб-
лении, % 

На сколько 
лет хватит 
запасов, 

лет 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Китай 2204,7 2380,0 2526,0 2782,0 3050,0 3240,0 3520,0 3650,0 49,5 38 
США 1026,5 1053,6 1040,2 1062,0 973,2 984,6 992,8 922,1 14,1 245 
Индия 428,4 447,3 478,3 521,7 551,6 569,9 589,5 605,8 5,6 105 
ЕС 608,0 595,5 593,4 587,7 536,8 535,7 576,1 593,4 4,2 55 
Австралия 378,3 385,3 399,0 401,5 409,2 423,9 415,5 431,2 5,8 186 
Россия 298,5 309,2 314,2 326,2 298,1 316,9 323,5 354,8 4,0 500 
Индонезия 146,9 195,0 217,4 229,5 252,5 305,9 324,9 386,1 5,1 17 
ЮАР 244,4 244,8 247,7 250,4 250,0 253,8 255,1 260,0 3,6 122 
Германия 202,8 197,2 201,9 192,4 183,7 182,3 188,6 196,2 1,1 37 
Польша 159,8 156,1 145,9 143,9 135,1 133,2 139,2 144,1 1,4 56 
Казахстан 86,6 96,2 97,8 111,1 101,5 110,8 115,6 116,4 1,5 308 
Мировое 
производ-
ство 

5886,7 6195,1 6421,2 6781,2 6940,6 7273,6 7996,5 7864,5 100 119 

Составлено на основании источников: BP Statistical Review of 
World Energy 2009, Statistical Review of World Energy 2010-2012. 

 
изменение экономических параметров угольных элек-

тростанций; 
воздействие климата на угольную энергетику [10]. 
Российские исследователи Института энергетических 

стратегий (ГУ ИЭС) предполагают развитие угольной энерге-
тики в 2013-2050 гг. по трем принципиально различным сце-
нариям: 

инерционный – при нем быстрый рост энергетики сопро-
вождается частичным переходом на новые угольные техноло-
гии. В инерционном варианте угольная отрасль будет расти 
быстро, в силу медленного роста инновационных отраслей и 
ориентации на самообеспечение в ряде крупнейших регионов 
мира из-за геополитической напряженности; 

стагнационный – постепенное сворачивание отрасли со-
провождается переходом к «чистому углю». Предполагается, 
что ее сокращение начнется к 2030 г. вследствие жестких эко-
логических ограничений; 
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инновационный – угольная энергетика постепенно усту-
пает место атомной и возобновляемой энергетике, причем 
главной причиной является не соотношение затрат, а неспо-
собность угольной энергетики удовлетворить системные по-
требности мировой энергетики [10]. 

Поскольку добыча угля обычно требует значительных 
капитальных вложений, она в основном осуществляется круп-
ными угольными компаниями. Так, американская компания 
Peabody Energy Corporation является одной из старейших 
(1883 г.), но в то же время и самой высококапитализированной 
в мире (табл. 5). Ее рыночная капитализация в 2012 г. состав-
ляла 8 млрд дол. Из угля, добываемого этой компанией, выра-
батывается приблизительно 10 % электроэнергии в США и 
около 3 % по всему миру. Однако в целом угольная промыш-
ленность США переживает упадок, и можно выделить три ос-
новных фактора, которые снизили стоимость акций американ-
ских угольных компаний: 

относительно теплая зима снизила потребление угля, что 
сказалось на доходах угледобывающих компаний; 

потребление угля в США было снижено из-за более  
жесткого законодательства касательно экологии; 

технология «гидравлического разрыва» дала возмож-
ность существенно облегчить добычу больших объемов при-
родного газа прямо на территории США. Объемы добычи на-
столько значительны, что уже превышают спрос, делая «голу-
бое топливо» более дешевой альтернативой углю [11]. 

Мировой энергетический отчет за 2012 г. показал, что 
потребление угля в Европе было больше, чем в США, на 6,3%. 
Кроме того, в некоторых странах ЕС количество произведен-
ной с его помощью электроэнергии только за один год возрос-
ло на 50% [12]. Многим странам выгоднее использовать 
«грязный», но дешевый уголь, чем «чистый», но дорогой рос-
сийский газ. 

Главная причина увеличения потребления угля в Европе 
заключается в падении цены на уголь в мире, после того как в 
Америке стали добывать сланцевый газ, а также падении спро-
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са на уголь в Китае. Производство одного мегаватта электро-
энергии при переводе ТЭС на уголь стало приносить прибыль 
в Германии в 14 евро. Польша в настоящее время 92 % элек-
троэнергии вырабатывает, сжигая уголь, и планирует инвести-
ровать в строительство электростанций 24 млрд дол. Строи-
тельство электростанций намечается в Германии, что делает 
уголь в Европе более популярным. 

Таблица 5 

Крупнейшие угледобывающие компании мира  
по уровню капитализации 

Компания 
Капитализа-
ция, млн дол. 

США 

EV/S EV/EBITDA P/E 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Развитые рынки 
Peabody Energy Corp. 
(США) 15930,1 2,57 2,22 9,39 7,17 20,1 13,18 

Consol Energy Inc. (США) 11397,6 2,53 2,27 9,53 7,45 24,4 13,78 
Massey Energy Co. (США) 6716,06 1,92 1,49 15,1 6,3 н/д 14,38 
Arch Coal Inc. (США) 5609,88 2,12 1,84 9,23 6,36 28,4 12,64 

Развивающиеся рынки 
Aduro Energy Tbk PT  
(Индонезия) 9294,42 3,71 2,73 11,08 7,33 37,37 17,25 

Bumi Resources Tbk PT 
(Индонезия) 8414,23 2,8 2,18 8,98 6,07 21,26 12,54 

Banpa Public Co Ltd  
(Таиланд) 6513,34 3,83 2,46 12,68 7,66 9,47 10,83 

Hanum Energy Tbk PT 
(Индонезия) 2932,0 5,31 3,33 19,51 9,51 29,83 14,18 

Staits Azia Resources Ltd  
(Сингапур) 2857,96 3,32 2,56 13,42 7,44 24,66 12,15 

Bezau Coal Energy RT 
(Индонезия) 2253,60 2,32 1,75 7,74 4,99 29,04 13,29 

Кузбассразрезуголь  
(Россия) 2251,42 1,89 1,55 4,98 3,62 9,2 4,75 

Кузбасская Топливная 
Компания (Россия) 719,62 3,51 2,51 11,88 7,39 12,96 12,91 

Составлено на основании данных компании «Altana Capital». 
Пояснения к таблице: 
ЕV/S – отношение капитализации к выручке. Малое значение коэффициента сви-

детельствует о недооценке компании, большое – о переоценке; 
EV/EBITDA – отношение стоимости предприятия к прибыли до выплат налогов, 

процентов и амортизации. Показывает, через сколько лет окупятся инвестиции; 
Р/Е – отношение капитала к прибыли. Показывает количество лет, за которое 

предприятие может окупиться за счет прибыли. 
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Таким образом, являясь самым доступным полезным ис-
копаемым, каменный уголь может стать наиболее используе-
мым видом топлива для производства электроэнергии до кон-
ца текущего десятилетия. 

Для сохранения энергетической, экономической и фи-
нансовой безопасности страны необходимо создание эффек-
тивной, безубыточной угольной отрасли, которая способна 
обеспечить страну собственным углем и по конкурентным ми-
ровым ценам. Существенным резервом увеличения  собствен-
ной угледобычи в Украине будет являться создание условий 
для приватизации жизнеспособных предприятий, закрытие 
безнадежно убыточных или решение вопроса о передаче их в 
концессию или аренду, что будет способствовать притоку ин-
вестиций в отрасль. Однако инвесторы отдадут предпочтение 
тем угольным предприятиям, у которых интегрированный по-
казатель всех аспектов экономической деятельности будет 
наивысшим. Такой комплексной оценкой, адекватно отра-
жающей экономическую эффективность предприятия, его фи-
нансовое благосостояние, ожидания перспектив развития, яв-
ляется показатель капитализации. 

Выводы. Исследования украинских ученых свидетельст-
вуют об актуальности и необходимости управления капитали-
зацией угледобывающих предприятий, что обусловлено сле-
дующими факторами: 

рост капитализации способствует интеграции украин-
ских угольных компаний с зарубежным капиталом, что будет 
способствовать привлечению иностранных кредитных ресур-
сов; 

капитализация является одним из факторов повышения 
эффективности производства, его финансового благополучия, 
что приводит к более рациональному использованию финан-
совых, материальных и трудовых ресурсов; 
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капитализация может осуществляться в условиях цен-
трализации производства, капитала, что обеспечит появление в 
отрасли новых организационно-правовых форм управления; 

капитализация способствует росту ресурсного потенциа-
ла шахт за счет дополнительного привлечения инвестиций и 
кредитных ресурсов. 
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О.М. Следь, к.е.н. 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

Й ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 

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

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

Разом із тим сучасні наукові підходи та економічні мето-
ди управління технічним оновленням виробництва не врахо-
вують сучасних умов господарювання, які полягають у 
суттєвому підвищенні ринкових вимог до продукції внаслідок 
необхідності прискорення темпів інноваційного розвитку, а 
також процесів економічної інтеграції і глобалізації, які 
відбуваються в сучасному світі. При цьому результати 
здійснення технічного оновлення виробництва викликають 
зміни практично в усіх сферах діяльності підприємства і дер-
жави, що обумовлює складність оцінки його ефективності й 
результативності. Усе вищезазначене обґрунтовує потребу в 
подальшому дослідженні проблем управління технічним онов-
ленням виробництва й оцінки ефективності його здійснення на 
підприємствах.  

Можливості технічного оновлення виробництва 
необхідно розглядати у взаємозв'язку з процесами формування 
і використання прибутку підприємства. Формування прибутку 
передбачає обґрунтування цільової потреби у прибутку в обся-
гах, необхідних для ефективного забезпечення розвитку 
підприємства, прогнозування можливостей отримання прибут-
ку за окремими видами діяльності; формування цільових 
критеріїв норми прибутку по підприємству і забезпечення їх 
досягнення.  

Метою статті є наукове обґрунтування доцільної та 
раціональної структури використання чистого прибутку 
підприємства в умовах необхідності здійснення технічного 
оновлення виробництва. 

Розподіл прибутку є процесом формування й 
обґрунтування напрямів його подальшого використання 
відповідно до цілей і завдань розвитку підприємства. У 
процесі розподілу прибутку підприємства передбачається 
своєчасна сплата податків і формування фінансових ресурсів, 
утворених за рахунок прибутку, для розвитку окремих видів 
діяльності або використання за окремими напрямами. Під час 
розподілу чистого прибутку підприємства необхідним є фор-
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мування системи пропорцій поділу прибутку на частину, що 
капіталізується, і частину, що споживається [1, c. 627]. Части-
на прибутку, що споживається, являє собою кошти, які спря-
мовуються на виплату дивідендів, матеріальне стимулювання 
персоналу і соціальний розвиток підприємства. Частина при-
бутку, що капіталізується, включає кошти, які спрямовуються 
на виробничий розвиток, формування резервного фонду а та-
кож інші форми капіталізації прибутку. Досліджуючи прибу-
ток як інструмент фінансового зростання підприємства, 
А. Бабо визначив частину прибутку, що капіталізується, як 
"чисте самофінансування" і вказав на існування щільного 
взаємозв'язку між часткою самофінансування й інвестуванням 
в основний капітал [2, c. 107].  

Існує безліч факторів, що впливають на пропорції 
розподілу чистого прибутку, ступінь інтенсивності прояву 
яких також різноманітний. Деякі фактори визначають переду-
мови до зростання частини прибутку, що споживається, інші 
обумовлюють необхідність збільшення частини, що 
капіталізується. Здійснення технічного оновлення виробниц-
тва формує потребу у збільшенні частини чистого прибутку, 
що капіталізується, а саме питомої ваги коштів, спрямованих 
на розвиток виробництва. При цьому необхідно забезпечити 
одночасне збільшення прибутку за всіма напрямами, або, 
принаймні, не допустити зменшення частини прибутку, що 
споживається. 

Задля виявлення закономірностей формування структури 
розподілення чистого прибутку підприємства за напрямами 
використання були досліджені фінансові результати діяльності 
ВАТ “Рутченківський завод “Гірмаш”. Використання чистого 
прибутку на підприємстві здійснюється за напрямами згідно зі 
структурою розподілення прибутку, поданою в табл. 1. Аналіз 
свідчить, що значна питома вага сукупного обсягу чистого 
прибутку спрямовується на виплату дивідендів і складає 23% у 
структурі його використання. Суттєва частка чистого прибут-
ку надходить до резервного фонду і використовується 
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Таблиця 1 

Структура використання чистого прибутку  
ВАТ “Рутченківський завод “Гірмаш” 

Напрями  
використання 

Структура розподілення чистого прибутку, % 

фактична економічно- 
доцільна 

в умовах динамічної 
моделі оподаткування 

Чистий прибуток, 
у тому числі: 100 100 100 
   резервний фонд 7 5 3,5 
   розвиток виробництва 46 47 54 
   соціальний розвиток 15 21,5 20 
   матеріальне заохочення 7,5 11 10 
   виплата дивідендів 23 15 12 
   інші 1,5 0,5 0,5 

 
за іншими напрямами, наприклад з метою поповнення оборот-
них коштів. При цьому частка коштів, що спрямовуються на 
матеріальне заохочення та соціальний розвиток, є недостатнь-
ою і складає 7,5 та 15% відповідно. Таке співвідношення в 
рамках розподілення чистого прибутку, не забезпечує бажано-
го розвитку соціальної сфери підприємства і поповнення фон-
ду матеріального заохочення, недостатньо стимулює розвиток 
виробництва при одночасному використанні значної частки 
прибутку як виплат за дивідендами і не може бути розглянута 
як раціональна структура використання прибутку в умовах 
необхідності технічного оновлення виробництва. 

Досвід господарської діяльності провідних українських 
підприємств машинобудування свідчить про те, що за 
раціональної структури розподілу прибутку, питома вага 
коштів, що спрямовуються на соціальний розвиток, має стано-
вити не менше ніж 20%. Підвищення якості і рівня конкурен-
тоспроможності знову освоєної складної машинобудівної 
продукції залежить не тільки від можливостей упровадження 
прогресивної техніки і технології, але також визначається 
кваліфікацією, досвідом і знаннями працівників, фахівців і 
керівників, їх ставленням до роботи і загальною культурою 
виробництва, що припускає застосування системи 
матеріального стимулювання [3, с. 298].  
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Упровадження й ефективне використання системи 
матеріального стимулювання освоєння нової техніки й нової 
продукції є невід'ємною умовою підвищення якості і 
збільшення обсягів її виробництва. Системи матеріального за-
охочення і стимулювання праці, визнання трудових заслуг 
повинні бути гнучкими і мати достатній мотиваційний ефект 
для формування у працівників цільової настанови на 
підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва і 
розвиток їх зацікавленості в розробці й освоєнні нової техніки. 
Відповідно до цих вимог питома вага коштів, що спрямову-
ються на матеріальне заохочення, у структурі використання 
чистого прибутку за оцінками провідних фахівців має склада-
ти більше ніж 10% [62, с. 299]. 

В умовах необхідності здійснення технічного оновлення 
виробництва підприємство має здійснювати дивідендну 
політику за залишковим принципом. Це означає, що у процесі 
розподілу чистого прибутку пріоритетним завданням є форму-
вання фонду розвитку виробництва, потім фондів 
матеріального стимулювання і соціального розвитку й в ос-
танню чергу визначається обсяг коштів, які спрямовуються на 
виплату дивідендів. При цьому дивідендна політика має 
ґрунтуватися на визначенні необхідної й раціональної 
пропорційності між поточним споживанням прибутку власни-
ками і її майбутнім зростанням, що максимізує ринкову 
вартість підприємства і забезпечує його стратегічний розвиток 
[4, с. 637]. Відмова з боку власників від дивідендів в умовах 
необхідності здійснення технічного оновлення виробництва 
відбиває їх прагнення до одержання додаткового доходу, що 
стає можливим у результаті приросту капіталу в майбутньому. 
Так, у США є відомими ситуації, коли великі акціонери вима-
гали скасування виплати дивідендів і перерахування чистого 
прибутку в повному обсязі у фонд розвитку виробництва або 
резервний фонд [5, с. 134]. Тому для власників акцій перспек-
тивний приріст вартості їх капіталу найчастіше має більше 
значення, ніж швидке одержання дивідендів. 
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При використанні динамічної моделі оподаткування 
структура розподілу чистого прибутку підприємства має бути 
трансформована відповідним чином.  

Застосування динамічної моделі оподаткування прибут-
ку підприємства можливе тільки за умови дотримання вимоги, 
згідно з якою приріст чистого прибутку, одержаний за рахунок 
зниження ставки оподаткування, буде спрямовано винятково 
на цілі технічного оновлення виробництва. Таким чином, пи-
тома вага прибутку, використаного з метою розвитку вироб-
ництва, буде зростати в міру освоєння нової техніки. При цьо-
му відповідним чином зміниться питома вага інших напрямів 
використання прибутку. Одночасно обсяг коштів, що спрямо-
вуються на соціальний розвиток, матеріальне заохочення, а 
також у резервний фонд будуть підвищуватися внаслідок зро-
стання прибутку підприємства, що підлягає оподаткуванню. 
Прибуток підприємства, у свою чергу, буде збільшуватися 
внаслідок зростання обсягів реалізації і скорочення витрат ви-
робництва, обумовлених упровадженням і освоєнням нових 
виробничих технологій. 

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

100
0Пчr

R j
j

⋅
= ,   (1) 

де Rj – сума коштів, що спрямовуються на j-тий елемент струк-
тури використання чистого прибутку; 

rj – питома вага j-го елемента в рекомендованій 
структурі використання чистого прибутку; 

Пч0 – чистий прибуток, розрахований за базовою став-
кою оподаткування (25%). 

Визначення обсягу коштів, що спрямовуються на розви-
ток виробництва, в умовах використання динамічної моделі 
оподаткування з метою реалізації технічного оновлення ви-
робництва здійснюється за формулою 
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де Rрп – сума коштів, що використовуються із чистого прибут-
ку на розвиток виробництва; 

rрп – питома вага статті «розвиток виробництва» у 
рекомендованій  структурі використання чистого прибутку; 

Пчd – чистий прибуток, розрахований за динамічною 
ставкою оподаткування відповідно до досягнутих рівня вико-
ристання виробничої потужності та темпу приросту прибутку 
підприємства, що підлягає оподаткуванню. 

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

Варіанти використання чистого прибутку ВАТ 
“Рутченківський завод “Гірмаш” за різних структур його 
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розподілення та умов оподаткування зображено на рисунку. 
Показники використання чистого прибутку розглянуто для 
умов технічного оновлення виробництва машинобудівного 
підприємства, коли рівень використання виробничих потужно-
стей складає 65%, а темп приросту прибутку, що підлягає опо-
даткуванню, 50%. Динаміка структури використання чистого 
прибутку досліджена для таких варіантів:  

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

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

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

Використання чистого прибутку, одержаного за умов 
оподаткування за динамічною ставкою, пропорційно 
економічно-доцільної структури забезпечує рівномірне зро-
стання фінансування за всіма цільовими напрямами, проте не 
відповідає основній умові запропонованого механізму оподат-
кування – стимулювання технічного оновлення виробництва. 
Одночасно використання рекомендованої методики 
розподілення чистого прибутку в умовах динамічного оподат-
кування з метою реалізації технічного оновлення виробництва 
дозволяє використовувати ресурси більш доцільно, спрямо-
вуючи кошти, одержані за рахунок зменшення податкової 
ставки, на техніко-технологічний розвиток виробництва. За 
даної методики структура використання чистого прибутку 
трансформується таким чином, що збільшення питомої ваги і, 
відповідно, обсягу коштів, спожитих із метою розвитку вироб-
ництва, не зменшує надходжень за іншими статтями відносно 
рівня оподаткування за базовою ставкою. При цьому  
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Рисунок. Показники використання чистого прибутку підприємства за різних варіантів 
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збільшення темпів приросту прибутку, що підлягає оподатку-
ванню, забезпечує подальше зростання питомої ваги коштів, 
які спрямовуються на розвиток виробництва при одночасному 
збільшенні обсягів фінансування всіх напрямів використання 
чистого прибутку підприємства (табл. 2).  

Таблиця 2 

Показники розподілення чистого прибутку в умовах  
динамічного оподаткування (рівень використання виробничої  

потужності 65%) 

Показники 
Темп приросту прибутку, 

 що підлягає оподаткуванню 
10% 50% 100% 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, тис. грн 289 394 525 
Ставка оподаткування, % 24,5 22,5 20 
Чистий прибуток, тис. грн, у тому числі: 218,2 305,4 420 

резервний фонд 10,8 14,8 19,7 
розвиток виробництва 103,3 148,7 211,3 
соціальний розвиток 46,6 63,5 84,7 
матеріальне заохочення 23,8 32,5 43,3 
виплата дивідендів 32,5 44,3 59,1 
інші 1,1 1,5 2,0 

 
Досліджуючи економічні основи розподілу прибутку в 

умовах ринкової економіки, В. Юров підкреслював важливу 
роль прибутку в системі економічних інтересів і стимулів [5, 
c. 89-91]. Стимулююча функція прибутку виявляється під час 
його розподілу, що визначає її роль в економічному розвитку 
як на макро-, так і на мікрорівні. При цьому сила стимулів за-
лежить не тільки від розміру прибутку, але й від політики 
підприємства у сфері його розподілу. В умовах 
рекомендованої моделі оподаткування та методу розподілення 
чистого прибутку відбувається стимулювання технічного 
оновлення виробництва, що спонукає суб’єктів господарюван-
ня використовувати виробничі потужності більш повно й 
ефективно, що може бути досягнуто за рахунок впровадження 
нової техніки, технології, пожвавлення інноваційно-
інвестиційної активності. Нарощування прибутку за рахунок 
зменшення витрат, підвищення продуктивності техніко-

309 



технологічної бази виробництва, активізації інноваційної 
діяльності, завантаження і повне використання виробничих 
потужностей формують умови для більш пільгового оподатку-
вання, що дозволяє одержувати ще більший обсяг прибутку.  

Висновки. Таким чином, відбувається замкнутий цикл: 
зростання прибутку та збільшення рівня використання 
виробничої потужності сприяють зменшенню ставки оподат-
кування, що у свою чергу дозволяє отримувати ще більш 
суттєве зростання прибутку і досягати більш повного заванта-
ження виробничих потужностей. 

Приріст чистого прибутку, отриманий підприємством в 
умовах динамічного оподаткування, має бути використано 
лише з метою технічного оновлення виробництва. Кошти, на-
громаджені у фонді розвитку виробництва, мають бути 
спрямовані на придбання нового більш прогресивного та 
високотехнологічного обладнання, здатного здійснювати ви-
робництво інноваційної продукції. У випадку, якщо діюче на 
підприємстві обладнання характеризується високим рівнем 
фізичного і морального зносу, необхідно, перш за все, забезпе-
чити вибуття таких основних засобів з експлуатації і зняття їх 
з обліку. Одночасно частка коштів цільового фінансування 
може спрямовуватися на ліквідацію застарілого обладнання.  
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В.Н. Игнатьков 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

Реформирование экономики Украины в рыночных усло-
виях привело к развитию конкуренции, переходу к экономиче-
ским методам управления, формированию новой модели от-
ношений между субъектами экономической деятельности, что 
обусловило повышение роли регионов, особенно промышлен-
ных, как основных центров экономического роста в экономике 
страны. 

Сложившаяся многоукладность экономики Украины ха-
рактеризуется наличием субъектов хозяйствования разных 
форм собственности с различными размерами инвестиционно-
го потенциала и интересами. 

Меняющаяся ситуация в мировой и отечественной эко-
номике, изменение социально-культурного уровня развития и 
запросов населения, развитие информационно-коммуника-
ционных систем, получающих широкое применение во всех 
сферах жизнедеятельности общества, требуют совершенство-
вания системы управления экономикой регионов. 

Опыт последних десятилетий показывает что на функ-
ционирование народного хозяйства Украины оказывают отри-
цательное влияние неблагоприятные внешние факторы, такие 
как мировой финансовый кризис, манипулирование междуна-
родными торговыми соглашениями со стороны иностранных 
партнеров, а также внутренние факторы, связанные с концен-
трацией власти в одних руках при принятии важных экономи-
ческих решений на межгосударственном уровне (например, 
подписание контракта от 19.01.2009 г. между ОАО «Газпром» 
и НАК «Нафтогаз Украины»). Для обеспечения экономиче-
ской безопасности Украины становятся актуальными следую- 
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щие задачи на пути реформирования экономики: децентрали-
зация управления экономикой, усиление роли местного само-
управления и экономической самостоятельности регионов, 
формирование и распределение бюджета на местах, повыше-
ние роли инвестиционных ресурсов региона как фактора раз-
вития экономики регионов и страны в целом. 

Активная экономическая деятельность субъектов хозяй-
ствования регионов во многом зависит от объема и форм инве-
стиционных ресурсов, поскольку последние формируют про-
изводственный потенциал и являются основой экономического 
роста и удовлетворения социально-культурных потребностей 
населения. 

В сущности, инвестиционные ресурсы – это ценности, 
которые вкладываются в те или иные проекты с целью при-
роста богатства в том или другом виде, начиная от материаль-
но-вещественного и заканчивая денежным.  

Классическая систематизация видов инвестиционных ре-
сурсов выглядит таким образом: 

природные ресурсы (земля, водные ресурсы, полезные 
ископаемые) и трудовые ресурсы (рабочая сила в работоспо-
собном возрасте); 

материально-технические ресурсы (основные производ-
ственные фонды и оборотный капитал); 

информационные ресурсы (НИОКР, все виды интеллек-
туально-информационных услуг). 

Инвестиционные ресурсы – это финансовые и другие 
вложения, которые направляются непосредственно в произ-
водственные объекты, ценные бумаги, недвижимость для по-
лучения в будущем дохода или экономического эффекта; 

инвестиционные ресурсы  можно разделить на две ос-
новные группы: финансовые (денежные) и альтернативные 
денежным;  

финансовые (денежные) инвестиционные ресурсы – это 
ни что иное,  как определенная сумма финансовых средств,  
направляемая на приобретение иных видов  ресурсов –  трудо-
вых, материально-технических, информационных. 
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Классификация инвестиционных ресурсов проводится по 
нескольким признакам, а именно: по отношению к собствен-
нику; по видам собственности; по уровню собственника. По 
отношению к собственнику собственности инвестиционные 
ресурсы подразделяются на: собственные; привлеченные; 
ссудные. По формам собственности они делятся на государст-
венные  и коммунальные инвестиционные ресурсы, инвести-
ционные ресурсы хозяйствующих субъектов и инвестицион-
ные ресурсы иностранных инвесторов. 

При классификации источников финансирования реаль-
ных инвестиций, кроме рассмотренных выше, используются 
следующие, важные с практической точки зрения, признаки 
классификации: по объектам финансирования;  по  степени 
генерации риска;  по способу привлечения. 

Важным классифицирующим признаком разделения ин-
вестиционных ресурсов как источников финансирования инве-
стиций выступает  направленность (первичные, экстенсивные, 
ресурсы для реинвестирования). 

По характеру финансирования инвестиционные ресурсы 
как источники финансирования инвестиций можно разделить 
на три группы: прямые, целевые и договорные.  

Каждый бизнес (каждый субъект хозяйственной дея-
тельности) отличается формой собственности, структурой, за-
дачами, стоящими перед ним, правовым статусом, сферой дея-
тельности. Соответственно принципы и модель управления 
капитализацией бизнеса (субъекта хозяйственной деятельно-
сти) в каждом конкретном случае имеет свои особенности и 
отличия.  

Собственность территориальной громады является соб-
ственностью всех граждан территориальной громады. Для 
управления территориальной громадой существуют Городской 
совет и Исполком городского совета. Основной целью их 
функционирования является решение задач экономического и 
социального развития территории и обеспечение необходимо-
го уровня качества жизни  территориальной громады. Для вы-
полнения указанных задач необходим стабильный планомер-
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ный рост (капитализация) активов территориальной громады, 
находящихся в коммунальной собственности. Этого невоз-
можно достичь без эффективного управления  коммунальными 
ресурсами, включающими земельные ресурсы, нежилую не-
движимость, коммерческие и некоммерческие коммунальные 
предприятия. 

Основные принципы управления капитализацией акти-
вов территориальной громады – коммунальными ресурсами:  

во-первых, все ресурсы должны быть задействованы в 
инвестиционном процессе. Ресурс, задействованный в инве-
стиционном процессе, является активом со знаком «плюс», 
приносящим положительный эффект. Ресурс, не задейство-
ванный в инвестиционном процессе, является активом не при-
носящим  эффект; 

во-вторых, ресурсы, планируемые в перспективе к ис-
пользованию в государственных или местных программах раз-
вития, до начала реализации данных программ временно 
должны быть задействованы в инвестиционном процессе на 
договорных отношениях без изменения прав собственности на 
них; 

в третьих, ресурсы, не планируемые в перспективе к ис-
пользованию в государственных или местных программах раз-
вития, должны быть задействованы в инвестиционном процес-
се с возможным изменением прав собственности на них; 

в-четвертых, все ресурсы должны быть использованы 
наилучшим, наиболее эффективным способом, не противоре-
чить общегосударственным и местным программам развития  
и не  создавать отрицательный социальный эффект; 

в-пятых, использование ресурса в реализации кратко-
срочных программ не должно наносить ущерб экономике гро-
мады в перспективе; 

в-шестых, инвестирование средств в объекты недвижи-
мости территориальной громады должно создавать предпо-
сылки увеличения стоимости расположенных рядом или свя-
занных с ними объектов; 
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в-седьмых, реализация инвестиционных проектов с ис-
пользованием местных ресурсов  должна содействовать инно-
вационному развитию территории; 

в-восьмых,  на  любой ресурс есть свой потребитель, его 
только надо найти; 

в-девятых, при принятии основных решений относи-
тельно коммунальных ресурсов необходимо использование 
методов прямой демократии; 

в-десятых, управление инвестиционными ресурсами 
должно вестись с учетом изменений экономической ситуации 
на макро- и микроуровне. 

Указанными принципами  необходимо руководствовать-
ся на всех этапах использования инвестиционных ресурсов в 
процессе капитализации. 

Представлены составляющие, включаемые в модель  
управления инвестиционного процесса с  учетом капитализа-
ции. 

Основными методическими подходами управления ка-
питализацией активов территориальной громады являются:  

экономические методы: планирование, организация, мо-
тивация, контроль, оперативное управление; 

социальные методы: делегирование полномочий  депута-
там горсовета для принятия решений; дистанционный монито-
ринг; метод прямого социального протеста не популярным 
решениям (митинги и другие акции); 

административные методы: стимулирование, принуж-
дение и убеждение.  

В рамках экономических, социальных и административ-
ных методов управления используются процедуры  и  инстру-
менты для управления капитализацией активов. 

Для  стимулирования применяются следующие инстру-
менты управления капитализацией активов: 

налоговое стимулирование (льготы и санкции); 
дифференцированные ставки арендной платы; 
льготы при приватизации объектов; 
дифференцированные тарифы; 
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льготное финансирование; 
льготы и ограничения при получении и использовании 

коммунальных ресурсов и других коммунальных активов. 
Для принуждения используются следующие инструмен-

ты: 
решения органов местного самоуправления о запрете на 

использования отдельных  ресурсов и других активов террито-
риальной громады,  осуществление отдельных видов деятель-
ности, ужесточение стандартов и инвестиционных обяза-
тельств; 

административная и уголовная ответственность; 
экономические санкции; 
Для убеждения применяются  такие  инструменты, как: 
реклама; 
семинары, форумы, конференции…; 
передача информации  о планах развития, задачах, про-

блемах территориальной громады через средства массовой 
информации: печатные издания, телевидение, радио, интернет,  
общественные организации; 

передача информации от власти жителям территориаль-
ной громады о планах развития, задачах, проблемах террито-
риальной громады через партийные организации; 

прямые переговоры между органами местного само-
управления и субъектами, от которых зависит реализация кон-
кретных проектов. 

Для учета и анализа  применяются следующие инстру-
менты управления капитализацией активов: 

инвентаризация активов; 
оценка стоимости активов бизнеса; 
аудит; 
анализ рынка; 
анализ инвестиционного климата; 
анализ тенденций и направлений научно-технического 

прогресса в развитии инфраструктуры территориальной гро-
мады. 
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Планирование включает  следующие методические про-
цедуры: 

инвестиционное проектирование; 
моделирование. 
Организация управления активами включает следующие 

инструменты: 
приватизация; 
реприватизация; 
аренда; 
лизинг; 
передача в управление активов; 
передача в управление бизнеса; 
создание хозяйственных обществ с долей в уставном 

фонде территориальной громады. 
Для  финансирования используются следующие проце-

дуры: 
выпуск ценных бумаг; 
бюджетное финансирование; 
внебюджетное финансирование; 
создание акционерных обществ; 
создание коммунальных предприятий. 
Оперативное управление активами предполагает исполь-

зование таких  методических процедур: 
оперативный анализ; 
вариантное моделирование; 
принятие оперативных решений. 
В рамках оперативного управления  принимаются реше-

ния по изменению организационной  структуры,  структуры 
капитала, форм, объемов, графиков финансирования; по при-
влечению дополнительных ресурсов в инвестиционный про-
цесс; по исключению ресурсов из инвестиционного проекта с 
введением их в более эффективный инвестиционный проект. 

Управление капитализацией активов осуществляется на 
основе одновременного использования трех методических 
подходов: административного, экономического, социального. 
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Эффективное управление капитализацией активов не 
может осуществляться на основе методов, относящихся только 
к одному методическому подходу. 

Комплексная модель управления капитализацией акти-
вов должна строиться на основе всех трех методических под-
ходов. 

Каждое предприятие и каждый инвестиционный проект 
имеют свои особенности, поэтому для каждого предприятия и 
инвестиционного проекта создается своя комплексная модель 
управления капитализацией активов с учетом структуры инве-
стиционного процесса, методических подходов, нормативных 
показателей капитализации. 

На каждом этапе реализации инвестиционного проекта с 
использованием инвестиционных ресурсов необходим кон-
троль с анализом эффективности реализации инвестиционного 
проекта. 

Законодательство Украины развивается в направлении 
широкого участия граждан в управлении страной. В Законе 
Украины «О регулировании градостроительной деятельности 
от 17.02.2011 г. ст. 21 «Общественные слушания относительно 
учета общественных интересов» предусматривается участие 
граждан в принятии решений о застройке населенных пунктов.  

Широкое участие жителей территориальной громады в 
формировании планов развития, контроле их реализации и ос-
воения бюджетных средств может стать важным фактором в 
развитии экономики на местном уровне. 

В современных условиях при высоком уровне развития 
информационных коммуникаций (в первую очередь интернет 
и телефон) возможно обеспечение полной прозрачности дея-
тельности органов территориальной громады и методом дис-
танционного мониторинга формирование банка идей по разви-
тию территориальной громады и банка идей по использованию 
ресурсов территориальной громады.  

На основе сформированных банков идей могут коррек-
тироваться планы развития территориальной громады и созда-
ваться бизнес-проекты по их реализации.  
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Рисунок. Комплексная  динамическая  модель  управления   
инвестиционными  ресурсами  региона 
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Для реализации разработанных бизнес-проектов могут 
привлекаться отечественные и зарубежные инвесторы различ-
ных форм собственности, а также реализация бизнес-проектов 
может осуществляться силами самой территориальной грома-
ды. Для обеспечения эффективности реализации бизнес-
проектов привлечение инвесторов целесообразно проводить на 
конкурсной основе. 

В рамках реализации бизнес-проектов предлагается ком-
плексная динамическая модель управления инвестиционными 
ресурсами региона (см. рисунок), которая включает принципы, 
направления, формы, методы, инструменты и создает предпо-
сылки организации эффективного использования ресурсов на 
различных стадиях инвестиционного процесса путем учета 
интересов участников, рационального использования ресурсов 
и выбора инструментов их привлечения в процесс инвестиро-
вания, а также позволяет оперативно корректировать бизнес-
проект, в зависимости от изменения внешних и внутренних 
факторов для получения оптимальных результатов. 

Представлена в редакцию 12.03.2013 г. 

В.Б. Родченко, д.е.н. 

МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ НАДМІРНОЇ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РЕГІОНІВ 

Процесам соціально-економічного розвитку в 
національній економіці притаманна нерівномірність. 
Існування нерівномірності визначає порівняльну парадигму 
для оцінки розвитку як процесу зміни стану системи в цілому 
чи її частини порівняно з попереднім станом, або зі станом 
інших частин. Процеси розвитку, як правило, супроводжують-
ся відповідною концентрацією чинників, якими можуть висту-
пати ресурси, економічна активність та попит. Іншою сторо-
ною процесів економічного зростання є посилення процесів 
диференціації забезпеченості та використання результатів та-
кого розвитку.  

 В.Б. Родченко, 2013 

 320 



На сьогодні існує унормований підхід до оцінки 
диференціації соціально-економічного розвитку. Так, Поста-
новою Кабінету Міністрів від 20.05.2009 р. № 476 запровадже-
но методичні основи оцінки диференціації  соціально-
економічного розвитку регіонів [1].   

Методика, викладена у постанові, містить підходи до 
оцінки внутрішньо- та міжрегіональної диференціації 
соціально-економічного розвитку. Оцінка внутрішньорегіо-
нальної диференціації виконується окремо по містах та рай-
онах. Вона базується на оцінці соціально-економічного роз-
витку міст обласного (республіканського для Криму) значення, 
районів, районів міст Києва та Севастополя. Міжрегіональна 
розглядається на рівні областей, Криму, Києва та Севастополя. 
Для характеристики рівня диференціації використовується 
співвідношення максимального та мінімального значень 
показників. Для оцінки міжрегіональної диференціації 
використовується 16 показників, а внутрішньорегіональної – 
12.  

У вітчизняній науковій періодиці також значну увагу 
приділено дослідженню проблематики соціально-економічної 
диференціації регіонів. Методологічним підґрунтям багатьох 
робіт є концепції конвергенції, широко застосовувані в 
іноземній літературі [2, 3]. 

У роботі Л. Кузьменко [4] на основі цих концепцій 
досліджується можливість та доцільність вирівнювання 
регіонального розвитку.  Варто погодитися з думкою автора, 
яка доходить висновку, що в Україні домінує асиметричний 
дивергентний тип регіонального розвитку, що посилює розрив 
між  регіонами. У роботі Ж. Науменко [5] вказується на 
достатність методик для визначення міжрегіональних 
нерівностей, у той час як внутрішньорегіональні диспропорції 
залишаються невизначеними. Автор дотримується думки про 
те, що необхідність превентивного впливу на диспропорції на 
ранній стадії їх зародження може виявитися більш ефектив-
ною, аніж боротьба з ними вже у прогресуючому стані на 
мезорівні. 
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Цій проблематиці також присвячено ряд монографічних 
досліджень. У монографії [6] всебічно проаналізовано 
особливості людського та соціального розвитку в регіонах 
України. У роботі [7] міститься кілька підходів до оцінки 
диференціації соціально-економічного розвитку регіонів. 

Як бачимо, широка увага науковців, тільки частину з 
яких згадано вище, до проблематики формування механізмів 
регулювання диференціації регіонального розвитку 
підтверджує її актуальність.  

Різнобічність підходів до оцінки соціально-економічної 
диференціації розвитку регіонів, а також складність і 
багатовекторність процесу соціально-економічного розвитку 
потребує приділення уваги сутнісним засадам диференціації. 
Концептуальними передумовами уточнення змістовного на-
повнення оцінки соціально-економічної диференціації регіону 
є:  

обмеженість статистичної бази оцінки процесів 
диференціації; 

істотний галузевий вплив на рівень соціально-
економічної диференціації; 

відокремлений розгляд ключових чинників, що зумов-
люють процеси  регіональної соціально-економічної 
диференціації, таких як щільність розселення, галузева струк-
тура, регіональна спеціалізація; 

протиріччя в системі адміністративно-територіального 
устрою та визначенні статусу територіальних одиниць, 
невідповідність за територією, кількістю населення та вироб-
ничим потенціалом; 

загальна тенденція концентрації економічної активності 
в полюсах економічного зростання, що загострює проблеми 
виконання функцій вирівнювання інститутами соціальної 
інфраструктури. 

Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних 
передумов формування механізму подолання надмірної 
соціально-економічної диференціації регіонів. 
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Досягнення поставленої мети потребує визначення 
категоріального базису. У загальному словниковому 
визначенні диференціація являє собою аспект процесу розвит-
ку, пов'язаний із поділом об’єкта, що розвивається, на частини. 
Під соціально-економічною диференціацією можна розуміти 
появу відмінностей у соціальному та економічному становищі 
регіонів або їх мешканців. Слід наголосити на необхідності 
виділення економічної та соціальної складової диференціації 
регіонів. Перша є об’єктивно притаманною процесам 
економічного розвитку. Друга, з огляду на необхідність вико-
нання державою своїх функцій залишається ключовим 
пріоритетом регіональної економічної політики. 

Уточнення розуміння категорії «диференціація» може 
бути здійснене шляхом оцінки відмінностей за окремими 
складовими регіонального розвитку. Це надасть можливість 
деталізувати показники оцінки диференціації.  

Диференціація процесів соціально-економічного розвит-
ку держави визначається процесами формування та 
перерозподілу вартості в економіці. При формуванні 
механізму подолання надмірної соціально-економічної 
диференціації регіонів доцільно розглядати три ключові 
складові: економічну складову, яка визначає процеси створен-
ня доданої вартості, складову перерозподілу, що забезпечує 
процеси вилучення та централізації  частини створеної 
вартості, та соціальну складову, яка визначає процеси 
розподілу частини вартості та спрямування їх на соціальне за-
безпечення.  

Природа кожної зі складових є відмінною. Так, 
економічна складова визначається територіальною 
нерівномірністю, зумовленою концентрацією процесів вироб-
ництва в центрах економічної активності. Складова 
перерозподілу зумовлена необхідністю забезпечення єдності 
процесів соціально-економічного забезпечення на всій 
території держави та вирівнювання процесів економічного 
розвитку. Складова соціального забезпечення орієнтована на 
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досягнення єдиного рівня соціального захисту мешканців усіх 
регіонів, незалежно від стану їх економічного розвитку.  

Таким чином, розгляд процесів соціально-економічної 
диференціації  може розглядатися через кількісні та якісні 
оцінки трьох складових: диференціація процесів створення 
вартості в регіонах, диференціації процесів перерозподілу 
ресурсів та диференціації процесів регулювання економічної 
активності та соціального споживання в регіонах (рис. 1). Та-
кий підхід надасть змогу послідовно (відповідно до логіки 
процесів формування, перерозподілу та споживання вартості) 
розглянути диференціацію регіонів, визначити сфери та 
території надмірної диференціації й обґрунтувати пріоритети 
механізму її подолання.  

Важливою передумовою диференціації соціально-
економічного розвитку регіонів є вплив просторового чинника 
у частині розподілу продуктивних сил та концентрації 
процесів виробництва вартості. Розглянемо роль територі- 
 

 
 

Рис. 1. Складові підходу до оцінки соціально-економічної  
диференціації регіонів 
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ально-географічного чинника в диференціації соціально-
економічного розвитку регіонів. Територіальні передумови 
диференціації соціально-економічного розвитку регіонів ви-
значаються географічними особливостями розподілу процесів 
соціально-економічної активності в регіоні. Процеси створен-
ня доданої вартості забезпечуються різними секторами 
економіки, хоча їх оцінка здійснюється на рівні регіонів та 
країни в цілому. 

Однак оцінка територіального розподілу створення 
доданої вартості дозволяє розділити сфери виробництва 
доданої вартості на територіально залежні – у яких земля є 
ключовим (активним) фактором виробництва, а обсяги вироб-
ництва залежать від використовуваних територій, і 
територіально незалежні – у яких земля не є активним факто-
ром виробництва, а використовується відносно невелика 
територіальна константа – площа підприємства (площа забу-
дови). Аналіз процесів формування доданої вартості, з позицій 
урахування територіально-географічного чинника дозволяє 
констатувати, що прямий зв'язок між територією, що 
використовується, та обсягами виробництва існує лише у 
сільському, лісовому та рибному господарстві. 

 

 
 

Рис. 2. Частка валової доданої вартості у ВВП України,  
що виробляється територіально-залежними видами  

економічної діяльності [8] 
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З рис. 2 можна зробити висновок, що до 8% доданої 
вартості виробляється територіально-залежними видами 
економічної діяльності. Таким чином, можна констатувати, що 
92% ВВП  України виробляється у забудованих територіях.  

Оцінку рівня забудови території України наведено в 
табл. 1. Як видно з таблиці, із загальної площі держави лише 
4,1% становять забудовані площі.  

Таблиця 1 

Питома вага забудованих територій у загальній площі  
адміністративних одиниць України, [8] 

Адміністративна  
одиниця 

Питома 
 вага 

Адміністративна 
 одиниця 

Питома 
 вага 

Україна 4,10 Миколаївська 4,00 
АР Крим 4,20 Одеська 3,80 
Вінницька 4,00 Полтавська 4,00 
Волинська 2,90 Рівненська 2,70 
Дніпропетровська 6,00 Сумська 3,50 
Донецька 7,50 Тернопільська 4,50 
Житомирська 3,00 Харківська 3,90 
Закарпатська 3,60 Херсонська 2,50 
Запорізька 3,40 Хмельницька 4,10 
Івано-Франківська 4,40 Черкаська 4,00 
Київська 4,30 Чернівецька 4,80 
Кіровоградська 3,60 Чернігівська 3,10 
Луганська 4,80 м. Київ 43,70 
Львівська 5,00 м. Севастополь 17,00 

 
Аналіз особливостей забудови територій дозволяє конс-

татувати істотні відмінності в рівні забудови різних регіонів. 
Проте управлінська парадигма на сьогодні цей факт або зовсім 
не розглядає, або розглядає у спрощеному форматі під приз-
мою полюсів зростання, територіальних диспропорцій і тощо. 
Таким чином, територіально-географічний аспект потребує 
окремої уваги у формуванні системи управління територіями 
та може забезпечити зменшення недосконалостей адміністра-
тивного поділу країни.  
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Неважко простежити, що проблема недосконалості гео-
графічно-просторового устрою є гострою для переважної бі-
льшості регіонів. Проте, якщо на рівні держави існує достат-
ньо потужна галузева методична платформа, що включає сис-
тему звітності та управління, то на рівні регіонів вона є значно 
слабшою. Таким чином, істотно обмежуються можливості фо-
рмування об’єктивної інформаційно-методичної бази регіона-
льного управління. Подальша деталізована оцінка ускладню-
ється обмеженістю даних щодо розмежування промислової та 
господарсько-житлової забудови, а також істотним накладен-
ням забудованих господарсько-житлових територій та терито-
рій сфери послуг. 

Однак урахування територіального чинника розкриває 
можливості нового аспекту оцінки економічної диференціації 
регіонів, який надає змогу врахувати результати доданої вар-
тості порівняно з територією, на якій вона створюється. Це на-
дасть змогу обґрунтувати регуляторні пріоритети екстенсив-
ного або інтенсивного напряму подолання диференціації регі-
онального розвитку в Україні. 

Урахування просторового чинника в оцінці диференціа-
ції соціально-економічного розвитку регіонів дозволяє погли-
бити наявні підходи до її оцінки. Можна запропонувати вико-
ристання індексного підходу до диференціації регіонального 
розвитку, який би передбачав розрахунок, за показникам соці-
ально-економічного розвитку, відповідних нормованих індек-
сів співвідношення значення показника в регіоні до загально-
українського рівня. Якщо зростання показника відповідає не-
гативним процесам з огляду соціально-економічного розвитку, 
то в розрахунках будуть використані обернені значення: спів-
відношення загальноукраїнського значення до значення показ-
ника у відповідному регіоні. 

У табл. 2 наведено пропонований підхід, що містить чо-
тири групи індексів, які можуть характеризувати диференціа-
цію розвитку регіонів за територіальною, демографічною, со-
ціальною та економічною складовими.  
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Таблиця 2  

Індекси диференціації розвитку регіонів 
Назва індексу Позначення Оцінка База для розрахунку 

Індекси територіальної диференціації (Т) 
Індекс щільності на-
селення Т1 + Показник щільності насе-

лення, осіб на 1 км2 
Індекс забудови тери-
торії Т2 + Частка забудованої площі 

на території регіону, % 

Індекс урбанізації Т3 + Частка міського населен-
ня, % 

Індекси економічної диференціації (Е) 
Індекс ВРП на одну 
особу Е1 + ВРП на одну особу, грн 

Індекс доходу на одну 
особу Е2 + Доходи населення на одну 

особу, грн 
Індекс середньоміся-
чної зарплати Е3 + Середньомісячна зарплата, 

грн 
Індекси демографічної диференціації (Д) 

Індекс економічної 
активності населення Д1 + Частка економічно актив-

ного населення, % 
Індекс безробіття 
населення Д2 - Рівень безробіття, % 

Індекс середнього 
віку народження ди-
тини 

Д3 - Середній вік народження 
дитини жінками, років 

Індекс сумарної наро-
джуваності Д4 + Показник сумарної наро-

джуваності, осіб 
Індекс очікуваної 
тривалості життя Д5 + Середня очікувана трива-

лість життя, років 

Індекс невідкладних 
випадків Д6 - 

Кількість виїздів швидкої 
допомоги на 1000 мешка-
нців, од. 

Індекси соціальної диференціації (С) 

Індекс витрачання 
коштів С1 - 

Частка витрат на товари та 
послуги в загальних дохо-
дах населення 

Індекс трудового до-
ходу С2 + Частка зарплати в загаль-

них доходах населення 
Індекс трансфертного 
доходу С3 - Частка трансфертів у зага-

льних доходах населення 
Індекс соціальної 
допомоги С4 - Частка соціальної допомо-

ги в доходах населення 
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Слід зауважити, що оцінка показників виконана виходя-
чи з позицій впливу на соціально-економічну диференціацію. 
Так, наприклад, негативним пропонується вважати індекс ви-
трачання коштів, що характеризує частку витрат на товари та 
послуги в загальних доходах населення. У випадку оцінки уча-
сті населення зростання цього показника можна вважати пози-
тивним, оскільки це прямо позначиться на обсягах купівлі то-
варів та послуг. У нашому випадку – навпаки, зростання цього 
показника вважається негативним, оскільки це означає нестачу 
коштів та відповідне зменшення можливостей для накопичен-
ня ресурсів. 

За пропонованою системою індексів соціально-
економічного розвитку були розраховані показники оцінки 
регіональної диференціації за 2012 р. (табл. 3, 4). 

Таблиця 3 

Індекси територіальної та економічної диференціації регіонів 
Територіальна одиниця Т1 Т2 Т3 Т Е1 Е2 Е3 Е 
АР Крим 1,00 1,01 0,91 0,97 0,68 0,81 0,88 0,78 
Вінницька 0,81 0,97 0,73 0,83 0,63 0,87 0,80 0,76 
Волинська 0,68 0,70 0,76 0,71 0,61 0,76 0,77 0,71 
Дніпропетровська 1,37 1,46 1,21 1,34 1,46 1,14 1,04 1,20 
Донецька 2,19 1,81 1,32 1,73 1,24 1,15 1,16 1,18 
Житомирська 0,56 0,73 0,85 0,70 0,64 0,87 0,78 0,76 
Закарпатська 1,30 0,87 0,54 0,85 0,51 0,66 0,78 0,64 
Запорізька 0,87 0,82 1,12 0,93 0,94 1,08 0,97 0,99 
Івано-Франківська 1,32 1,06 0,63 0,96 0,69 0,79 0,84 0,77 
Київська 0,81 1,05 0,90 0,92 1,26 1,09 1,04 1,13 
Кіровоградська 0,54 0,87 0,91 0,75 0,69 0,82 0,80 0,77 
Луганська 1,12 1,17 1,26 1,18 0,85 0,96 1,02 0,94 
Львівська 1,54 1,22 0,88 1,18 0,72 0,89 0,85 0,82 
Миколаївська 0,63 0,96 0,98 0,84 0,80 0,92 0,93 0,88 
Одеська 0,95 0,93 0,97 0,95 0,89 0,88 0,89 0,89 
Полтавська 0,68 0,96 0,89 0,83 1,23 0,95 0,94 1,03 
Рівненська 0,76 0,66 0,69 0,70 0,59 0,81 0,85 0,74 
Сумська 0,64 0,85 0,99 0,81 0,70 0,88 0,83 0,80 
Тернопільська 1,03 1,09 0,64 0,90 0,58 0,73 0,72 0,67 
Харківська 1,16 0,94 1,17 1,08 0,98 0,99 0,91 0,96 
Херсонська 0,50 0,60 0,89 0,64 0,58 0,80 0,75 0,70 
Хмельницька 0,85 0,99 0,81 0,88 0,64 0,85 0,80 0,76 
Черкаська 0,80 0,97 0,82 0,86 0,73 0,83 0,83 0,80 
Чернівецька 1,48 1,17 0,62 1,02 0,47 0,70 0,77 0,63 
Чернігівська 0,45 0,76 0,92 0,68 0,69 0,89 0,76 0,78 
м. Київ 47,10 10,59 1,45 8,98 2,87 2,07 1,52 2,08 
м. Севастополь 5,64 4,13 1,36 3,16 0,74 0,89 0,96 0,86 
Довідково: Україна* 75,50 0,04 0,69 - 28545,0 23931,1 3026,00  

*Середні значення показників для України. 
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Таблиця 4 

Індекси соціально-демографічної диференціації регіонів  
України 

Територіальна 
одиниця Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д C1 C2 C3 C4 C 

АР Крим 1,02 1,13 0,978 1,10 1,00 0,82 1,00 0,85 0,90 0,79 0,96 0,88 
Вінницька 1,00 0,62 1,017 1,04 1,01 1,06 0,94 1,05 0,80 0,99 0,91 0,93 
Волинська 1,00 0,95 0,998 1,25 1,00 1,09 1,04 0,94 0,76 0,81 0,86 0,84 
Дніпропетровська 1,02 1,06 0,998 0,99 0,98 1,03 1,01 1,09 1,15 1,24 1,04 1,13 
Донецька 1,01 1,64 0,999 0,88 0,98 1,15 1,09 1,14 1,09 1,39 0,89 1,11 
Житомирська 1,02 0,62 1,011 1,12 0,98 0,79 0,91 1,04 0,82 0,98 0,79 0,90 
Закарпатська 0,98 1,00 1,044 1,27 1,00 1,29 1,09 0,93 0,78 0,74 0,93 0,84 
Запорізька 1,01 0,86 1,000 0,95 1,00 0,98 0,97 0,99 1,07 1,31 1,03 1,09 
Івано-Франківська 0,91 0,95 1,024 1,06 1,03 1,10 1,01 0,98 0,71 0,75 0,96 0,84 
Київська 0,98 1,20 0,999 1,09 0,99 0,97 1,03 1,09 0,99 1,28 0,86 1,04 
Кіровоградська 0,99 0,56 1,028 1,05 0,98 0,67 0,86 1,04 0,79 0,86 0,85 0,88 
Луганська 0,97 1,29 1,013 0,87 0,99 0,89 0,99 1,13 1,05 1,19 0,81 1,03 
Львівська 0,98 1,06 1,000 1,03 1,03 1,14 1,04 1,01 0,90 0,82 0,98 0,93 
Миколаївська 1,01 0,69 1,017 1,02 0,98 0,91 0,93 1,02 0,98 1,01 0,96 0,99 
Одеська 0,97 1,50 0,993 1,12 0,98 1,12 1,10 0,80 0,96 0,85 1,09 0,92 
Полтавська 1,00 0,64 1,008 0,92 1,00 0,91 0,90 1,11 0,96 1,07 0,95 1,02 
Рівненська 1,02 0,72 0,987 1,36 1,01 0,94 0,99 1,02 0,79 0,84 0,85 0,87 
Сумська 1,01 0,78 1,013 0,89 1,00 0,95 0,94 1,10 0,89 0,97 0,91 0,96 
Тернопільська 0,95 0,72 1,026 0,98 1,03 0,99 0,94 0,97 0,73 0,74 0,91 0,83 
Харківська 1,02 1,06 0,984 0,86 1,01 0,95 0,98 0,85 0,96 0,91 1,08 0,95 
Херсонська 1,00 0,86 1,010 1,05 0,98 0,99 0,98 0,96 0,79 0,90 0,89 0,88 
Хмельницька 1,00 0,86 1,017 1,06 1,01 0,97 0,98 1,02 0,78 0,89 0,90 0,89 
Черкаська 1,01 0,55 1,016 0,94 1,00 0,75 0,86 0,94 0,88 0,97 0,86 0,91 
Чернівецька 0,98 0,90 1,017 1,07 1,03 1,17 1,02 0,90 0,73 0,70 0,94 0,81 
Чернігівська 1,03 0,75 1,002 0,91 0,99 0,80 0,91 1,03 0,90 1,08 0,84 0,96 
м. Київ 1,06 3,60 0,929 0,90 1,04 1,64 1,33 1,00 1,35 1,08 1,84 1,28 
м. Севастополь 1,02 3,00 0,969 1,05 1,01 0,76 1,16 0,83 0,96 0,65 0,99 0,85 
Довідково: Україна* 64,60 1,80 26,67 1,53 71,15 273,80 - 0,84 0,42 0,16 0,21 

 *Середні значення показників для України.  
 

Як свідчать розраховані показники, адміністративні оди-
ниці України характеризуються різним рівнем територіальної 
диференціації. Щільність населення у Донецькій області у 2,19 
раза вище середньоукраїнської, а у Чернігівській становить 
0,45 від її рівня. Тобто регіони характеризуються значними 
відмінними вихідними передумовами. Показники щільності 
населення міст Києва і Севастополя не можна порівнювати з 
показниками регіонів. Аналогічного висновку можна дійти, 
аналізуючи рівень забудови території. Найвище значення у 
Донецькій області, найнижче – у Херсонській. Найвищий рі-
вень урбанізації спостерігається у Донецькій області, найниж-
чий – у Закарпатській. 
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Узагальнена оцінка територіальної диференціації свід-
чить, що найбільш концентрованим регіоном за ознаками те-
риторіальних чинників є Донецька область. Вищі за середньо-
українські значення спостерігаються також у Дніпропетровсь-
кій, Луганській, Львівській,  Харківській та Чернівецькій обла-
стях. Загальна оцінка територіальної диференціації дозволяє 
визначати регіони відносно високого рівня концентрації про-
дуктивних сил та потенційно більших можливостей для еко-
номічного зростання. У механізмі регулювання диференціації 
розвитку така оцінка може бути індикатором порівняної слаб-
кості потенціалу розвитку регіону.  

Результати оцінки диспропорцій економічного розвитку 
регіонів свідчать, що за обсягами виробництва ВРП, рівнем 
доходів на одну особу та розміром середньомісячної зарплати 
лідируючу позицію займають Донецька та Дніпропетровська 
області, а найменші значення цих показників спостерігаються 
у Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській областях. При 
цьому, якщо різниця у рівні ВРП на одну особу складає більше 
трьох разів, то різниця у рівні доходів і заробітної плати пере-
буває на рівні 1,5-1,7 раза, що ілюструє результати дії механі-
зму вирівнювання доходів.  

Результати аналізу показників соціальної та демографіч-
ної диференціації регіонів подані у табл. 4. Порівняння цих 
двох блоків може характеризувати диференціацію людського 
потенціалу регіонів та рівня його соціального забезпечення. 

Як свідчать дані таблиці, найвищим рівнем економічної 
активності населення характеризується Чернігівська, а най-
нижчим Івано-Франківська області. Хоча слід зауважити, що 
відмінності у значенні цього індексу не перевищують для регі-
онів України 10%. Чого не можна сказати про рівень безробіт-
тя. Значення цього показника відрізняється у три рази. Найви-
щий рівень безробіття спостерігається у Черкаській області, а 
найнижчий у Донецькій. Глибоким аналітичним потенціалом 
характеризується дослідження показника середнього віку на-
родження дитини жінками. Як видно з таблиці, середнє зна-
чення цього показника по Україні дорівнює майже 27 рокам.  
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Зауважимо, що цей показник останніми роками має тенденцію 
до зростання. З огляду на формування демографічного потен-
ціалу регіону ця тенденція є негативною. Однак вона характе-
ризує загальний стан сприйняття соціальної захищеності по-
роділлями. Найменший середній вік народження дитини спо-
стерігався у Закарпатті (25,5 року), а найвищий у АР Крим 
(27,3 року). Варто звернути увагу на найвищі показники сере-
днього віку народження дитини у Києві та Севастополі, а та-
кож на високий рівень цього показника в регіонах із високим 
рівнем ВРП на 1 особу. Диференціація регіонів за індексом 
сумарної народжуваності засвідчила найвище значення цього 
показника у Рівненській області, а найнижче – у Харківській. 
Слід зазначити, що навіть найвище значення за регіонами 
України (2,1) є значно нижчим від рівня простого заміщення 
поколінь (2,33). Очікувана тривалість життя найбільша у Іва-
но-Франківській і Тернопільській областях, а найменша – у 
Кіровоградській. Загальні відмінності цього показника 69,7-
73,4 року. Індекс невідкладних випадків забезпечує порівняння 
кількості виїздів швидкої допомоги та може характеризувати 
окрему складову безпеки населення. Найкращими показника-
ми характеризується Закарпатська (212,4 виїздів на 1000 меш-
канців), а найгіршими Кіровоградська (407,6 виїздів на 1000 
мешканців) області. 

Наступна група індексів характеризує рівень соціальної 
диференціації регіонів через відображення частки витрачання 
всіх зароблених коштів населенням та структурних параметрів 
доходів з огляду на частку в них заробітної плати трансфертів 
та соціальної допомоги. За даними 2012 р. найвищою часткою 
витрачання доходів характеризується Одеська, а найнижчою – 
Донецька області. При цьому, слід зауважити, що, за офіцій-
ними даними Державної служби статистики, у 2012 р. витрати 
населення на купівлю товарів та послуг перевищували обсяг 
доходів населення в Одеській області та  м. Севастополі. Спо-
стерігаються значні коливання частки зарплати у доходах на-
селення за регіонами. Екстремальні значення спостерігалися у 
Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Індекси 
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трансфертного доходу та соціальної допомоги отримують екс-
тремальні значення у Донецькій та Чернівецькій областях та у 
Одеській і у Житомирській областях.   

За результатами проведеного аналізу можна стверджува-
ти, що пропонований індексний підхід дозволяє ілюструвати 
диференціацію соціального й економічного розвитку регіонів, 
виділяючи у кожній зі складових інтенсивну та екстенсивну. 
Екстенсивною складовою може виступати рівень залучення 
ресурсів у процесах соціально-економічного розвитку, що ві-
дображається через сукупність індексів територіальної та де-
мографічної диференціації. 

Для спрощеного сприйняття показників диференціації 
регіонального розвитку та розробки пріоритетів механізму ре-
гулювання надмірної соціально-демографічної диференціації 
розрахуємо середні значення за групами розрахованих індексів 
і побудуємо секторні діаграми (рис. 3). Побудовані діаграми 
дозволяють візуалізувати відмінності й можуть бути покладені 
в основу механізму та виявити надмірну диференціацію окре-
мих складових соціально-економічного розвитку регіонів. 

Як видно з першого рисунку, існує значна непропорцій-
ність у рівні соціального та демографічного розвитку регіонів. 
При цьому існують області, у яких рівень демографічного роз-
витку значно вищий. Такими областями є АР Крим, Волинсь-
ка, Закарпатська, Івано-Франківська та інші. Для таких облас-
тей першочерговим завданням механізму регулювання дифе-
ренціації розвитку є розвиток виробничо-соціальної інфра-
структури та розширення можливостей для реалізації такого 
потенціалу.  

Для регіонів із рівнем соціального розвитку порівняно 
вищим за демографічний, таких як Дніпропетровська, Запорі-
зька, Полтавська, ключовими завданнями залишатиметься роз-
виток соціальної інфраструктури та забезпечення високих ста-
ндартів демографічного розвитку.  
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Рис. 3. Діаграми інтегральних індексів територіально-
економічної (Т, Е) та соціально-демографічної (С, Д)  

диференціації регіонів України 
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Для всіх без винятку регіонів, у тому числі й достатньо 
збалансованих з огляду на соціально-демографічний розвиток, 
актуальним залишається завдання сприяння збільшенню абсо-
лютних значень відповідних індексів диференціації. 

Оцінка рівня надмірної територіально-економічної ди-
ференціації регіонів згідно з рис. 3  ілюструє наявність істот-
них диспропорцій у потенціалі та рівні розвитку окремих те-
риторій. Аналіз рисунку ілюструє типову для всієї економіки 
України ситуацію: значне недовикористання територіальних 
економічних ресурсів, невисокий рівень формування доходу 
порівняно із територіальним потенціалом регіонів. Найбіль-
шими резервами характеризується АР Крим, Дніпропетровсь-
ка, Донецька, Луганська, Львівська, Харківська та інші облас-
ті. 

Висновки. Отже, проведений аналіз дозволяє сформувати 
такі складові механізму подолання надмірної соціально-
економічної диференціації регіонів: 

1. Диференціація як суспільно-економічне явище є 
об’єктивним і виникає у процесі розвитку.  

2. Підхід до аналізу процесів диференціації має забезпе-
чувати гнучкість бази порівняння та орієнтації не на абсолютні 
значення валових показників економічного розвитку, а врахо-
вувати потенційні можливості регіонів та відмінність у вихід-
них (у першу чергу територіальних)  умовах. 

3. Оцінка диференціації регіонального розвитку та дія 
механізму її регулювання мають орієнтуватися на забезпечен-
ня відповідності ключових групових індексів диференціації. 
Такий підхід дозволить обмежити «споживацькі» настрої регі-
онів аутсайдерів та сприятиме збалансованому розвитку та по-
ступовому вирівнюванню диспропорцій у розвитку регіонів. 

4. Територіально-економічна диференціація є найбільш 
чітко вираженою. Вона потребує розробки та реалізації довго-
строкової політики реформування потенціалу продуктивних 
сил, їх технологічного оновлення та орієнтації на прогресивні 
тенденції динаміки світового економічного розвитку.  
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А.С. Абрамова  

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ 

Важным направлением оздоровления экономики Украи-
ны является создание благоприятной среды для формирования 
и функционирования субъектов малого и среднего бизнеса 
(далее – МСБ), которые являются одним из ключевых рычагов 
решения социально-экономических проблем в стране. Однако 
в условиях посткризисных явлений в экономике существует 
немало проблем привлечения финансово-кредитных ресурсов, 
необходимых для обеспечения надлежащего уровня их функ-
ционирования. Установлено, что на сегодняшний день потреб-
ность МСБ в банковских кредитах удовлетворена лишь на 15-
20%, при этом на них приходилось только 1,5% всех инвести-
ций [5]. Частично решить эту проблему в Украине пытаются 
путем привлечения финансовых ресурсов международных ор-
ганизаций. 

Процедурам банковского кредитования субъектов МСБ в 
Украине, в том числе с участием международных организаций, 
уделено внимание многих ученых и практиков, среди которых: 
Л. Бережной, В. Домбровский, А. Дубыхвист, А. Замасло,  
Т. Коробчук, О. Лютая и др. Однако требует дополнительного 
внимания оценка состояния банковского финансово-кредит-
ного обеспечения данного бизнеса за счет средств междуна-
родных организаций, что позволит найти действенные пути 
повышения эффективности их финансирования. 

Целью статьи является установление роли международ-
ных организаций в финансово-кредитном обеспечении МСБ, 
определение проблемных сторон финансирования и разработ-
ка предложений по их решению. 
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Процедура банковского кредитования субъектов МСБ в 
Украине в современных условиях хозяйствования осуществля-
ется по двум схемам: за счет собственных ресурсов коммерче-
ских банков, использование которых не в полной мере удовле-
творяет потребности бизнеса, а также за счет ресурсов между-
народных кредитных организаций, функционирующих по ре-
вольверному принципу использования прибыли. При этом  
ведущую роль в кредитовании МСБ сегодня играет Европей-
ский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Агент-
ство США по международному развитию, Немецко-Украин-
ский фонд, правительства зарубежных стран и другие между-
народные финансовые институты. А МСБ пользуется такими 
возможностями кредитования через уполномоченные банки 
Украины, лидерами среди которых являются ПАО: „Злато-
банк”,  „Киевская Русь”, „Кредитпромбанк”, „МЕГАБАНК”, 
„ПриватБанк”, „ПроКредит Банк”, „Райффайзен банк Аваль”, 
„Укргазбанк”, UniCredit Bank”, „УПБ”, „Форум”. 

На сегодняшний день уже реализована программа, кото-
рая предусматривает предоставление кредитных линий ЕБРР. 
Их механизм заключался в том, что ЕБРР предоставлял укра-
инским банкам долгосрочные целевые кредитные ресурсы для 
финансирования проектов развития МСБ. Так, в 1994 г. была 
открыта первая кредитная линия (МСП-1) в размере 121,18 
млн дол. США, благодаря которой украинские предпринима-
тели смогли получить для развития производства и предостав-
ления услуг кредиты размером до 2,5 млн дол. США сроком до 
5 лет. НБУ полностью использовал выделенные средства до 
середины 2000 г. 

В связи с этим в конце 2000 г. начато внедрение второй 
кредитной линии (МСП-2), которая продолжалась до конца 
2010 г. и была предназначена для предприятий МСБ с количе-
ством работающих до 20 человек. Кредит был предоставлен 
двумя траншами по 33,09 млн дол. США каждый на срок до  
5 лет. Банками-партнерами выступали ПАО: „Надра”, „Фо-
рум”, „ВаБанк”, „Ажио”, „UniCredit Bank” и „Райффайзен банк 
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Аваль”. В итоге по состоянию на 01.01.2010 г. всего прокреди-
товано 248 проектов на сумму 218,4 млн дол. США [2]. 

Кроме этого, по инициативе ЕБРР в ноябре 1998 г. нача-
та Программа микрокредитования, которая имела целью под-
держку развития малых предприятий, занимающихся мелкой 
торговлей на местных рынках [1]. Для реализации программы 
предоставлено три транша на общую сумму 22,06 млн дол. 
США каждый. Банками-партнерами выступали ПАО „Райф-
файзен банк Аваль”, „Кредитпромбанк”, „Надра”, „Приват-
Банк” и ”Форум” [2]. По данной программе кредиты предос-
тавлялись для долгосрочного финансирования приобретения 
средств производства, краткосрочного финансирования расхо-
дов на сырье, запчасти и финансирования лизинга [4]. 

На дату завершения кредитной линии (26.11.2010 г.) 
средства были аккумулированы в сфере торговли (55%, или 
36,40 млн дол. США), производства и услуг (по 22,0%, или по 
14,60 млн дол. США) и в сельском хозяйстве (1%, или 0,58 
млн дол. США). С региональной точки зрения наибольшее ко-
личество кредитов предоставлено Киевскому региону (12%), 
Львову, Тернополю (по 7% соответственно), Днепропетровску, 
Харькову, Хмельницкому (по 6%), а меньше получили субъек-
ты МСБ Кировограда (0,2%) и Сум (0,8%) [10]. 

На сегодняшний день данный проект завершён, однако, 
говоря об эффективности его реализации и роли ЕБРР в обес-
печении экономического роста МСБ в Украине, необходимо 
отметить, что в течение срока действия программы за счет 
средств кредитных линий создано более 5 тыс. рабочих мест, 
что непосредственно повлияло на рост макроэкономических 
показателей как в регионах, в которых были реализованы про-
граммы, так и в стране в целом [8]. 

Основными программами, которые до сих пор реализу-
ются в Украине международными финансово-кредитными уч-
реждениями, являются следующие. 

1. Кредитование МСБ Немецко-Украинским фондом пу-
тем открытия кредитных линий для финансирования инвести-
ций и оборотных средств МСБ с целью усиления их конкурен-
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тоспособности. Количество банков-партнеров данного фонда 
весьма ограничено: по состоянию на 01.01.2014 г. – всего 
шесть. При этом они чувствуют регулярные перетасовки – из 
числа партнеров Немецко-Украинского фонда выходят одни и 
входят другие учреждения, что связано с достаточно жесткими 
критериями отбора – помимо чисто финансовых параметров 
требуется наличие конечных бенефициаров-физических лиц с 
контрольным пакетом акций, что автоматически исключает 
возможность стать партнером фонда для государственных 
банков [6]. 

Внедрение программ и проектов Немецко-Украинским 
фондом осуществляется по трем направлениям, при этом из 
них только одно, микрокредитное, фонд предлагает целиком 
из собственных средств. Второе – Проект „Программа по ре-
финансированию мероприятий поддержки системы кредито-
вания в сельской местности” – финансируется из средств пра-
вительства Германии через её государственный банк KfW с 
участием ресурсов банков-партнеров. 

Заемщиками Программы микрокредитования являются 
субъекты МСБ, которые привлекают финансовые ресурсы 
только под реализацию инвестиционных проектов, при этом 
должны участвовать в проекте за собственный счет – не менее 
20% его стоимости [5]. Микрокредиты предоставляются пред-
принимателям сферы торговли, производства товаров и оказа-
ния услуг, численность персонала которых не должна превы-
шать 20 работников, на сумму от 100 дол. США до 20 тыс. 
дол. США сроком до 1,5 лет для финансирования основного и 
до 6 месяцев – для оборотного капитала. 

Так, в 2006 г. было выдано больше всего кредитов – 
56,49 тыс. кредитов против 0,18 тыс. кредитов в 1997 г. Не-
сколько ухудшились данные показатели в 2007-2008 гг., когда 
объемы выданных кредитов уменьшились до 36,48 тыс. и до 
1,07 тыс. кредитов соответственно. Кроме того, кризисные 
процессы в финансово-кредитной системе конца 2008-2010 гг. 
и дальнейшее оздоровление уменьшили объемы предостав-
ленных кредитов с 0,12 тыс. в 2009 г., до 0,11 тыс. кредитов в 
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2013 г. Всего за это время банки-партнеры выдали заемщикам 
161030 кредитов на общую сумму 695,85 млн евро (рис. 1). 
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Рис. 1. Общая сумма выданных микрокредитов МСБ банками-
партнерами НУФ в 1997-2013 гг., млн евро [12] 

 
Согласно данным рис. 1 больше всего кредитных средств 

было предоставлено в 2006 г. – 249,4 млн евро. Кроме того, в 
процессе оздоровления экономики Украины в 2010-2012 гг. 
отмечено увеличение объема выданных кредитных средств – с 
4,2 до 5,3 млн евро соответственно. Из этих средств выданы 
кредиты МСБ таких отраслей, как: сельское хозяйство – 61%, 
производство – 18, услуги – 13 и торговля – 8% [12]. 

Что касается выданных кредитов банками-партнерами в 
2013 г. и распределения текущего кредитного портфеля в рам-
ках Программы НУФ в разрезе регионов, то наибольший 
удельный вес суммы текущего портфеля кредитов принадле-
жал Харьковской (22,01%), Винницкой (9,50%), Черниговской 
(9,39%) областям и г. Киеву и Киевской области (6,52%). Наи-
меньшие показатели отмечены в Херсонской и Донецкой об-
ластях – 0,40 и 0,26% соответственно [12]. 

Годы 
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В пределах разрешенных портфелей кредитов не во всех 
областях субъекты МСБ получили возможность кредитования, 
в частности, 19,82% суммы выданных кредитов получила 
Харьковская, 18,63% – Сумская, 16,77% – Одесская, 13,0% – 
Днепропетровска, 8,19% – Николаевская области, 7,63% – 
г. Киев и Киевская область. Однако такие области, как Черкас-
ская, Житомирская, Тернопольская, Львовская, Луганская, 
Кировоградская, Хмельницкая, Запорожская, Ровенская, Ива-
но-Франковская и Херсонская, так и не были прокредитованы 
в отчетном периоде [12]. 

Распределение кредитного портфеля банков-партнеров 
по видам экономической деятельности в 2013 г. представлено 
в таблице [12]. 

Таблица 

Распределение кредитного портфеля банков-партнеров  
Программы Немецко-Украинского фонда по видам  

экономической деятельности в 2013 г. 
Вид экономи-

ческой дея-
тельности 

Удельный вес вы-
данных кредитов 

банками-партнерами 
по сумме выданных 

кредитов в евро 

Удельный вес теку-
щего кредитного 
портфеля банков-

партнеров по сумме 
кредитов в евро 

Торговля 15 8 
Сельское хо-
зяйство 25 18 
Производство 17 15 
Услуги 43 59 

 
Проанализировав отраслевое распределение, отметим, 

что почти половину микрокредитов получили именно заемщи-
ки-аграрии. 

За 12 лет работы фонда по данной программе профинан-
сировано около 161 000 компаний-заемщиков на общую сумму 
695,85 млн евро, то есть около 4,32 тыс. евро в среднем на за-
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емщика. Если учесть, что некоторые компании несомненно 
получили большие суммы, придется признать, что многие за-
емщики получали от Немецко-Украинского фонда достаточно 
малые средства. 

2. Программа по рефинансированию мероприятий под-
держки системы кредитования в сельской местности своей це-
лью предусматривает внедрение системы кредитования МСБ в 
сельской местности, а также обеспечение предоставления на 
постоянной основе других финансовых услуг. Все это способ-
ствует развитию эффективных структур в сельском финансо-
вом секторе. Программа фонда рассчитана на села и города с 
населением до 100 тыс. жителей, в частности, кредитуются 
предприниматели-аграрии с преобладающим частным капита-
лом, до 250 сотрудников и с валовым доходом до 5 млн евро в 
год. 

По состоянию на конец 2013 г. банками-партнерами 
данной программы выступают ПАО „Банк „Киевская Русь”, 
„УПБ” и „Укргазбанк”, портфель кредитов которых составляет 
5,98 млн евро. Всего за время действия проекта банки выдали 
заемщикам 318 кредитов на общую сумму около 20,9 млн евро 
(рис. 2). 

Региональное распределение кредитного портфеля дан-
ного проекта на конец 2013 г.. имеет следующий вид: Запад-
ный регион – 28%, Южный – 24%, Восточный – 3% и Цен-
тральный и Северный регионы – 45%. Что касается распреде-
ления текущего кредитного портфеля по видам экономической 
деятельности, то в течение действия программы 64% кредит-
ных средств получило сельское хозяйство, 16% – сфера услуг, 
сфера производства – 11% и только 9% – сфера торговли [13]. 

3. Программа по кредитованию МСБ Украины по при-
оритетным отраслевым направлениям с ограниченной про-
центной ставкой реализуется такими банками, как ПАО: „Банк 
„Киевская Русь”,  „Златобанк” и „ПроКредит Банк”. 
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Рис. 2. Суммы кредитов, выданных банками-партнерами МСБ 

в рамках Программы НУФ в 2004-2013 гг., тыс. евро [13] 
 
В 2012-2013 г. портфель кредитов конечным заемщикам, 

сформированный в рамках программы, составил около 22,2 
млн грн. Всего с начала действия программы банки-партнеры 
выдали конечным заемщикам 109 кредитов на общую сумму 
почти 46,4 млн грн (рис. 3). 
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Региональное распределение кредитного портфеля на 
конец 2013 г. имеет следующий вид: Западный – 24%, Юж-
ный – 5%, Восточный – 27% и Центральный и Северный ре-
гионы – 44%. При этом 67% суммы кредитных средств на-
правлены в сферу сельского хозяйства, в сферу услуг – 33%, а 
вот сфера торговли и производства вообще не получили долж-
ного финансирования [11]. 

Несмотря на значительные объемы кредитования МСБ 
Немецко-Украинским фондом, их потребности не осуществле-
ны в полной мере, поскольку привлекательность этих кредитов 
уменьшают такие факторы, как ужесточение условий кредито-
вания, усложненность процедур оформления, высокая про-
центная ставка [3]. Именно поэтому для поддержки финанси-
рования МСБ Украины Немецко-Украинским фондом совме-
стно с Кабинетом Министров Украины 29.12.2012 г. подписан 
договор с немецким Кредитным учреждением для восстанов-
ления о предоставлении займа и гранта для финансирования 
проекта „Поддержка малых и средних предприятий Украины”, 
согласно которому предоставлен заем в размере 10 млн евро и 
грант в размере 2 млн евро [9]. Средства займа направлены на 
финансирование инвестиционных проектов МСБ, а средства 
гранта – на финансирование сопроводительных мероприятий 
по внедрению проекта, в частности на консультационную под-
держку как банков-партнеров, так и МСБ. 

Таким образом, привлечение международных финансо-
во-кредитных организаций к сотрудничеству в сфере кредито-
вания МСБ в Украине имеет следующие преимущества: 

1. Использование указанных моделей финансирования 
МСБ способствует не только количественной их поддержке, 
но и качественному развитию соответствующей инфраструк-
туры финансирования, создает долгосрочный эффект даже по-
сле завершения основной части проекта. В рамках реализуе-
мых проектов представители МСБ получают консультацион-
ную помощь по вопросу привлечения финансовых ресурсов, 
необходимых для расширения границ хозяйствования. 
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2. Условиями большинства проектов предусмотрена 
возможность ограничения размера процентной ставки для 
МСБ с целью упрощения их доступа к кредитам путем введе-
ния механизма освобождения банков-партнеров от валютных 
рисков, которые в полном объеме берут на себя международ-
ные учреждения. Благодаря такому инструменту из структуры 
процентной ставки для конечного заемщика имеется возмож-
ность удалить надбавку банка-партнера за риск возможных 
потерь от изменения валютного курса, что позволяет ограни-
чить размер процентной ставки до уровня, который значитель-
но ниже, чем рыночный. 

3. Широкое региональное покрытие программами и про-
ектами фонда за счет развитой филиальной сети банков-
партнеров делает невозможным коррупционные проявления 
через распределение центров принятия решений о выдаче кре-
дита МСБ. 

4. Сотрудничество с международными финансовыми ин-
ститутами научило украинские банки современным стандар-
там кредитования МСБ, действенным методикам мониторинга 
проектов и внутреннего контроля и обеспечивает их в течение 
длительного времени долгосрочными дешевыми ресурсами. 
Стандартизация работы банков по западным технологиям по-
зволила снизить их расходы и риски, поставила „на конвейер” 
кредитования и сформировала рынок кредитования исследуе-
мых субъектов в нашей стране. Именно международным про-
граммам удалось упростить механизм получения микрокреди-
та. 

Выводы. Однако согласно проведенному анализу уста-
новлено, что программы кредитования МСБ международными 
организациями не в полной мере удовлетворяют их финансо-
вые потребности. При этом основными проблемами привлече-
ния бизнесом кредитных средств являются жесткие требова-
ния со стороны международных институтов, которые не всегда 
дают возможность получить необходимые средства. 

Кроме того, проблемными вопросами остаются объемы 
кредитования и численность субъектов МСБ, которые могут 
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привлечь указанные средства, хотя суммы предоставленных 
кредитных средств и значительные, однако лишь незначитель-
ная часть субъектов бизнеса может ими воспользоваться. Так-
же существует дисбаланс в распределении средств между ре-
гионами Украины (банки-партнеры международных организа-
ций размещены неравномерно по территории страны) и между 
субъектами различных видов экономической деятельности 
(отдаётся предпочтение предпринимателям-аграриям, сфере 
производства, а сферы услуг и торговли привлекают на поря-
док меньше средств, что не связано с приоритетами экономи-
ческого развития в стране). 

В связи с этим необходимо и дальше наращивать со-
трудничество с международными финансово-кредитными уч-
реждениями в сфере кредитования МСБ, работать над частич-
ным пересмотром требований кредитования бизнеса, а также 
инициировать реализацию новых программ кредитования, ко-
торые бы отвечали требованиям экономических реалий. Кроме 
того, налаживание финансовых отношений с кредитными ор-
ганизациями стран-членов Восточного партнерства даст воз-
можность нашему государству расширять горизонты кредито-
вания МСБ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин  

важливим є інтернаціоналізація економіки та експансія корпо-
рацій за межі країн їх створення. Свої дочірні структури за ко-
рдоном почали відкривати навіть українські банки, проте їх 
кількість не зростає, а навпаки зменшується. Кількість інозем-
них банків в Україні за останній рік також зменшилась. З 
огляду на це, варто дослідити динаміку та проблеми створення 
банками України своїх представництв, філій та дочірніх банків 
за кордоном та проблеми іноземних інвесторів у середовищі 
вітчизняної банківської системи. 

В умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки 
набуває значного поширення міжнародний рух капіталів. 
Свою діяльність у цьому напрямі посилюють комерційні бан-
ки, адже саме вони є безпосередніми учасниками цих потоків. 
Комерційні банки шукають нових клієнтів, удосконалюються  
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заради вже існуючих клієнтів і шукають нові об’єкти вкладан-
ня капіталу на досі неосвоєних ринках, у тому числі за кордо-
ном. У цьому й полягає актуальність теми даного дослідження. 

Важливими напрямами розвитку банківської сфери в бі-
льшості розвинутих країн є уніфікація діяльності зі збережен-
ням національних традицій, поєднання державного нагляду та 
регулювання ринку банківських послуг із поетапною лібералі-
зацією та дерегуляцією, поширення й удосконалення інформа-
ційних технологій, загострення конкуренції, а також зростання 
ризиковості, що, за недосконалості системи управління ризи-
ками, призводить до кризових явищ у банківському секторі. 
Усе це зумовлює актуальність розроблення проблематики ефе-
ктивного розвитку банківської системи України в умовах євро-
інтеграції та глобалізації. 

Банківській системі України притаманні ті ж загальні 
принципи, які характеризують діяльність банківських систем 
країн ЄС і безпосередньо Центральної та Східної Європи (дво-
рівнева побудова, розділення функцій центрального банку та 
всіх інших банків, контроль за діяльністю банківських уста-
нов). Однак вони здійснили реформування своїх банківських 
систем значно швидшими темпами, ніж Україна, що зумовило 
вищий рівень конкурентоспроможності їхніх банків, якщо по-
рівнювати з українськими, та вищу ефективність їх розвитку. 
Крім того, інтеграції вітчизняної банківської системи у євро-
пейський фінансовий простір перешкоджають як зовнішні, так 
і внутрішні чинники, а також перешкоди системного, фінансо-
во-економічного, правового, психологічного характеру. Однак, 
слід зазначити, що банківські системи європейських країн та-
кож розвиваються в умовах впливу чинників  процесу глобалі-
зації. 

При цьому слід відзначити тенденцію до зростання сту-
пеня концентрації в банківських системах європейських країн: 
навіть незважаючи на приєднання до ЄС нових країн, кількість 
банків за майже десять років з 2003 р. по жовтень 2013 р. ско-
ротилася з 9465 до 8838 [6]. Значною мірою зростанню конце-
нтрації в банківських системах сприяла фінансова криза, у ре-

 350 



зультаті якої банки, що потрапили у важке фінансове стано-
вище, ставали об'єктом для поглинання – наприклад, можна 
навести такі великі установи, як британський HBOS, німець-
кий Dresdner Bank, бельгійсько-нідерландський Fortis [6]. Ін-
шим наслідком зростання концентрації банківських систем 
європейських країн стає універсалізація складових їх кредит-
них установ: це відбувається як за рахунок компетенції прид-
баних кредитних установ, так і за рахунок освоєння нових се-
гментів банківського бізнесу. 

З урахуванням фінансових інновацій і появи нових фі-
нансових інструментів, у тому числі похідних, зазначені тен-
денції створюють нові ризики для банківських систем. Важли-
вим досягненням фінансових ринків останніх двох десятиліть 
став розвиток сек’юритизації, що створило новий підхід, який 
припускає розподіл прийнятих на себе ризиків, а також істотно 
збільшило оборотність коштів при довгостроковому кредиту-
ванні. Зворотною стороною таких фінансових інновацій стало 
поширення кредитного ризику і, відповідно, ризику понесення 
фінансових втрат безліччю економічних суб'єктів, тоді як ра-
ніше цей ризик обмежувався лише одним суб'єктом. У поєд-
нанні ж зі зростанням концентрації та універсалізації в банків-
ських системах європейських країн ці фактори поширюють 
ризики не тільки на кредиторів банку – емітента сек’юри-
тизованих боргових зобов'язань, але й на його вкладників і ко-
респондентів. Таким чином, певним «побічним ефектом» кла-
сичної функції банків як фінансових посередників стає поши-
рення взаємозв'язків, у тому числі й ризиків, між різними су-
б'єктами економіки – нефінансовими компаніями, фізичними 
особами-вкладниками, банками, власниками облігацій, заста-
воутримувачами тощо. Глибина і широта цих взаємних зв'язків 
підводять до поняття системного ризику в банківській системі, 
тобто ризику одночасної і взаємозумовленої реалізації звичай-
них притаманних банківській діяльності ризиків для всіх її су-
б'єктів [3]. 

У розглянутому аспекті європейські банки значно відріз-
няються від американських, які за актом Гласса-Стіголла спо-
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чатку не можуть проводити подібні операції з цінними папе-
рами, а отже, за рахунок своєї більшої фрагментованості і ге-
терогенності фінансова система США більшою мірою забез-
печує захист інвесторів і фінансову стабільність. Через те що 
прийняття законів, що за змістом аналогічні до акта Гласса-
Стіголла, у країнах Європи об'єктивно неможливе, то місцеві 
регулятори, у першу чергу ЄЦБ, змушені іншим чином забез-
печувати фінансову стабільність з урахуванням європейської 
специфіки. Так, ЄС являє собою не єдину державу, а політико-
економічний блок держав, які поки що проводять самостійну 
економічну політику. 

Нещодавні угоди у ЄС, що стосуються створення банків-
ського союзу, істотно збільшують роль ЄЦБ, по суті, роблячи 
його центром єдиної грошово-кредитної політики. Це разом із 
доповненням ЄЦБ як регулятора спеціальними органами, які 
здійснюють моніторинг системного ризику, дозволяють вирі-
шити завдання його відстеження. Слід зазначити, що створен-
ня банківського союзу являє собою важливий крок із поглиб-
лення інтеграційних процесів у рамках ЄС. Вважаємо, що дія-
льність банківського союзу сприятиме більшій ефективності 
інститутів нагляду та регулювання, підвищуючи зрештою фі-
нансову стабільність. 

Також у рамках ЄС був створений інструмент для розв'я-
зання кризових ситуацій: Європейський фонд фінансової ста-
більності, кошти якого вже були використані для виділення 
допомоги «проблемним» країнам єврозони; і Європейський 
механізм фінансової стабільності. Разом із тим дані фонди 
призначені, у першу чергу,  для допомоги державам.  

На жаль, тема про зарубіжні структури вітчизняних бан-
ків до сьогодні не досліджувалась інтенсивно, у той час як те-
ма іноземних банків в Україні обговорюється в наукових пуб-
лікаціях набагато частіше. До того ж Національний банк Укра-
їни не надає повної актуальної інформації стосовно даного пи-
тання. Певним чином проблема створення дочірніх структур 
українських банків була висвітлена у працях і публікаціях та-
ких вітчизняних вчених та економістів, як В. Борунов [6], 
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О. Мельничук [9], Д. Гриньков [8], О. Васюренко, У. Влади-
чин. 

Метою даної статті є дослідження інтеграції банківської 
системи у світовий фінансовий простір. 

Для того щоб розглянути питання стосовно теми дослі-
дження, варто зазначити, які саме структури за межами тери-
торії України мають право відкривати вітчизняні комерційні 
банки. Згідно із Законом України «Про банки і банківську дія-
льність» від 07.12.2000 р. банки України можуть створювати 
за кордоном філії, представництва та дочірні банки. Наведемо 
конкретні визначення стосовно цих структур: 

філія банку – відокремлений структурний підрозділ бан-
ку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську 
діяльність від імені банку [4]. Філії банків здійснюють банків-
ські та інші операції згідно з положенням про філію, на підста-
ві банківських ліцензій та письмових дозволів, отриманих бан-
ками; 

представництво банку – територіально відокремлений 
структурний підрозділ банку, що виконує функції представни-
цтва та захисту інтересів банку і не здійснює банківську діяль-
ність [4]. Представництво виконує роботу, пов’язану з пошу-
ком нових клієнтів, маркетинговими дослідженнями, моніто-
рингом законодавства, супроводженням угод клієнтів.  

На жаль, чинне законодавство України не дає чіткого ви-
значення дочірнього банку. Можемо зробити висновок, що  
дочірній банк – це банк, 100% статутного капіталу якого на-
лежить материнському банку, або банк, у якому материнський 
банк безпосередньо або опосередковано володіє часткою, од-
ноосібно або разом з іншими особами, що презентує еквіва-
лент 50 чи більше відсотків статутного капіталу або голосів 
цього банку, або має можливість справляти вирішальний 
вплив на управління, або діяльність цього банку на основі уго-
ди або будь-яким іншим чином. Дане визначення фігурує у 
Постанові НБУ № 143 від 12.04.2006 р. «Про затвердження 
Положення про створення дочірнього банку, філії і представ-
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ництва українського банку на території інших держав». Проте 
даний законодавчий акт на сьогодні втратив чинність. 

Активну діяльність зі створення представництв та філій 
за кордоном українські банки розпочали у 2006 р. Саме тоді з 
метою розширення кола мережі представництва банків Украї-
ни за кордоном Національний банк України створив сприятли-
віші умови для їх відкриття, що сприяло інтеграції національ-
них банків у міжнародний фінансовий сектор і поліпшенню 
обслуговування клієнтів. Так, у 2006 р. було відмінено вимогу 
щодо можливості створення дочірнього банку  або філії за на-
явності статутного капіталу банку не менше 10 млн євро та 
представництва не менше 5 млн євро. Проте важливим зали-
шилося виконання банком встановлених норм функціонування 
та складання бізнес-плану діяльності його іноземних структур. 
У результаті у 2006 р. банки України відкрили за кордоном  
п’ять представництв, офіси яких були розташовані в Лондоні, 
Москві, Мінську, Відні, Кейптауні. Також НБУ надав банкам 
дев’ять дозволів на створення представництв у Лондоні, Пекі-
ні, Москві, Нью-Йорку, Ризі, Празі, Будапешті, Алмати [10]. 

До цього часу за кордоном діяли представництва україн-
ських банків у Кишиневі, Сінгапурі, Китаї та Казахстані й 
усього одна філія ПриватБанку на Кіпрі (відкрита у 2003 р., діє 
до сьогодні).  

У 2007 р. відкрили свої представництва за кордоном Ук-
рексімбанк (м. Нью-Йорк, США), ПриватБанк (м. Пекін, Ки-
тай), Банк «Форум» (Казахстан). Також НБУ було видано два 
дозволи на створення банками представництв за кордоном. 
Загальна кількість останніх на 1 січня 2008 р. становила  
12 представництв [10]. 

Протягом 2008 р. було відкрито тільки одне представни-
цтво українського банку за кордоном, а саме, представництво 
ІМЕКСБАНК у Румунії (м. Бухарест), видано дозвіл чотирьом 
українським банкам на відкриття таких структур та надано до-
зволи на створення дочірніх банків за кордоном банку «Пів-
денний» (у Латвії), ПриватБанку (у Грузії), Індустріалбанку (у 
Латвії) [10]. 
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Упродовж 2007-2009 рр. кількість представництв україн-
ських банків за кордоном була стабільною (12). У 2012- 
2013 рр. їх кількість зменшилась до дев’яти (при 176 діючих в 
Україні банках), проте проявилася тенденція до придбання  
вітчизняними банками вже діючих фінансових установ за кор-
доном, зокрема у країнах СНД. Раніше ж банки просто відкри-
вали свої представництва. На думку експертів, однією із при-
чин зміни способів експансії на закордонні ринки стала зрос-
таюча конкуренція всередині країни, тому що у банківському 
секторі України стало «тісно», і щоб у майбутньому не зішто-
вхнутися з дефіцитом активів, українські банки змушені були 
шукати нові ринки. Прикладом такої стратегії може бути при-
дбання Дельта Банком білоруського Атом-банку або придбан-
ня грузинського ТАОБанку українським ПриватБанком [9]. 

Вибір українськими банками банків та представництв на 
території країн СНД у першу чергу пов'язаний з їх нерозвине-
ністю, тобто стратегія покупки банків у колишніх республіках 
СРСР пояснюється тим, що власників вітчизняних фінустанов 
цікавить повноцінна участь у боротьбі за захоплення певного 
сегмента ринку, а в цих країнах західні банки ще не влаштува-
лися, тому значна конкуренція там поки що відсутня. 

Ще одна причина збільшення інтересу до банків із ближ-
нього зарубіжжя – можливість підвищити вартість української 
фінустанови при її продажі, адже наявність дочірніх банків  в 
інших країнах – досить вагомий аргумент при визначенні ціни 
фінустанови [9].  

На жаль, Національний банк України не оприлюднив по-
вну актуальну інформацію щодо сучасного стану наявних фі-
лій та представництв банків України за кордоном. Проте, про-
аналізувавши останні річні звіти НБУ та дослідивши ряд пуб-
лікацій, видань та новин, можна зробити висновки, що сучас-
ний стан представництв вітчизняних банків за кордоном ви-
глядає таким чином (табл. 1).  

Зазвичай, комерційні банки починають свою експансію 
за кордон із відкриття представництва, адже це найпростіша 
форма присутності вітчизняного банку за межами України.  
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Таблиця 1 
Дочірні структури українських банків за кордоном 
Банк Зарубіжні структури 

ПриватБанк Дочірні банки: «Москомприватбанк» (Росія);   
ParitatePrivatBank (Португалія), PrivatBank (Лат-
вія), «ПриватБанк» (Грузія, до 2010 р. «ТАОбанк»). 
Філія: Кіпрський філіал (Кіпр). 
 Представництва: Казахстан, Китай 

УкрЕксімбанк Представництва в Лондоні, Нью-Йорку 
Банк «Форум» Представництво в Казахстані 
Банк «Південний» Дочірні банки RIB (Латвія) та RIB (Болгарія) 
Імексбанк Представництво в Румунії  
Банк «Надра» Представництво в Угорщині 
Альфа-Банк Представництво в Москві 
VAB Банк Представництво в Угорщині 

 
Представництва не приносять жодного прибутку, тому що не 
мають права здійснювати банківські операції. Проте утриман-
ня їх за кордоном потребує значних витрат (необхідно найняти 
фахівців, які розмовляють іноземними мовами, орендувати 
офіс у престижному районі, оплатити витрати, пов’язані з ре-
єстрацією), а процес реєстрації в деяких країнах може тривати 
до півроку. Досить часто представництва банків згодом перет-
ворюються на повноцінні філії, тобто можна припустити, що 
створення представництва за межами України – це перший 
крок вітчизняного банку до інтенсивної експансії [8]. 

Філії  та дочірні банки за кордоном надають банкам та їх 
клієнтам ряд переваг. Наприклад, через власні іноземні струк-
тури банки здійснюють грошові перекази за лічені години (у 
той час як по системі SWIFT гроші часто надходять протягом 
двох-трьох днів, проходячи декілька клірингових банків, які до 
того ж стягують за це комісійні) та значно знижують собівар-
тість таких переказів (уникаючи посередників, банк встанов-
лює вартість переказу за кордон близько 1-1,5% від суми тран-
сакції, тоді як у Western Union вартість даної послуги стано-
вить 4-26%, залежно від суми переказу). Наявність філіалу чи 
дочірнього банку в тій чи іншій країні є особливо привабли-
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вим для банків, клієнти яких активно займаються в тій країні 
експортно-імпортними операціями. Такі клієнти відчувають 
потребу в комерційному фінансуванні, банківських гарантіях, 
акредитивах та інших банківських послугах. Окрім позитив-
них аспектів варто зазначити те, що наявність структур на ко-
рдоном (особливо в офшорних зонах) дає можливість банку 
реалізовувати ряд схем із виведення капіталу з України і за 
необхідності повернення його назад [8]. 

Однак відкрити свою філію чи створити дочірній банк на 
території західних країн вітчизняним банкам не просто. Іно-
земні підприємці часто сумніваються в чистоті походження 
капіталу українських інвесторів та підозрюють вітчизняні бан-
ки у тіньових операціях. У 2010 р. ПриватБанк намагався, про-
те не зміг створити у Польщі дочірній банк на основі придбан-
ня частки Budbank, а у 2011 р. банк «Аркада» відкрив у Маке-
донії дочірню структуру Arcada Makedonija, щоб  залучати 
кошти місцевого населення для житлового будівництва, але у 
2013 р. акціонери прийняли рішення про продаж цієї структу-
ри [8]. Сприятливим сектором для розширення залишаються 
країни колишнього СРСР. 

 Світова криза, що почалась у 2008 р., завдала удару всій 
економіці світу, зокрема банківській системі. Утримувати 
представництва за кордоном стало набагато важче, багато 
українських банків перебувають у процесі ліквідації, а деякі 
банки поглинулися іноземними фінустановами. Кількість 
представництв скорочується щороку, але така тенденція має 
призупинитись у період економічного піднесення після даної 
кризи.  

Варто зазначити, що українські банки здійснюють подіб-
ні інвестиції не лише за кордон, але й активно скуповують до-
чірні структури іноземних банків на території України. У 
2010-2013 рр. структури іноземних банків почали залишати 
Україну, продаючи свої філії, дочірні банки українським фі-
нансовим установам. Наприклад, голова правління «Фідобан-
ку» О. Адаріч у 2013 р. придбав два банки – «СЕБ банк» (до-
чірній банк SEB (Швеція), на базі якого був створений «Фідо-
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банк») і «Ерсте Банк» (дочірній банк Erste Group (Австрія)). 
Окремо варто згадати про власника «Дельта Банку», 
М. Лагуна, який у кінці 2013 р. завершив угоду з купівлі «Кре-
дитпромбанку» і заявив про наміри найближчим часом купити 
«Сведбанк». Даний аспект може стати поштовхом до створен-
ня в Україні банківських холдингів [7]. 

З початку 2013 р. з України пішло шість банків з інозем-
ними капіталом. Нещодавно Raiffeisen Bank International пові-
домив про плани з продажу своєї "дочки" – Райффайзен Банку 
Аваль. За розмірами активів він був п'ятим в Україні. 

На кінець 2013 р. в Україні зареєстровано 180 банків. З 
них 49 банків з іноземним капіталом, у тому числі є 19 банків 
зі 100% іноземним капіталом, що становить 10,6% банківської 
системи України. Динаміку кількості іноземних банків у Дер-
жавному реєстрі банків станом на початок кожного року мож-
на побачити  в табл. 2. 

Серед  банків з іноземним капіталом в Україні найвідо-
мішими є УкрСиббанк (Франція), Промінвестбанк (Росія), ВТБ 
Банк (Росія), Універсалбанк (Група Eurobank EFG), Кредобанк 
(Польща), Піреус Банк (Греція), Енергобанк  (Кіпр), Місто 
Банк  (Швейцарія), Петрокоммерц-Украина (Росія), Астра 
Банк (Кіпр), Кредит  Європа Банк (Голландія), Банк Русский 
Стандарт  (Росія), Креді Агріколь Банк (Франція), ВіЕйБі Банк 
(Кіпр), ОТП Банк (Угорщина), СІТІ Банк  (Росія).  

Таблиця 2 
Банки з іноземним капіталом в Україні 

Показник 01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

Кількість банків, які ма-
ють банківську ліцензію 175 184 182 176 176 176 180 
з них: з іноземним капі-
талом 47 53 51 55 53 53 49 
у т.ч. зі 100% іноземним 
капіталом 17 17 18 20 22 22 19 
Частка іноземного капі-
талу у статутному капіта-
лі банків, % 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 34,0 
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Серед банків  зі 100% іноземним капіталом виділяють 
Сбербанк (Росія),  Правекс-Банк (Італія), БМБанк (Росія), 
ПроКредит банк (Німеччина), Дойче  Банк ДБУ (Німеччина). 

Останніми роками, а саме з 2009 р., український банків-
ський сектор втратив 17 іноземних банків. У 2009 р. ING Bank 
(Голландія) повністю згорнув роботу з українським населен-
ням, Home Credit Bank (Чехія) продав свою «дочку» Платинум 
банку, Dresdner Bank (Німеччина) ліквідував своє представни-
цтво в Києві.  

У 2011 р.  Kookmin Bank, найбільший банк Південної 
Кореї, закрив українське представництво через 4 роки роботи, 
Грузинський банк Bank of Georgia продав 80% української до-
чірньої компанії.  

У 2013 р. Кредит Європа Банк, який належить голланд-
ському консорціуму, припинив роздрібну роботу. Банк закрив 
усі свої відділення в Україні, залишивши лише одне для робо-
ти з бізнесом. Українські активи Volksbank (Австрія) були 
продані Сбербанку Росії.  

Один із найбільших французьких банків Societe Generale 
протримався на українському ринку 6 років. У 2013 р. Альфа 
Банк скупив у нього роздрібні кредити. Тепер українці забор-
гували не французьким кредиторам, а російським. 

Найбільш глобальна причина виведення активів із 
країни – це втрата стратегії розвитку банків з іноземним капі-
талом в Україні. Коли український фінансовий сектор безпре-
цедентно відкрив свої кордони в 2005-2007 рр., коли в Україну 
зайшли основні міжнародні фінансові банківські групи, стра-
тегія іноземних банків в основному полягала в розвитку спо-
живчого кредитування, іпотечного кредитування, автомобіль-
ного кредитування населення. В основному це були валютні 
кредити. На жаль, споживче кредитування в Україні не розви-
нене вдосталь. Іпотечне кредитування через рівень доходів 
громадян здається нереальним. Тому через безперспективні 
настрої іноземні банки залишають нашу країну. 
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Вихід іноземних банків з України зменшує конкуренцію 
на банківському ринку, у результаті чого можливе зниження 
рівня якості банківських послуг. Хоча можливі й позитивні 
наслідки – український банківський сектор стає більш концен-
трованим, тому менш ефективні власники йдуть, а залишають-
ся ті, хто вміють і хочуть працювати на національному банків-
ському ринку. 

Висновки. Проведене дослідження дозволило виявити 
тенденції до зниження в кількості наявних за кордоном філій 
та представництв та дочірніх структур українських банків про-
тягом останніх трьох років. За даними НБУ, на сьогодні за ко-
рдоном працює всього одна філія і 8 представництв українсь-
ких банків.  Також продовжує скорочуватись іноземний сег-
мент у банківській системі України, і переходить в основному 
у власність українських та російських інвесторів. Проте про-
цеси інтернаціоналізації економіки, вихід з поточної кризи та 
підняття рейтингу української економіки на світовій арені до-
зволить вітчизняним банкам продовжити свою експансію у 
значно більших масштабах, а також відновити рейтинги украї-
нської економіки та фінансової системи для вливання інозем-
ного капіталу в банківську систему України. 
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М.В. Семикіна, д.е.н., 
Т.І. Жеребченко  

СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ В СИСТЕМІ  
ЧИННИКІВ СПРИЯННЯ ТА ПРОТИДІЇ АКТИВІЗАЦІЇ  

ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ 

Вихід української економіки на траєкторію зростання та 
інноваційних зрушень потребує активізації всіх рушійних сил 
розвитку, передусім людського чинника, забезпечення свідо-
мих прагнень працівників підприємств та організацій до про-
яву трудової та інноваційної активності, постійного освітньо-
професійного розвитку, підвищення конкурентоспроможності. 
Серед багатьох об’єктивних і суб’єктивних причин, що загро-
жують інноваційним процесам в українській державі, особливе 
місце посідає традиційна недооцінка ролі творчості, злиденні 
умови життя та соціальна незахищеність новаторів у будь-якій 
сфері праці, зокрема у сфері виробництва, промисловості та 
науково-педагогічної діяльності, поглиблення соціальної ди-
ференціації людського розвитку. Розв’язання цієї проблеми 
потребує оновлення усталених традиціями поглядів на працю 
інноваційного змісту, з’ясування ролі (стимулюючої або бло-
куючої) різноманітних чинників в активізації інноваційної 
праці, зокрема соціальної диференціації в доходах.  

В Україні вивченню різноманітних аспектів проблеми 
активізації інноваційної праці присвячують свої публікації 
О. Амоша, В. Антонюк, Д. Богиня, В. Геєць, О. Грішнова, 
Г. Дмитренко, А. Колот, Е. Лібанова, Л. Лісогор, В. Нижник, 
О. Новікова, І. Петрова, У. Садова, Л. Семів, В. Стадник, 
Л. Федулова, А. Чухно, Л. Шаульська. Проте сутність іннова-
ційної праці, як і соціально-економічні чинники її активізації, 
усе ще залишаються вивченими недостатньо. 

Метою статті є висвітлення сутності інноваційної праці, 
ролі чинників-блокаторів та чинників-стимуляторів інновацій- 
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ної праці на прикладі праці вчителів загальноосвітніх навчаль-
них закладів (ЗНЗ) і доведення  наявності соціальної диферен-
ціації в системі таких чинників.   

Узагальнення наукової думки дозволяє стверджувати, 
що інновації нині розглядаються як предмет особливої трудо-
вої діяльності, яка має творчий характер, може охоплювати 
різноманітні галузі і сфери (науково-технічні, технологічні, 
організаційно-управлінські, соціальні, інформаційно-правові, 
маркетингові, культурні тощо), стосуватися представників різ-
них професій, зокрема праці вчителя у загальноосвітніх навча-
льних закладах [1-3]. 

Розвиваючи погляди А. Колота [3, c. 5], а також В. Гей-
ця, І. Петрової, пропонуємо терміном «інноваційна праця» на-
зивати трудову діяльність, яка за своїм змістом поряд із ре-
продуктивною компонентою містить творчу компоненту, 
спрямовується на створення на основі НТП нових продуктів, 
послуг та інших споживчих вартостей, їх упровадження, вико-
ристання, комерціалізацію в різних сферах із метою одержан-
ня певного корисного ефекту (економічного, соціального, нау-
ково-технічного, екологічного тощо) та задоволення суспіль-
них потреб [1, с. 6].  

Виходячи з такого розуміння, інноваційна праця вчителя 
може трактуватися як трудова діяльність освітньо-
педагогічного змісту, яка передбачає прояв творчості, постійне 
оновлення знань, пошук та застосування інноваційних методів 
навчання та виховання учнів згідно з мінливими вимогами ча-
су, стратегічними орієнтирами розвитку суспільства в напрямі 
руху до економіки знань, постіндустріального суспільства.  

На можливості активізації інноваційної праці впливає 
комплекс чинників, які можна класифікувати: за джерелом по-
яви – на внутрішні та зовнішні, за змістом – на соціальні, еко-
номічні, фінансові, організаційно-управлінські, культурно-
психологічні, нормативно-законодавчі; за характером дії – 
чинники позитивної дії, чинники негативної дії; за наслідками 
впливу – на чинники-стимулятори (сприяють активізації інно-
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ваційної праці) та чинники-блокатори (є перешкодою в активі-
зації інноваційної праці. 

Результати досліджень свідчать, що розвиток інновацій-
ної праці як на підприємствах, так і у сфері освіти нині галь-
мує комплекс завад та чинників соціально-економічного, полі-
тичного, фінансово-економічного, організаційного змісту. Бі-
льшість із них пов’язані з недоліками мотивації праці й відби-
вають загалом соціально неадекватну систему управління пра-
цею на макро- і мікрорівнях. Серед чинників-блокаторів акти-
візації інноваційної праці слід назвати такі: 

соціально несправедлива диференціація в доходах від 
праці однакового змісту (міжгалузева, міжрегіональна соціа-
льна диференціація); 

соціальна несправедливість у визначенні винагороди за 
працю без урахування різного трудового внеску, зокрема тво-
рчого, поширена зрівнялівка в оплаті кваліфікованої і неквалі-
фікованої праці, ігнорування в оцінці праці набутих професій-
них навичок і знань, складності роботи; 

відсутність критеріїв оцінки інноваційної праці (зокрема 
її творчої складової); 

відсутність гнучкості в оплаті праці, її зв’язку з кінцевим 
результатом, а також із доходом, який одержує організація (пі-
дприємство) від реалізації інноваційних проектів, зокрема на-
дання платних освітніх послуг;  

необґрунтовано великий розрив в оплаті праці вищої, се-
редньої та  нижчої ланки співробітників (у 8-12 разів); завище-
ні посадові оклади окремих працівників, які особисто «набли-
жені» до керівництва або є членами сімей власників підприєм-
ства, зокрема навчального закладу; 

деградація тарифної системи оплати праці, яка 
застосовується; знецінення ролі премій, які стають, як прави-
ло, складовою посадових окладів; 

протидія з боку трудового колективу (профспілок)  у пи-
таннях запровадження більш прогресивних моделей оплати з 
метою стимулювання інноваційної праці; 
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демотивуючий (переважно адміністративний) стиль 
керівництва, консерватизм, поширення бюрократизму, поми-
лок адміністрації в питаннях трудової мотивації, приниження 
працівників, небажання прислухатися до їх думки; 

відсутність уваги керівництва до соціальних проблем 
інноваторів і створення необхідних умов для творчості; 

невизначеність сфер компетенції та відповідальності 
працівників, охоплених інноваційною працею, нечітка поста-
новка цілей, обмеженість ресурсного (зокрема інформа-
ційного) забезпечення інноваційної праці; 

недостатнє делегування повноважень керівникам 
підрозділів в інноваційному процесі, слабка підготовленість 
керівного складу, персоналу в питаннях інноваційного ме-
неджменту; 

небажання ряду працівників перенавчатися та 
підвищувати свій рівень кваліфікації (навіть за наявністю 
можливості навчатися); 

специфічні риси трудової свідомості (сформованої у ра-
дянський період),  притаманні більшості персоналу та 
керівників [1, с. 266]. 

На відміну від підприємств, у сфері освітньо-
педагогічної діяльності України існує значно менший перелік 
чинників-стимуляторів, значно менші матеріальні можливості 
заохочення праці вчителів інноваційного змісту. Недоліками 
нині діючої системи стимулювання праці вчителів є таке:  

низький розмір ставок і окладів вчителів державних за-
гальних навчальних закладів;  

розбіжність рівнів заробітної плати в державних та при-
ватних загальних закладах освіти, не на користь державних; 

слабка диференціація між посадовими окладами вчите-
лів; 

невпорядкованість застосовуваних при оплаті праці вчи-
телів надбавок та доплат; 

недосконалість преміальної системи; 
недосконалість системи колективно-договірного регулю-

вання соціально-трудових відносин у закладах освіти; 
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відсутність ефективної системи соціального захисту 
працівників закладів освіти. 

За таких умов можливості стимулювання інноваційної 
праці вчителів залишаються обмеженими. Номінально оплата 
праці останніми роками зростала, проте це мало позначилося 
на її реальній купівельній спроможності, що зумовлено не 
тільки особливостями державного управління освітою та її 
обмеженим фінансуванням з Державного бюджету, а й усклад-
ненням політичної та економічної ситуації в країні.  Заплано-
вана модернізація та реформування вітчизняної системи освіти 
поки здійснюється повільно та неефективно, це чинить негати-
вний вплив як на роботу галузі в цілому, так і на роботу окре-
мих загальноосвітніх навчальних закладів зокрема.  

Однією з перешкод активізації інноваційної праці вчите-
лів ЗНЗ у регіонах України, як показали результати дослі-
джень, є диспропорція показників штатів і контингентів, а та-
кож невиправдана соціальна диференціація в доходах по регі-
онах.  

Вважаємо за необхідне звернути увагу на диспропорції з 
огляду на відносні показники, якими засвідчується певне «на-
пруження» у соціально-трудових відносинах, пов’язане з кіль-
кістю учнів у розрахунку на один заклад, на одного вчителя, 
кількістю викладачів у розрахунку на один заклад. Діапазон 
даних, поданих у табл. 1, ілюструє розбіжність: за кількістю 
учнів на один заклад – 3,66 раза; за кількістю учнів на одного 
вчителя – 1,88; за кількістю викладачів на один заклад – 2,09 
раза. 

Чинники, що перешкоджають активізації інноваційної 
праці вчителів, зумовлені, зокрема, залежністю вчителя від 
величини контингенту учнів, збільшення якого ускладнює на-
вчально-виховний процес, поширеною практикою встановлен-
ня високого навчально-педагогічного навантаження на вчите-
ля, недоліками організації навчально-виховного процесу. 
Окреслені недоліки мають бути частково компенсовані дією 
механізму стимулювання інноваційної праці вчителів.  
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Таблиця 1 

Диспропорції основних показників штатів та контингентів 
загальноосвітніх навчальних закладів на регіональному рівні  

Кількість учнів у розрахунку на один заклад 

до 150 Тернопільська, Чернігівська 

150-200 
Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кірово-
градська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Хмель-
ницька 

200-250 Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Рівненська,  
Харківська, Херсонська, Чернівецька 

250-300 Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Чернівецька 

300-350 АР Крим, Донецька,  

понад 350 м. Київ, м. Севастополь 

Кількість учнів у розрахунку на одного вчителя 

до 7 Тернопільська 

7 – 8 
Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кірово-
градська, Львівська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Черкась-
ка, Чернігівська 

8 – 9 Закарпатська, Полтавська, Херсонська, Чернівецька 

9 – 10 Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харків-
ська 

10 – 11 АР Крим, Донецька 

понад 11 Дніпропетровська, м. Київ, м. Севастополь 

Кількість вчителів у розрахунку на один заклад 

до 25 
Вінницька , Волинська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаїв-
ська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Черні-
гівська 

25 – 30 
Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-
Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, 
Харківська, Херсонська, Чернівецька 

30 – 35 АР Крим 

понад 35 м. Київ, м. Севастополь 

Побудовано за даними джерела [4].  
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З цього приводу дослідники Г. Гендлер, О. Грішнова, 
М. Ведерніков, Т. Коноплянник, А. Колот, Г. Куліков, 
І. Морозова та інші у своїх працях наголошують на необхідно-
сті формування дієвих механізмів стимулювання праці, які бу-
дуються на взаємозалежності показників заробітної плати, си-
стеми преміювання, урахуванні індивідуальних і колективних 
результатів праці. Справедливо підкреслити, що стимулюван-
ня праці вчителів усе ще не має адекватного ефективного ме-
ханізму, який би сприяв подоланню зрівнялівки в оцінці праці, 
реально враховував прояв творчості, застосування інновацій-
них методів та технологій навчання викладачами-новаторами, 
їх професійне зростання. У сфері освіти, безумовно, такий ме-
ханізм має компенсувати зусилля вчителів – інтелектуальні, 
морально-психічні, емоційні, матеріальні, пов’язані з особли-
вістю праці у школі, необхідністю витрачати додатковий час 
на опанування новими знаннями,  інформаційними технологі-
ями, розробкою інновацій у викладанні, вихованні. На наш по-
гляд, найбільшого застосування можуть знайти такі моделі 
«компенсацій», які стосуються оплати праці вчителя:  

перша – модель «учень-година» (оцінюється вартість од-
нієї години роботи вчителя з одним учнем, яка множиться на 
кількість годин і дітей, а потім на різні підвищувальні коефіці-
єнти);  

друга – «базовий оклад» (мінімальний гарантований ро-
змір оплати праці працівника освіти, який може залежати від 
прожиткового мінімуму в регіоні або від мінімального розміру 
оплати праці, множиться на коефіцієнти, що його підвищу-
ють);  

третя – наближена до застосування єдиної тарифної сис-
теми (розподіл вчителів на професійно-кваліфікаційні групи 
залежно від освіти, кваліфікації та займаної посади);  

четверта – модель «все включено», яка нормує весь ро-
бочий день вчителя (ураховує аудиторне, позааудиторне та 
інші навантаження) [5].  
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Звичайно, жодна з таких моделей не позбавлена недолі-
ків, що змушує нас дійти висновку про відсутність єдиної най-
більш прийнятної для всіх регіонів «компенсаційної» моделі, 
отже, слід продовжувати пошук різноманітних моделей, які 
служитимуть чинниками-стимуляторами інноваційної праці. 

Справедливо визнати, що основною перешкодою на 
шляху активізації інноваційної праці вчителів є сучасна мо-
дель оплати праці. Знаходимо підтримку останній тезі, апе-
люючи до даних, оприлюднених на сайті zik.ua [6]. За його да-
ними, станом на липень 2013 р. середня заробітна плата по 
Україні становила 3429 грн, вчитель отримував у середньому 
2650 грн (77,3%). Більш точні дані розкрито результатами 
опитування, оприлюдненими на сайті [7]: 27% вчителів отри-
мують заробітну плату до 1000 грн, 40% – від 1000 до 2000, 
16% – від 2000 до 3000, 20% – більше 3000 грн. Порівняно із 
середньомісячною заробітною платою по економіці Україні 
(3429 грн) зазначене не видається логічним.  

З іншого боку, розрахунки свідчать, що середні необхід-
ні витрати українського вчителя в місяць на «виживання» та 
підтримання необхідного рівня знань є значно вищими [7]: 
найм житла – 1500-2000 грн, оплата комунальних послуг – 
400, користування послугами мережі Інтернет – 100, оплата 
проїзду на роботу та з роботи – 100, харчування – 400, онов-
лення одягу, взуття, необхідних предметів побуту – 300-500 
грн. У цілому такі витрати сягають від 2800 до 3800 грн, що 
доступно лише третині опитаних вчителів (16%+20%=36%).  

Разом із тим незадоволеність працею виявляють 12% 
опитаних, ще 10% проявляють «крайнє незадоволення» [8], що 
свідчить про притаманні вчителям свідомий інтерес до праці і 
довготерпіння. Відношення до величини оплати праці вида-
ється ще більш контрастним: невдоволених нараховується 
31%, категорично невдоволених оплатою праці (готових до 
протестної поведінки) виявляється 47% серед опитаних [8]. 
Зауважимо, що подібна контрастність в оцінках ставлення до 
праці й до реалій з її оплатою стосується і категорії вчителів із 
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позитивним ставленням (задоволеністю та «великою» задово-
леністю працею та рівнем її оплати): задоволених працею – 
17%, дуже задоволених працею – 25; задоволених заробітною 
платою – 2; дуже задоволених заробітною платою – 5% [8].  

Зазначені пропорції – 22 до 78%, або 1/3, – (незадоволе-
ність працею та рівнем заробітної плати) та, відповідно, 42 до 
7%, або 6/1, – (задоволеність працею та рівнем заробітної пла-
ти) вказують на невідповідність між відношенням однієї і тієї 
категорії зайнятих – вчителів – до праці та до її оплати. Таке 
явище свідчить про наявність протиріч у соціально-трудових  
відносинах, загострення яких провокуватиме соціальне на-
пруження як у регіональному розрізі, так і в цілому по країні. 
Безумовно, зростання соціального напруження не підтримує, а 
тільки руйнує інтерес вчителів до інновацій у навчальному 
процесі та професійного самовдосконалення. 

Окремої уваги заслуговує проблема міжрегіональної со-
ціальної диференціації вчителів, яку ілюструє виконаний ана-
ліз розбіжностей у розмірі заробітної плати вчителів у різних 
регіонах та у її купівельній спроможності.  

Так, результати дослідження свідчать, що в Україні роз-
біжність між регіонами у розмірах середньомісячної заробітної 
плати вчителів сягає 1,53 раза: лідером є Закарпатська область 
(3230 грн), аутсайдером – Запорізька область (2112 грн). На-
вряд чи можна це вважати справедливим, адже витрачаються 
однакові зусилля на працю одного змісту.  

Продовження аналізу дає змогу з’ясувати, що на отриму-
вану середньомісячну заробітну плату вчителя у Закарпатській 
області можна купити 66 кг яловичини, а у Запорізькій – лише 
39 кг, тобто менше у 1,68 раза.  А молока, наприклад, у тій же 
Закарпатській області можна купити 467 л, а у Запорізькій – 
288 л, тобто у 1,63 раза менше. Ознаки відмінностей у соці-
альному стані вчителів знаходимо шляхом переведення заро-
бітної плати до еквіваленту її «витратних» здатностей (купіве-
льної спроможності) відносно закупівлі соціально значущих 
товарів – хліба, м’яса, олії, круп, борошна тощо (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Оцінка міжрегіональної соціальної диференціації  вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів України  

(порівняння в оплаті праці регіонів-лідерів і регіонів-аутсайдерів та в еквівален-
ті можливості придбання соціально значущих товарів) 

Еквівалент 
заробітної 

плати  
вчителя 

Роз-
біж-

ність, 
рази 

Регіон 
лідер 

Регіон 
аутсайдер 

Грошовий, 
грн 

1,53 Закарпатська обл. (3230 грн)  Запорізька обл. (2112 грн)  

В еквіваленті товару (у кг, шт., л) на заробітну плату 
Рис  1,55 АР Крим обл. (427 кг) Запорізька обл. (275 кг)  

Хліб  
пшеничний 

1,82 АР Крим обл. (845 кг) Волинська обл. (463 кг)  

Хліб житній 1,49 АР Крим обл. (677 кг) Запорізька обл. (453 кг)  
Яловичина 1,68 Закарпатська  обл. (66 кг) Запорізька обл. (39 кг) 

Свинина 1,53 Чернівецька обл. (69 кг) Запорізька обл. (45 кг)  
Тушки птиці 1,56 Дніпропетровська обл. (150 

кг)  
Запорізька обл. (56 кг) 

Сало 1,69 Чернівецька обл. (171 кг) Львівська обл. (101 кг)  

Борошно 
пшеничне 

1,59 Луганська обл. (771 кг) Запорізька обл. (485 кг)  

Макаронні 
вироби 

1,62 АР Крим (581 кг) Запорізька обл. (380 кг)  

Крупи гречані 1,54 АР Крим (478 кг) Волинська обл. (376 кг) 

Ковбаси варе-
ні 

1,66 АР Крим (100 кг) Запорізька обл. (76 кг)  

Молоко 1,63 Закарпатська обл. (467 л) Запорізька обл. (288 л) 
Сметана 1,59 Чернівецька обл. (163 кг) Запорізька обл. (131 кг)  
Масло  
вершкове 

1,58 Дніпропетровська обл. (53 кг) Запорізька обл. 37 кг)  

Сир 1,73 Львівська обл. (69 кг) Чернівецька обл. (61 кг)  
Цукор 1,56 Чернівецька обл.  (528 кг) Полтавська обл. (380 кг)  
Олія  
соняшникова 

1,51 АР Крим (226 л) Запорізька обл. (150 л)  

Яйця 1,82 АР Крим (350 шт) Волинська обл. (268 шт) 
Картопля 1,63 АР Крим (889 кг) Запорізька обл. (699 кг)  
Капуста 1,85 Закарпатська обл. (1129 кг) Запорізька обл. (1106 кг)  

Морква 1,74 Чернівецька обл. (691 кг) Запорізька обл.  (605 кг) 
Буряк 1,73 Дніпропетровська обл. (1206 

кг) 
Запорізька обл.  (754 кг)  

Цибуля 1,63 Львівська обл. (887 кг) Чернівецька обл. (790 кг)  

Розраховано за даними джерела [9]. 
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Отже, результати оцінки засвідчують суттєву диспропо-
рцію між можливостями  вчителів у різних регіонах задоволь-
нити актуальні потреби щодо придбання на отриману заробіт-
ну плату соціально значущого для нього товару (групи това-
рів), які коливаються в межах від 1,49 раза (в еквіваленті това-
ру «хліб пшеничний») до 1,85 раза (в еквіваленті такого това-
ру,  як «капуста»). 

Звісно, за таких умов вчитель позбавлений можливості 
почувати себе однаково соціально захищеним, порівнюючи 
свою професійну діяльність, здійснювану в одному регіоні 
країни, зі своїм же станом,  якби професійна діяльність здійс-
нювалася в іншому регіоні країни. «Глибина» такої «ями» по-
рівнювана хіба що з умовним недоотриманням від 49 до 85% 
заробітної плати лише за рахунок здійснення професійної за-
йнятості «не в тому регіоні». 

Зауважимо, що фінансування оплати праці вчителів ЗНЗ 
здійснюється з місцевих бюджетів. Рівень заробітної плати об-
раховується на умовах дотримання єдиних норм та нормативів 
(найбільш відомий серед яких  – «Єдина тарифна сітка розря-
дів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних уста-
нов закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфе-
ри»), які є єдиною для  всієї країни. У такому разі кількісні 
виміри щодо штатів та рівня заробітної плати мали б бути  
жорстко фіксованими без можливості широкого діапазону ва-
ріювання, що породжує два види непорозумінь: незрозумілим 
видається пояснення причин згаданих вище розбіжностей; не 
піддається поясненню узгодження між знаходженням шкіл, за 
названих умов, «поза ринком праці», з усталеними за останні 
десятиліття ринковими умовами соціально-економічного роз-
витку країни.   

Найбільшою мірою диспропорції щодо праці й організа-
ції оплати праці вчителів створює внутрішня диференціація, 
яка стосується вчителів різних категорій. Результативність 
праці вчителів не піддається точному обліку, а тому може бути 
оцінена лише побічно та за умови затримки у часі, адже при-
йнята погодинна оплата праці враховує переважно кількість 
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відпрацьованих годин, але не кількість наданих освітніх пос-
луг. Утім, усталеними на законодавчому рівні є й певні норма-
тиви іншого характеру:  

норматив педагогічного навантаження вчителя – 18 ака-
демічних годин упродовж тижня (так звана тарифна ставка); 

класне керівництво: 1-4 класи – 20% від тарифної ставки, 
5-11 класи – 25% від тарифної ставки; 

перевірка зошитів: 1-4 класи – 15%; 5-11 класи – 20% 
(мова і література), 15%  (математика), 10% (іноземна мова); 

завідування: навчальними кабінетами фізики, хімії, 
праці – 13%; комбінованою майстернею чи майстернями – 15-
20%; навчально-дослідними дільницями – 10-15%. 

Питання, пов’язані зі встановленням учителям доплат та 
надбавок стимулюючого характеру, їхніх розмірів, сьогодні не 
віднесено до компетенції самого навчального закладу: за вида-
тками закладу здійснюється державний контроль, ЗНЗ не має 
автономних прав на визначення напряму витрачання коштів. 
Асигнування на виплату заробітної плати затверджуються в 
межах, встановлених Державним бюджетом України, які обра-
ховуються на місцевому рівні на підставі штатних розписів, 
адже всі бюджетні кошти мають цільовий характер і витрача-
ються відповідно до затвердженого кошторису видатків на  
відповідний бюджетний рік.  

Доречно зауважити, що робота з  перевірки письмових 
робіт, завідування навчальними кабінетами, позакласна робо-
та, робота з фізичного виховання дітей, входить до переліку 
посадових обов’язків вчителів і віднесена на додаткову оплату 
за додаткове навантаження вчителя. Водночас невиконання 
цих обов’язків порушує цілеспрямованість процесу навчання 
та виховання за що ЗНЗ, в особі керівника, несе відповідаль-
ність. Доречним видається здійснення вчителям доплат за за-
значені види робіт як стимулюючих, таких, що посилюють їх-
ню мотивацію до виконання посадових обов’язків, незалежно 
від місця виконання професійних обов’язків, у даному разі – 
на регіональному рівні.  
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Одночасно постає питання створення ефективної систе-
ми стимулювання, спрямованої на активізацію інноваційної 
праці, яка охоплює творчу (інноваційну) та  науково-
педагогічні компоненти трудової діяльності вчителів ЗНЗ та 
забезпечення гідної оплати праці, незалежно від специфіки 
«регіональної» зайнятості. Вимоги до професійних якостей 
вчителя напрацьовані довготривалим шляхом еволюційного 
становлення сфери освіти. Нині такі вимоги, з одного боку, 
ґрунтуються на потребі відповідати соціальним вимогам сьо-
годення – забезпечити якісні освітні послуги, навчаючи й ви-
ховуючи школярів, а з іншого – передбачають постійну працю 
над самим собою, що потребує мотивації саморозвитку, само-
вдосконалення, пошуку новітніх підходів до творчого вико-
нання своїх обов’язків. Праця вчителя має стати інноваційною 
за сутністю для підготовки покоління молодих людей, здатних 
до прояву творчості, швидкої адаптації до змін. Окреслені змі-
ни у праці вчителя не можливі без адекватних соціально-
економічних стимулів та регуляторів трудової поведінки.   

Слід акцентувати увагу на тому, що слабкість соціально-
економічних стимулів у праці вчителя зменшує «приплив» мо-
лодих кадрів у сферу освіти. Крім низької оплати праці молодь 
не задовольняє стан матеріально-технічного та інформаційно-
го забезпечення педагогічної діяльності, особливо в сільській 
місцевості, труднощі забезпечення житлом. Усе це зумовлює 
розчарування майбутніх працівників ЗНЗ у здатності держави 
створити сприятливі умови для розвитку загальноосвітніх за-
кладів та розвитку інноваційного потенціалу як вчителів, так і 
учнів, падіння престижу професії вчителя.  

Серед нематеріальних чинників активізації інноваційної 
праці окремої уваги потребує атестація педагогічних праців-
ників, яка проводиться на підставі чинного законодавства. 
Проходячи атестацію неформально, педагогічні працівники, як 
правило, досягають поступового зростання рівня педагогічної 
майстерності, більш якісно здійснюють професійну діяльність. 
Атестація як підтвердження професійних можливостей педа-
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гога є певним моральним визнанням,  здатним спонукати вчи-
теля до підвищення фахової майстерності, сприяє згуртованос-
ті та створенню позитивної інтелектуальної та емоційної атмо-
сфери в колективі, необхідної для збагачення творчого потен-
ціалу учнівської молоді. Головним завданням атестації з точки 
зору стимулювання видається активізація та розвиток творчої 
професійної діяльності педагогів, підвищення рівня їхньої фа-
хової компетентності, посилення відповідальності за результа-
ти (зокрема, за якість) навчання й виховання дітей, молоді з 
подальшим максимальним використанням досягнень для зрос-
тання й розвитку творчого потенціалу як власного, так і учнів, 
навчання і виховання яких є специфікою праці вчителя. Сти-
мулювання трудової діяльності працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів за допомогою атестації, безумовно, під-
вищує якість надання освітніх послуг через накопичення тео-
ретичного і практичного досвіду, умінь, технологій навчання, 
що сприяє в результаті виробленню нових знань. Стимулюю-
чого ефекту атестація надає ще і створенням прямого зв’язку 
між її результатом та величиною посадового окладу. Утім, 
атестації, як свідчить практика, часто притаманні й антисти-
мулюючі властивості. Працівники, які отримали найвищі та-
рифні розряди, зазвичай позбавляються мотивів подальшого 
навчання, підвищення кваліфікації, введення інновацій.  

Висновки. Підтверджуючи результатами аналізу ваго-
мість для суспільства інноваційної праці вчителів та необхід-
ність їх високої вмотивованості до постійного освітньо-
професійного розвитку, вважаємо за доцільне підкреслити по-
требу формування дієвого механізму стимулювання іннова-
ційної праці вчителів. Дія такого механізму має бути систем-
ною та  керованою з боку держави, однак вона набуватиме бі-
льшої ефективності за умов тісної взаємодії із соціальними 
партнерами, представниками бізнесу. Вважаємо, що лише на 
засадах соціального партнерства можливо подолати розбіжно-
сті у соціальному стані вчителів у різних регіонах, нівелювати 
необґрунтовану диференціацію в доходах та можливостях реа-
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лізації актуальних потреб і створити гідні стимули для іннова-
ційної праці вчителя у школі, необхідні для підвищення якості 
знань школярів та їх гармонійного розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Останніми роками регіональна політика в Україні потре-
бує соціальної переорієнтації економіки, необхідність якої ви-
значена потребами суспільства та процесами інформатизації. 
Інформаційне забезпечення соціального управління пронизує 
всі сфери людського життя, служить провідником усієї інфор-
мації, універсальним інструментом її обміну, акумулювання та 
первинної обробки. Інформація необхідна для всіх етапів соці-
алізації регіонального управління: від постановки завдань до 
здійснення заходів соціального контролю, оцінки ефективності 
прийнятих рішень та їх корекції. Тому без необхідного інфор-
маційного забезпечення немає ефективної конструктивної сис-
теми управління процесами соціалізації.  

У працях більшості зарубіжних і вітчизняних учених  
розроблено теоретичні положення й методологічні принципи 
регіональної економіки і регіональної політики серед яких: 
О. Дейнека, Л. Позднякова, П. Черномаз, Є. Іванченко, 
Н. Апаріна, М. Курбатова, Л. Шевченко [1-4] та ін. Питанням 
підвищення якості інформаційного забезпечення соціальної 
політики займаються О. Новікова, В. Гавловський, Р. Калюж-
ний, В. Цимбалюк [5, 6] та ін. Однак залишається відкритим 
ряд завдань, зокрема, слабо досліджені особливості інформа-
ційного забезпечення соціалізації регіонального управління. 

Мета статті полягає у виявленні особливостей та про-
блем інформаційного забезпечення соціалізації регіонального 
управління. 

Регіональні умови обумовлюють соціалізацію, маючи 
при цьому різну специфіку, залежно від характерних особли-
востей території, що впливає на стихійну соціалізацію насе- 
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лення в регіоні та особливості регіонального менеджменту. 
Про це свідчать відмінності в ціннісних орієнтаціях у сфері 
трудової діяльності, масових ідеологічних настановах, сімей-
них відносинах, різних ступенях економічної активності насе-
лення, злочинності, якості життя тощо.  

Регіональна політика стає більш або менш ефективною, 
якщо органи управління розв'язують низку таких завдань. 

1. Вивчають положення соціалізації, позитивні реалії та 
тенденції, небезпеки для розвитку дітей, підлітків, юнаків, а 
також вживають заходів щодо формування соціального потен-
ціалу, коригування, компенсування негативних тенденцій у 
регіоні. 

2. Розробляють комплексні міжвідомчі програми та ві-
домчі підпрограми, визначаючи в них регіональні завдання і 
цілі, заходи зі створення й удосконалення умов реалізації за-
вдань і цілей соціалізації. 

3. Формують управлінські технології, які надають мож-
ливість на рівні регіону  спрямувати всі сили  на вирішення 
головного завдання, що стоїть перед регіональними органами 
управління; забезпечують координацію й узгодженість дій між 
бізнесом і владою. 

4. Упроваджують засади соціальної політики.  Саме орі-
єнтація соціальної політики держави на: 

облік і ефективну реалізацію основних видів соціальної 
роботи: діагностики; профілактики; нагляду; кореляції; адап-
тації; реабілітації; забезпечення; страхування; опіки; допомо-
ги; консультування;  експертизи; піклування; нововведень та 
різноманітних форм  соціального посередництва тощо; 

спрямованість  на основні соціальні об'єкти, які потре-
бують соціального захисту, соціальної допомоги та підтримки, 
такі, як інваліди; безробітні, сім'ї, що мають на утриманні  
дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків; 
сім'ї з низьким рівнем доходів; багатодітні сім'ї тощо.  

5. Розробляють інноваційні технології з питань соціалі-
зації продуктивних сил регіону, адміністративного інструмен-
тарію регіонального управління, бізнесу та загальної ринкової 
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діяльності. Сьогодні на державному, регіональному та суспі-
льному рівні постає потреба в пошуку інноваційних та ефек-
тивних технологій для взаємодії і активного просування про-
дуктів та послуг на світові ринки. На перший план виходить 
конструктивний і відкритий діалог держави з громадянами, 
облік різних інтересів при формуванні державної  та регіона-
льної політики, залучення інноваційних підходів у прийнятті 
управлінських рішень. 

6. Формують стандарти управлінської культури. Регіона-
льні та національні особливості суспільного розвитку обумов-
люють динамічність, різноманіття та постійне оновлення мо-
делей управлінської діяльності, які виявляють схильність до 
трансформації, модифікації залежно від конкретних соціоку-
льтурних особливостей. Сучасна управлінська культура но-
сить системний  інноваційний та інформаційноємний  харак-
тер. Разом із тим стандарти щодо її формування невизначені, 
що уповільнює процеси соціалізації регіонального управління. 

7. Поширюють інформаційну культуру. Основним пріо-
ритетом  розвитку сучасних високорозвинених країн є інтелек-
туальний (у тому числі науково-освітній, інформаційний та 
комунікаційний) потенціал, інформаційна та культура. Держа-
ви, що позбавлені такого капіталу автоматично лишаються 
можливості ефективного розвитку процесів соціалізації регіо-
нального управління. Науково-освітній, інформаційний та ін-
телектуальний потенціал, на якому тільки й можуть базуватися 
високі технології нового століття, у всіх сферах життя суспіль-
ства неможливо швидко створити, навіть маючи у своєму роз-
порядженні інші ресурси. Потрібний управлінський механізм, 
що забезпечить  стійке та ефективне функціонування науки, 
освіти, професійних, політичних та управлінських структур за 
умов оснащення сучасними інформаційними технологіями. 
Інформаційна культура має бути спрямована на формування 
комплексу норм та стандартів, які б забезпечували повне ви-
користання достовірного, вичерпного та своєчасного знання у 
всіх видах людської діяльності. Основними завданнями орга-
нів управління щодо поширення інформаційної культури є до-
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тримання таких принципів, як комплексний підхід до вирі-
шення інформаційних проблем управління, упорядкування ін-
формаційних систем, повага прав особистості, заохочення ві-
льного обміну інформацією, забезпечення безпеки та захисту 
інформації в комп'ютеризованих системах, урахуванням ерго-
номічної безпеки тощо. 

8. Розробляють молодіжну політику. У даний час на 
державному та регіональному рівні відсутня єдина концепція 
молодіжної політики, що уповільнює процеси соціалізації, то-
му  актуальною стала суспільна потреба в реалізації інтересів 
такої численної, неоднорідної соціальної групи, як молодь. 
Формування і практична реалізація молодіжної політики здій-
снюється, перш за все, на регіональному рівні. Ефективність 
регіональної молодіжної політики залежить від ряду складо-
вих, у тому числі від соціальних та економічних можливостей і 
умов регіону, демографічних, етнічних, соціокультурних осо-
бливостей, науково-освітнього, адміністративно-
управлінського потенціалу, регіональних соціальних традицій 
і норм.  

Усі негаразди побудови конструктивної системи управ-
ління процесами соціалізації приховано у його інформаційно-
му забезпеченні. Від якості і сприйняття інформаційного на-
вантаження залежить потенціал регіонального управління. 

Передумовою ефективної соціалізації регіональної полі-
тики є вдосконалення вимірювання соціального стану, ком-
плексний підхід до оцінки тенденцій, визначення критеріїв, 
показників, індикаторів ефективності розвитку соціалізації ре-
гіонального управління та розробка методичних підстав для 
підготовки і використання визначеної інформації. Однією з 
умов соціалізації регіонального управління є наявність інфор-
мації, яка відповідає встановленим вимогам та потребам роз-
витку регіону. 

О. Новікова зазначила, що залучення повної та достовір-
ної інформації про економічну і соціальну активність населен-
ня, його добробут, безпеку праці та соціально-економічне і 
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психологічне сприйняття реалій повсякденного життя є знач-
ною проблемою для України [5]. 

Немає стабільного виявлення інформації, яка узагальнює 
думки та сподівання людини щодо оцінки свого соціально-
економічного стану, прогнозування його змін, формування 
умов розвитку демократизації суспільства, визначення та 
сприйняття соціальної справедливості, ставлення до громадсь-
ких організацій. Не враховуються думки населення про власні 
потреби та гостроту бачення проблем соціально-економічного 
характеру суспільства при формуванні концепцій, стратегій, 
програм та ін. Одноразові обстеження соціальних явищ фахів-
цями соціологічного профілю певною мірою заповнюють ва-
куум інформації, але зростає потреба в моніторингу джерел 
соціально-економічних небезпек для людини і суспільства, 
визначення думок населення про пріоритетні напрями їх подо-
лання [5]. 

Потреба в підвищенні якості управління, удосконаленні 
соціальної політики, прагнення до соціального прогресу та 
людського розвитку, інтеграції в кращі світові соціальні сис-
теми у будь-якому разі обумовлює зміни підходів до інформа-
ції, методик визначення й оцінки соціальних процесів, що від-
буваються у суспільстві. Протягом п’яти років, із 2000 по 
2006 р., в Україні реалізовувалися технічний проект Міжнаро-
дної організації праці, Програми розвитку ООН в Україні та 
Держкомстату України «Вимірювання бідності: розробка ін-
дикаторів соціально-економічної захищеності населення Укра-
їни». Його метою було на підставі соціологічного опитування 
«Базова захищеність населення України» здійснити міжнарод-
ні порівняння, оцінити стан соціальної захищеності населення 
та розробити методику його оцінки. Фахівці Інституту еконо-
міки промисловості НАН України (м. Донецьк) протягом усьо-
го терміну здійснення проекту були залучені до його реалізації 
[5]. 

Вітчизняними науковцями було надано науково-
методичні підходи до визначення якості життя населення, що 
визначають послідовність дій при побудові інтегральних по-
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казників. Розрахунок інтегрального показника якості життя є 
реалізацією прагнення до пошуку й ідентифікації такого єди-
ного комплексного показника, який би надав можливість спо-
стерігати вимірювання, оцінювати багатовекторність стану 
життєдіяльності людини та перспективи її розвитку.  

Проведені дослідження дозволили системі органів дер-
жавної статистики проведення соціологічного моніторингу в 
Україні та її регіонах із проблем соціальної захищеності й со-
ціальної безпеки та формування якісного і комплексного ін-
формаційного забезпечення соціальної політики на державно-
му та регіональному рівнях. Але все це не надає можливість 
комплексної оцінки розвитку процесів соціалізації в регіоні. 
Окрім цього, Держкомстат України після закінчення проекту 
не підтримав запропонований досвід і не запровадив соціоло-
гічний моніторинг в Україні з базової захищеності населення 
на постійній основі. Тому викладені результати оцінки соціа-
льної захищеності з 2000 по 2006 рр., діагностика проблем і 
небезпек людського розвитку, а також теоретичні і науково-
методичні підходи оцінки та вимірювання якості життя тощо 
[7], які визначають певний рівень просування до гідного життя 
людини, залишаться незатребуваними та нереалізованими 
практикою управління у нинішній час через непослідовність 
запровадження соціологічного моніторингу в регіонах Украї-
ни. Уже декілька років існує інформаційний вакуум щодо со-
ціального стану в регіонах. Протягом 2000-2006 рр. Україна 
мала значний інформаційний здобуток у сфері соціологічної 
інформації в регіональному розрізі, яка визначалася потребами 
міжнародного моніторингу. Правової основи для закріплення у 
вітчизняній статистиці цих досліджень немає. Тому зникають 
можливості формування ефективної інформаційної системи 
оцінки процесів соціалізації в регіоні [5]. 

Ефективність регіональної політики потребує якісного та 
своєчасного інформаційного забезпечення, яке сприяє адеква-
тному регіональному управлінню та входженню в міжнарод-
ний інформаційний простір. Успішна реалізація стратегії роз-
витку кожного регіону і його районів залежить від повноти, 
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достовірності, якості та оперативності інформації про вико-
нання заходів соціально-економічного розвитку. Всебічний 
аналіз отриманої інформації з використанням сучасних науко-
вих економіко-математичних методів та інформаційних техно-
логій дає можливість отримати порівняльні інтегровані оцінки 
рівня розвитку регіонів, розробити прогнози на коротко- та 
довгостроковий періоди, що дозволить сформулювати страте-
гічні цілі, пріоритетні напрями і сценарії соціально-
економічного розвитку регіону і його районів [8]. 

Усунення цих проблем можливе тільки при організації 
системи моніторингу соціального та економічного розвитку. 
Важлива роль моніторингу регіонального розвитку знайшла 
підтвердження в Постанові Кабінету Міністрів України [9] і у 
Концепції державної регіональної політики [10].  

У 2009 р. Кабінет Міністрів України затвердив Постано-
ву про проведення моніторингу соціально-економічного роз-
витку з метою визначення оцінки соціально-економічного ста-
новища малих міст і селищ, своєчасного виявлення негативних 
тенденцій їх розвитку та забезпечення прийняття управлінсь-
ких рішень [11]. 

Однак, на думку автора, найкращим варіантом для 
розв’язання проблем соціалізації  в регіональному розрізі є ро-
зробка ефективної організаційно-методичної схеми монітори-
нгу процесів соціалізації в системі регіонального управління і 
сполучення результатів моніторингу та традиційної статисти-
чної інформації для аналізу й оцінки рівня збалансованості со-
ціального й економічного розвитку регіону та перспектив со-
ціалізації регіонального управління (див. рисунок).  

Реалізація основних завдань моніторингу в цьому на-
прямі тісно пов'язана із проблемами створення єдиного інфор-
маційного простору соціалізації як на державному, так і регіо-
нальному рівнях, розробкою й упровадженням регіональної 
інформаційної системи, формуванням баз даних про перебіг 
процесів соціалізації в регіоні. 
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Рисунок. Організаційно-методична схема моніторингу 
 процесів соціалізації в системі регіонального управління 
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Якість і достовірність моніторингу залежить від повноти, 
якості і достовірності інформації про стан розвитку. Це мож-
ливо лише у випадку створення єдиного регіонального інфор-
маційного простору, що є сукупністю взаємопов’язаних інфо-
рмаційних систем (у тому числі ІС-моніторингу) і засобів те-
лекомунікації. Упровадження інформаційних систем і техно-
логій у практику регіонального, районного, міського, терито-
ріального (на рівні громади) управління підвищує ефектив-
ність розв’язання оперативних, тактичних і стратегічних за-
вдань розвитку територіальних утворень у рамках єдиного ін-
формаційного простору [8]. 

Основними проблемами інформаційного забезпечення 
соціалізації регіонального управління можна вважати: 

несистематичний характер проведення моніторингу в 
напрямі соціального розвитку регіонів; 

відсутність правової основи для закріплення у вітчизня-
ній статистиці результатів моніторингових досліджень; 

недосконалу, неповну і застарілу нормативно-правову 
базу, що розроблялася без урахування можливостей, які нада-
ються сучасними інформаційними системами та технологіями, 
оскільки спочатку була орієнтована на обмеження доступу 
громадян до інформації; 

обов'язкове впровадження програм, розроблених фахів-
цями міністерств і відомств, які часто не відповідають вимо-
гам єдиної територіальної інформаційної системи та потребам 
соціалізації регіонального управління; 

відсутність стандартизації процесів соціалізації; 
недосконалість соціально-економічної статистики і звіт-

ності відповідно до вимог соціалізації регіонального управлін-
ня; 

невідповідність соціальної статистичної звітності міжна-
родним стандартам. 

Вирішення перелічених проблем є першочерговим за-
вданням у системі регіонального управління України.  Потен-
ційні можливості у сфері інформаційного забезпечення є дос-
татньо великими та мають спрямованість на формування но-
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вітніх стандартів інформаційної економіки та інформаційного 
суспільства. 

Висновки. Інформатизація суспільства відбувається в со-
ціальному середовищі, тому процеси соціалізації регіонально-
го управління залежать від ефективної системи інформаційно-
го забезпечення. Прояв різних складових цього процесу пере-
буває в органічній залежності від технічного базису системи 
регіонального управління, соціального клімату, що існує в ре-
гіоні, від соціальних умов, реальної обстановки, у якій відбу-
вається процес соціалізації. Створення єдиного інформаційно-
го простору та організаційно-методичної схеми моніторингу 
процесів соціалізації в системі регіонального управління за-
безпечить застосування ефективних інформаційних техноло-
гій, які сприяють економії праці у сфері управління, підви-
щенню ефективності прийнятих рішень за рахунок доступу до 
достовірної та повної інформації, її швидкої обробки і негай-
ного доведення прийнятих рішень до всіх зацікавлених осіб, 
організації вироблення узгоджених рішень у режимі реального 
часу, доступу широкого кола користувачів до інформації.  

Слід зазначити, що процес інформаційного забезпечення 
соціалізації регіонального управління є наукоємним, трудо-
містким, фондомістким, потребує залучення великої кількості 
людських та фінансових ресурсів. 
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Н.С. Красножон, к.е.н. 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДІ:  
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ 

Становлення ринкової економіки в Україні висуває пе-
ред вітчизняною економічною наукою і практикою завдання 
принципово нового характеру, серед яких, зокрема, упрова-
дження інноваційної моделі розвитку суспільства. Реалії жит-
тя, однак, свідчать, що шляхи розбудови економіки здебільшо-
го є неадекватними обраній моделі, що проявляється в неефек-
тивності механізмів державного регулювання ринку праці, не-
сформованості інституцій такого ринку, відхилення його тран-
сформацій від інноваційного вектору розвитку. Унаслідок від-
сутності дієвих регуляторних механізмів у функціонуванні ри-
нку праці найцінніший ресурс країни – трудовий потенціал 
населення сьогодні не використовується ефективно та раціо-
нально, не спрямовується повною мірою на досягнення цілей 
інноваційного розвитку та економічного зростання. Відсут-
ність прогресивних структурних зрушень в економіці і, відпо-
відно, у сфері зайнятості, гальмування інноваційних перетво-
рень, перешкоджає стійкому формуванню інноваційних сегме-
нтів ринку праці, зокрема молодіжного, оскільки саме він 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, 
забезпечуючи прогресивний розвиток економіки. 

 Н.С. Красножон, 2013 
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Виходячи з окресленого, обрану тему дослідження як з 
теоретичної, так і з практичної точки зору слід вважати акту-
альною. 

Багатогранність і складність проблеми трудового потен-
ціалу, зокрема формування і використання його молодіжного 
сегмента, знайшли відображення у наукових працях українсь-
ких дослідників Д. Богині, О. Грішнової, Т. Заяць, А. Колота, 
О. Левченка, Е. Лібанової, Л. Лісогор, У. Садової, Л. Семів, 
М. Семикіної, В. Онікієнка, І. Петрової, Л. Ткаченко та ін. 

Водночас гострота сучасних проблем формування та ре-
алізація молодіжного потенціалу на ринку праці згідно з ціля-
ми інноваційного розвитку потребує системних наукових по-
шуків шляхів її розв’язання, що і визначило мету досліджен-
ня. 

Соціально-економічний потенціал країни наразі й на 
майбутнє безпосередньо залежить від трудової активності мо-
лоді, для якої участь в економічній діяльності є, у свою чергу, 
значущим фактором соціокультурного та професійного стано-
влення. Ринкова економіка, з одного боку, значно розширила 
межі прикладання сил та здібностей молоді у сфері праці, а з 
іншого – зумовила ослаблення державної підтримки молоді у 
соціально-трудовій сфері, похитнула старі інституціональні 
основи трудової соціалізації молоді за несформованості нових 
[6, с. 161]. 

Розвиваючи наукові погляди І. Петрової, М. Семикіної, 
В. Онікієнка та інших дослідників, пропонуємо розуміти інно-
ваційний потенціал молоді як важливу складову трудового по-
тенціалу молоді, яка охоплює комплекс характеристик – су-
часні знання, розвинені інтелектуальні здібності, здатність до 
опанування новими знаннями, генерації та реалізації нових 
ідей, постійного саморозвитку, готовність брати участь в інно-
ваційних процесах, швидка адаптація до змін.  

Під реалізацію інноваційного потенціалу молоді на ринку 
праці розуміємо такі можливості працевлаштування, які дають 
змогу молоді не тільки застосовувати  отримані знання та ная-
вні здібності, а і проявляти ініціативу, творчість, професійно 
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збагачуватись, забезпечуючи активізацію інноваційної діяль-
ності підприємств та організацій, підвищення конкуренто-
спроможності товарів, послуг продукції.   

Іншими словами, реалізація інноваційного потенціалу 
молоді потребує наявності та створення робочих місць, які за-
безпечують трудову діяльність інноваційного змісту. У літера-
турі така трудова діяльність дістала назву «інноваційна праця» 
[5, c. 5]. М. Семикіна   її визначає як трудову діяльність, яка за 
своїм змістом поряд із репродуктивною компонентою містить 
творчу компоненту, спрямовується на створення на основі 
НТП нових продуктів, послуг та інших споживчих вартостей, 
їх упровадження, використання, комерціалізацію у різних сфе-
рах з метою одержання певного корисного ефекту (економіч-
ного, соціального, науково-технічного, екологічного тощо) та 
задоволення суспільних потреб [3, с. 6]. 

Безумовно, молодь це особлива група трудових ресурсів, 
що характеризується високою соціальною і трудовою мобіль-
ністю, здатністю до постійної зміни трудових функцій, їй при-
таманна здатність гнучко реагувати та пристосовуватися до 
інноваційно-технічних змін у ринковому середовищі. 

Доречно додати, що для молодих людей в Україні тради-
ційно характерні доволі високі трудові орієнтації. За трансфо-
рмаційний період у країні мало місце значне урізноманітнення 
сфер та форм зайнятості молоді, що посилило для неї значу-
щість професійної підготовки, стало стимулом для підвищення 
особистої конкурентоспроможності на ринку праці [6, с. 161-
162]. 

Динаміка чисельності економічно активної молоді у віці 
15-34 років (за методологією МОП) у 2012 р. становила 8 387,2 
тис. осіб, а її питома вага у загальній чисельності економічно 
активного населення – 38,1%. Рівень економічної активності 
молоді у віці 15-34 роки був дещо нижчим від загального по-
казника по Україні (63,6 проти 64,6%). При цьому найвищий 
7рівень економічної активності спостерігався у віковій групі  
30-34 роки – 83,3%, а найнижчий рівень – у молодшій віковій 
групі 15-24 роки (40,7%). Рівень економічної активності стар-
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ших вікових груп 30-34 роки і 25-29 років (83,3 і  81,5% відпо-
відно), який є вище середнього, пояснюється тим, що молодь 
даних вікових груп здобула певний освітньо-кваліфікаційний, 
професійний рівні та активно долучається до трудової діяль-
ності [2, с. 56]. 

Незважаючи на підвищення рівня зайнятості осіб із най-
молодшої вікової групи (15–24 років), цей показник залиша-
ється на відносно низькому рівні. У 2000-2010 рр. рівень за-
йнятості зріс на 3,1%, тоді як рівень безробіття зменшився на 
6,8% (див. таблицю). 

Таблиця 

Динаміка рівня зайнятості  безробіття та молоді  
на зареєстрованому ринку праці за 2000-2010 рр., % 

М
ол

од
ь 

 
за

 в
ік

ов
им

и 
 

гр
уп

ам
и 

Рівень зайнятості Рівень безробіття 
Рік 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

15-24 30,4 34,2 35,1 36,6 37,3 34,5 33,5 24,2 14,9 14,1 12,5 13,3 17,8 17,4 
25-29 72,7 75,2 75,4 76,5 76,4 72,2 72,0 14,2 7,6 7,3 6,9 7,0 10,4 9,9 
30-34 76,9 77,2 78,5 79,1 80,3 76,5 76,8 12,2 6,8 6,8 6,3 5,4 8,5 7,9 

Складено за джерелами [7; 1, с. 119, 13]. 
 
 

Досить часто роботодавці відмовляються від найму мо-
лоді, пояснюючи це відсутністю трудового досвіду та профе-
сійних навичок, як результат маємо незахищеність цього сег-
мента від безробіття. 

Низький рівень трудової активності молоді можна част-
ково пояснити небажанням частини молодих людей продов-
жувати навчання після закінчення загальноосвітньої школи 
через високу вартість навчання та проблеми працевлаштуван-
ня. Чимало випускників шкіл налаштовані замість навчання у 
професійно-технічних навчальних закладах обирати отриман-
ня вищої освіти (часто з декількох спеціальностей), що приз-
водить до продовження періоду навчання, і як наслідок, – до 
збільшення періоду трудової неактивності. У свою чергу, не-
розвинутість ринку робочих місць із гнучким режимом роботи 
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у малих містах та на депресивних територіях обмежує можли-
вості навіть тимчасової зайнятості, що справляє негативний 
вплив на економічну активність студентів.  

Серед перелічених причин низького рівня трудової акти-
вності молоді найбільш вагомою вважаємо несприятливі умо-
ви для пошуку прийнятної роботи на ринку праці: можливості 
працевлаштування молоді обмежені, особливо для осіб без 
спеціальної освіти та професійної підготовки або без досвіду 
роботи, заробітна плата, як правило, є нижчою, ніж для інших 
вікових категорій працюючих, а умови праці – гірші, ніж для 
більш досвідчених осіб. Через це та неефективну державну 
політику сприяння зайнятості молоді особи з наймолодшої ві-
кової групи часто віддають перевагу відкладанню термінів 
входження у ринок праці, продовжуючи навчання, народжую-
чи дитину та перебуваючи у відпустках з догляду за нею, або 
офіційно не роблячи нічого (фактично, перебуваючи на утри-
манні батьків, чоловіка (дружини) або ж займаючись діяльніс-
тю, що навіть межує з кримінальною).  

Необхідно зауважити, що до джерел підтримки молоді в 
цьому аспекті належать не тільки традиційні джерела доходів 
членів домогосподарства, такі як заробітна плата, прибуток від 
підприємницької діяльності, пенсії та соціальна допомога, а й 
матеріальна допомога родичів, які працюють за кордоном. Ви-
кликає занепокоєння негативна тенденція, що набула розпо-
всюдження в Україні останніми роками, коли цілі домогоспо-
дарства перебувають на утриманні заробітчан за кордоном. 
Регулярні грошові перекази з-за кордону призводять до скоро-
чення мотивації молоді до навчання та працевлаштування і 
часто витрачаються на непродуктивне споживання, зокрема 
розваги та відпочинок. 

Розглядаючи специфіку «молодіжного сегмента» націо-
нального та регіонального ринків праці, слід відмітити, що він 
характеризується стійким зростанням пропозиції робочої сили. 
Це відбувається за рахунок щорічного поповнення ринку праці 
випускниками навчальних закладів різних рівнів. Проблеми 
збалансування попиту та пропозиції на даному сегменті пояс-
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нюємо трьома обставинами: по-перше, конкуренцією, за якою 
інші вікові групи за рахунок своєї професійності та досвіду 
менше ризикують втратити роботу та мають більше переваг 
при працевлаштуванні; по-друге, відсутністю попиту на ту чи 
іншу професію, що змушує молодь перекваліфіковуватися та 
працювати не за спеціальністю; по-третє, постійною зміною 
життєвих пріоритетів, викликаних невиправданістю очікувань 
від змісту, умов трудової діяльності, отримуваного доходу. 

Аналізуючи рівень зайнятості та безробіття населення 
регіону за віковими групами (рис. 1-2), слід зазначити, що мо-
лодіжний потенціал користується попитом та є затребуваним 
на регіональному ринку праці. Проте найбільший рівень за-
йнятості спостерігався у підсегменті з віком суб’єктів 30-39 
років: у середньому цей показник становив 24,9% за досліджу-
ваний період. 
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Рис. 1. Динаміка показника зайнятості населення Кірово-

градської області для сегмента вікових груп (2005-2010 рр.) 
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Рис. 2. Динаміка показника безробіття населення Кірово-
градської області для сегмента вікових груп (2005-2010 рр.) 

 
Також спостерігається падіння рівня зайнятості в моло-

діжному сегменті від 15 до 24 років, зокрема у 2010 р. змен-
шився показник на 1,3% порівняно з 2005 р. та у віковій кате-
горії від 25-29 років зменшився на 0,9% за досліджуваний пе-
ріод. Низький рівень зайнятості молодших вікових груп можна 
пояснити тим, що молоді люди навчаються та не мають досить 
високих конкурентних переваг на зареєстрованому ринку  
праці. 

Аналіз динаміки показників безробіття населення Кіро-
воградського регіону (рис. 2) показав тривожні тенденції щодо 
суттєвого зростання кількості безробітного населення у віці 
25-29 років. Так, за період 2005-2010 рр. цей показник збіль-
шився з 5,2 до 16,8%. У вікових групах від 15-24 та 30-39 років 
також мала місце тенденція збільшення безробіття. За дослід-
жуваний період безробітне населення зросло на 1,1 та 6,7% 
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цих вікових категорій. До головних причин зростання безро-
біття належать такі: 

у віці 15-24 роки – це переважно навчання, оскільки в 
Україні є обов’язковою повна загальна середня освіта, крім 
того, чисельність бажаючих отримати вищу освіту має тенде-
нції до зростання; 

у віці 24-29 років – це переважно період, упродовж якого 
молодь не змогла працевлаштуватися після закінчення навча-
льних закладів. 

Крім того, слід зазначити, що в конкурентній боротьбі за 
робочі місця молодь має  гірші шанси на працевлаштування. 
Велика частка молоді, яка не витримала конкурентної бороть-
би з представниками старших вікових поколінь, виштовхуєть-
ся на нерегульований ринок праці. Серед молоді досить поши-
реною є тіньова зайнятість, що не сприяє нормальному розви-
тку робочої сили молоді. Досить часто роботодавці відмовля-
ються офіційно працевлаштовувати молодь, цьому що в біль-
шості випадків сприяє недостатній державний контроль, зок-
рема інертний соціальний діалог між роботодавцями, профспі-
лками і місцевими органами влади. 

Аналізуючи причини безробіття представників підсегме-
нта у віковій категорії 25-39 років, зазначимо, що головними з 
них є звільнення за власним бажанням, адже його суб’єкти 
більш впевнені в собі, можливостях знайти іншу роботу, яка 
буде краще відповідати власним потребам. Особи означеного 
віку займають найбільш міцні позиції на ринку праці, оскільки 
здобули достатній досвід та мають суттєві переваги в сенсі 
професійного зростання.  

Упереджуючи висновки із результатів повного аналізу, 
висловлюємо думку про те, що інноваційний тип зайнятості 
молоді тісно пов’язаний з оптимізацією та раціоналізацією мо-
лодіжної зайнятості, з напрацюванням мобільності даної групи 
населення на ринку праці шляхом підвищення якості освіти, 
здійснення профорієнтації та перепідготовки.  

Структурні зміни в ринковому середовищі призвели до 
відпливу молоді зі сфери матеріального виробництва в неви-
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робничу, з державного сектору економіки – до недержавного. 
Негативними наслідками дисбалансу, невідповідності пропо-
зиції та попиту на робочу силу стало зменшення чисельності 
працюючої молоді на підприємствах промисловості, будівниц-
тва, транспорту, і в той же час збільшення неформально зайня-
тих молодих людей, особливо в малому бізнесі.  

Пріоритетними сферами прикладання праці для молоді 
протягом останніх п'яти років є промисловість (26,2% обліко-
вої чисельності найманих працівників віком 15–34 роки); тор-
гівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку (15,1%); освіта (12,0%); охорона здоров'я 
та надання соціальної допомоги (9,8%); діяльність транспорту 
та зв'язку (8,3%). Водночас найменш привабливими для молоді 
й досі лишаються: рибальство, рибництво (0,04%); лісове гос-
подарство та пов'язані з ним послуги (0,6%); діяльність готелів 
та ресторанів (1,4%); будівництво (2,5%); надання комуналь-
них та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та 
спорту (2,8%); сільське господарство, мисливство та пов'язані 
з ними послуги (3,6%) [4]. Натомість,  від роботодавців надхо-
дять замовлення, які наразі користуються попитом на ринку 
праці, на професії висококваліфікованих слюсарів-
ремонтників, трактористів, токарів, кухарів, електрозварників, 
водіїв, продавців та інших представників робочих професій.  

Традиційно затребуваними на ринку праці України за-
лишаються фахівці з інформаційних технологій та інженерно-
технічних спеціальностей. Однак проблемою є ще й те, що 
іноді випускники відмовляються від роботи через низьку зар-
плату, що  стосується різних сфер зайнятості. Однак питання 
завищеної заробітної плати радше має принциповий характер, 
вирізняється завищеною самооцінкою та амбітністю молоді, 
які подеколи не мають досвіду роботи, вищої освіти, профе-
сійного рівня тощо. 

Слід звернути увагу на те, що серед областей з найбіль-
шою часткою безробітної молоді, залишаються західні області 
України, так звані праценадлишкові регіони, а саме: Івано-
Франківська (79,3%), Рівненська (68,4%), Житомирська 
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(61,9%), Тернопільська (61,2%) області, а також Кіровоградсь-
ка (70,2%) область. Така тенденція пояснюється нерозвиненіс-
тю в зазначених вище регіонах галузевої структури та занепа-
дом соціальної інфраструктури [4]. 

Проведений аналіз стану молодіжного сегмента націона-
льного та регіонального ринків праці засвідчив про наявність 
негативних тенденцій, що перешкоджають формуванню та ре-
алізації інноваційного потенціалу молоді, зокрема: 

зменшується абсолютна чисельність і частина молоді у 
структурі населення у зв'язку з негативними демографічними 
процесами; 

низький рівень поінформованості молоді з питань участі 
в усіх сферах суспільного життя, процесі формування і реалі-
зації державної молодіжної політики;  

відсутність рівності можливостей та стартових умов для 
всієї молоді, відбувається деградація структури зайнятості, 
руйнування трудової мотивації молодих працівників. Молоді 
люди інтегруються переважно у сферу обміну і перерозподілу 
товарів і послуг, віддають перевагу робочим місцям, що не 
вимагають високої професійної кваліфікації; 

наявність нелегальної зовнішньої трудової міграції час-
тини молоді; 

відбувається деформація духовно-етичних цінностей, ро-
змиваються моральні обмежувачі на шляху до досягнення осо-
бистого успіху. 

Водночас українська молодь не відірвана від світу, від 
розвитку своєї країни й адекватна своєму часу. Значний кон-
тингент молоді займає активну позицію в суспільному житті 
країни, й у цілому вона досить затребувана на ринку праці, 
адаптована до сучасних соціально-економічних і політичних 
умов. 

Пріоритетними заходами вдосконалення регулювання 
молодіжного сегмента, зокрема щодо розвитку його іннова-
ційної складової на ринку праці, можна визначити такі: 

активізація міської громади (громадських, благодійних, 
релігійних організацій) щодо підтримки в реалізації соціаль-
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них програм, проектів, заходів із метою підвищення потенці-
алу молоді; 

забезпечувати бронювання робочих місць на підприємс-
твах, в установах, організаціях міста для працевлаштування 
молоді, якій надається перше робоче місце; 

розширити практику організації оплачуваних сезонних 
та громадських робіт, сприяти залученню до них старшоклас-
ників, учнів профтехучилищ, студентів вищих закладів освіти 
I-IV рівнів акредитації, а також підлітків, які опинились у кри-
зовому стані та схильні до антигромадської поведінки. Також 
залучати до участі в оплачуваних громадських роботах моло-
дих людей, які перебувають на обліку як безробітні; 

проведення конкурсних заходів щодо бізнес-планів мо-
лодих підприємців та студентів вищих закладів освіти, удо-
сконалити механізм їх проведення та впровадження кращих 
проектів в економіку держави. Активна організація молодіж-
них ярмарок вакансій за участю представників середніх спеці-
альних та вищих закладів освіти, підприємств і організацій  
різних форм власності; 

залучати представників молодіжних громадських органі-
зацій, які мають відповідний рівень освіти, беруть активну 
участь у громадському житті та мають намір вступити на дер-
жавну службу, до стажування в місцевих органах виконавчої 
влади, з наступним зарахуванням осіб, які виявили відповід-
ний професійний рівень і ділові якості, до кадрового резерву 
цих органів, наданням рекомендацій до вступу до Української 
академії державного управління при Президентові України; 

постійне висвітлення стану реалізації молодіжної полі-
тики в засобах масової інформації з метою забезпечення якісно 
нового рівня інформованості та обізнаності молодих фахівців 
регіону з життєво значущих питань. 

Висновки.  У цивілізованій державі молодому поколінню 
властиве не тільки поповнення виробничих сил, а належить 
провідна роль у динамічному розвитку інститутів суспільства з 
метою забезпечення інноваційного розвитку країни. Ретельне 
вивчення ціннісних орієнтацій молодіжного сегмента дає мо-
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жливість визначити ступінь його адаптації до новітніх соціа-
льних умов, а також розвитку його інноваційного потенціалу. 
При цьому варто враховувати конструктивну і деструктивну 
спрямованість інноваційного потенціалу молоді. Саме тому 
всебічний та гармонійний розвиток молодіжного сегмента на 
ринку праці можливий за умови дотримання єдності та взає-
модії таких його основних складових, як освіта, патріотичне 
виховання, фізичне виховання та спорт, культура та дозвілля, 
формування здорового способу життя, участь у громадському 
житті. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ:  

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В современной экономической науке рынок недвижимо-
сти  представляет собой специфический механизм, посредст-
вом которого реализуется спрос и предложение на объекты 
недвижимого имущества, соединяются группы разнообразных 
интересов и прав,  реализуется функция государственного и 
регионального регулирования, устанавливаются цены. Разви-
тие и перспективы данного рынка позволяют  специалистам-
макроаналитикам говорить о состоянии и будущих тенденциях 
национальной экономики.  

 В.В. Губарев, 2013 
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Для Украины недвижимость – фундамент национального 
богатства, основа и ключевая предпосылка в развитии бизнеса. 
Владение недвижимостью и ее характеристики определяют 
статус в бизнесе и обществе, а также это наиболее массовый 
объект собственности. Формирование научных основ управле-
ния недвижимостью, изучение предпосылок формирования 
данных знаний являются необходимыми и востребованными 
для успешной предпринимательской деятельности в различ-
ных отраслях и видах деятельности, а также это немаловажно 
в жизни любой семьи или отдельно  взятого гражданина. 
Именно владение или распоряжение недвижимостью опреде-
ляет степень свободы,  независимости и мобильности населе-
ния, статус в обществе. 

Развитый региональный рынок недвижимости может 
эффективно функционировать только при научно обоснован-
ной системе изучения рыночной конъюнктуры, динамики 
спроса и предложения, определении специфики развития от-
дельных процессов и характерных тенденций. Это комплекс 
аналитических исследований о следующих процессах: общий 
объем спроса и объем спроса на отдельные группы объектов, 
общий объем предложения и предложения отдельных объек-
тов, общий объем спроса на услуги, определение емкости 
рынка (потенциальной емкости), общая и эксклюзивная эла-
стичность цен, спроса и предложения на объекты и услуги; 
сезонные колебания цен спроса и предложения на объекты и 
услуги; структура спроса на объекты и услуги; стандарты и 
нормы качества товаров и услуг, а также информационного 
обслуживания, общий объем инвестиций, структура инвести-
ций и т.д. [1]. 

Однако пока к анализу развития рынка недвижимости 
очень мало применяются научные подходы. Также отсутству-
ют нормативные акты, регламентирующие оценочную дея-
тельность, практически нет необходимой литературы по 
управлению недвижимостью и адаптированной к отечествен-
ным условиям методики, использующей достигнутый мировой 
опыт. Впрочем, в промышленно развитых странах любая опе-
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рация с недвижимостью выполняется при жестком контроле 
государства и с участием или под руководством специалистов 
по управлению недвижимостью [1]. 

Также следует определить, что в рамках исследований 
рынка недвижимости отсутствуют фундаментальные исследо-
вания региональных сегментов, специфики их развития и 
функционирования, очень мало работ, посвященных вопросам 
диагностики рыночной конъюнктуры, а также проблемам и 
специфике формирования рынка земли. Это отрицательно ска-
зывается на качестве практики ведения бизнеса в данной сфере 
и на качестве нормативно-правовых актов. Рынок недвижимо-
сти активно развивается и все больше влияет на инвестицион-
ный климат, показатели прибыльности предприятий, внешне-
экономической деятельности и многие другие процессы в ре-
гионе. Неизученность рынка недвижимости приводит к отсут-
ствию оперативной информации, неточным экономическим 
прогнозам развития. Это далеко не полный список проблем-
ных, малоизученных направлений рыночных отношений, ко-
торые уже имеют место [2]. 

Управление недвижимостью является новым явлением в 
системе знаний менеджмента. Но в научной и учебной литера-
туре к данной теме проявляется все больше  интереса, издают-
ся  специализированные учебники и монографии, статьи и те-
зисы, посвященные  формированию системы знаний об управ-
лении недвижимостью.  

На сегодняшний день в существующей литературе по 
проблеме управления недвижимостью не сложилось единого 
подхода к инструментам и механизмам в системе управления 
недвижимостью. Каждая страна формирует свои особенности 
в этом сложном процессе, имеет свои интересы и формы их 
реализации. Несмотря на сложность вопроса и особенности 
трансформационной экономики Украины, вопросу развития 
управления недвижимостью посвящены труды известных оте-
чественных ученых, таких как В. Дубищев, А. Крутик, 
С. Максимов, Р. Манн, Г. Онищук, О. Финагина и др. 

 402 



Цель статьи заключается в определении ключевых основ 
научных знаний по управлению недвижимостью, в выявлении 
и обосновании предпосылок и перспектив развития этих зна-
ний. 

Недвижимость – центральное звено в совмещении эко-
номических и социо-демографических процессов, рыночных 
механизмов, частных и общественных интересов, государст-
венного и регионального управления, административных норм 
и правил.  

Управление недвижимостью – деятельность, осуществ-
ляемая на свой риск, направленная на извлечение прибыли (от 
своего имени или по поручению собственника) от реализации 
полномочий владения, пользования и распоряжения недвижи-
мостью. Основной задачей этого вида предпринимательской 
деятельности является достижение максимальной эффективно-
сти использования недвижимости в интересах собственника [3]. 

По европейским стандартам к управлению недвижимо-
стью относят такие виды  услуг:  

Facility management – управление инфраструктурой зда-
ния (инженерно-техническая эксплуатация, обслуживание ин-
фраструктуры, обеспечение всем, что нужно для комфорта, – 
от закупки мебели до организации всех видов ремонтных ра-
бот). Целью Facility management является эффективное управ-
ление всеми службами, которые обеспечивают непрерывную 
работу объекта коммерческой недвижимости. В задачи данно-
го вида услуги входит контроль за поставщиками, организация 
работы сервисных служб и решение вопросов строительства, 
текущего и аварийного ремонта;  

Property management – услуги по подбору арендаторов, 
работе с ними, ведению договоров, распоряжению активами 
компании, бухгалтерской отчетности и т. д. Основной задачей 
является управление процессами маркетинговой, финансовой 
и юридической деятельности; 

Building management – управление проектированием 
объекта, строительством, утилизацией, сносом, консультации 
по вопросам выбора инженерных систем, разработке общей 
системы технической эксплуатации; 
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Asset management – представляет управление финансо-
выми потоками собственника недвижимости. Asset 
management ставит перед собой задачу наиболее эффективного 
управления активами и инвестиционными портфелями недви-
жимости. Это доверительное управление капиталом инвестора 
с целью его приумножения. Основная цель данного направле-
ния – исходя из требований собственника (инвестора) и ситуа-
ции на рынке достигать и поддерживать оптимальное соотно-
шение доходности и риска портфеля. 

Объектами управления выступают как собственно объ-
екты недвижимости, так и соответствующие им системы – 
муниципальный, ведомственный и частный жилой фонд, това-
рищества собственников жилья, земельный и лесной фонд и 
т.д. [4]. 

Объект управления состоит из таких подсистем: 
социальная, включающая исполнительские коллективы: 

рабочих, исследователей, инженерно-технических работников, 
а также совокупность социальных отношений между ними, 
условия их труда и жизни;  

техническая – вещественные элементы производства 
(средства труда, предметы труда);  

организационная, т.е. совокупность форм и методов ор-
ганизации производства. Подсистема связывает все элементы 
производства в единое целое, устанавливает отношения и про-
порции между ними, координирует их деятельность в про-
странстве и во времени;  

экономическая, охватывающая управление основными 
фондами, оборотными и трудовыми ресурсами с помощью та-
ких методов, как финансирование и кредитование [5]. 

Появление и развитие первичной системы знаний об 
управлении недвижимостью обусловлены рядом причин, ко-
торые носят объективный характер. И нельзя не уделить вни-
мания той направленности, которая формируется под воздей-
ствием этих знаний. Схематично этот процесс изображен на 
рисунке. 

 
 

 404 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рисунок. Целевое воздействие теории управления  

недвижимостью 
 
Предложенное видение целевого воздействия теории 

управления недвижимостью не ограничивается лишь рассмот-
ренными  направлениями, они однозначно глубже и шире, но 
принципиальным является положение о влиянии на все эконо-
мические процессы и  сегменты рыночной экономики,  соци-
альную сферу. 

Системное значение для развития основ теории управле-
ния недвижимостью имеет понимание, теоретико-методоло-
гическое обоснование и практическое  значение влияния рын-
ка недвижимости  на социальную сферу и все стороны обще-
ственной жизнедеятельности. Наиболее показательным явля-
ется трактование  общих и специфических функций рынка не-
движимости: ценообразующей, регулирующей, организую-
щей, мотивационной,  коммерческой, санирования, информа-
ционной, посреднической, стимулирующей, инвестиционной, 
социальной, культурной и пр. 

Исторически сложилось так, что система отношений в 
сфере владения и распоряжения недвижимым  имуществом 
занимает центральное место в любом общественном устройст-
ве.  С объектами недвижимости тесно связано экономическое 
и правовое регулирование государством различных сфер жиз-
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ни общества и материального производства, что является пер-
вичным  в понимании роли и значения управления недвижи-
мостью. 

Основной, базовый, объект недвижимости – земля имеет 
уникальное значение во всей системе государственного и ре-
гионального управления, в   предпринимательской деятельно-
сти. Земля  представляет собой особую ценность как для ми-
рового сообщества с его ограниченными ресурсами и любого 
национального сообщества, поскольку является единственным 
местом проживания  населения определенной страны, а также 
единственным фактором в любой сфере хозяйственной дея-
тельности, прямо или косвенно участвующих в производстве  
товаров и благ. И теория управления недвижимостью берет 
это положение за ключевой момент в регулировании парадиг-
мы отношений «земля-человек-бизнес-государство». 

Управление недвижимостью осуществляется в трех на-
правлениях: правовом – распределение и комбинирование 
прав на недвижимость; экономическом – управление доходами 
и затратами, формирующимися в процессе эксплуатации не-
движимости;  техническом  – содержание объекта недвижимо-
сти в соответствии с его функциональным назначением [4]. 

В формируемой системе знаний управления недвижимо-
стью в Украине накоплен определенный потенциал, сформи-
рованы предпосылки дальнейшего развития как  научных ис-
следований, так и возможностей практической реализации. 

Формирование теоретических знаний о рынке недвижи-
мости, процессах реализации спроса, предложения, ценообра-
зовании. Накопление теоретических знаний о мировом опыте 
как о функционировании рынка недвижимости, его сегментов, 
возможностей государственного регулирования и системной 
поддержки, так и об особенностях управления недвижимо-
стью. 

Формирование методологических подходов, механизмов 
и инструментов в вопросах функционирования бизнес-среды 
рынка недвижимости. 
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Практические наработки украинских предприятий по 
оказанию услуг в сфере управления недвижимостью, полу-
чившие свое отражение в формировании таких сегментов дан-
ного рынка, как  правоотношения в управлении недвижимо-
стью;  инвестиционном и инновационном проектировании 
управления недвижимостью; техническом и технологическом 
обеспечении функционирования объектов недвижимого иму-
щества; экономической, технической, экологической экспер-
тизе;  консалтинг, аудит проперти-менеджмент;  администра-
тивно-арендное управление;  фасилити-менеджмент. 

Также в процессе развития практики управления недви-
жимостью возникло структурирование на внутреннее и внеш-
нее. 

Внутреннее управление недвижимостью – это деятель-
ность субъекта рынка недвижимости, регламентированная ее 
собственными нормативными документами (кодексом, уста-
вом, положениями, правилами, договорами, инструкциями и 
т.п.) [3]. 

Внешнее управление недвижимостью – это деятельность 
государственных структур (или их уполномоченных), направ-
ленных на создание нормативной базы, и контроль за соблю-
дением всеми субъектами рынка недвижимости установлен-
ных норм и правил [3]. 

В условиях рыночных отношений управление недвижи-
мостью представляет собой сложную комплексную систему по 
удовлетворению потребностей в конкретном виде недвижимо-
сти. 

В силу определенной специфики формирования и разви-
тия  рынка недвижимости следует понимать и систематизиро-
ванно изучать его особенности  и характерные черты, крайне 
важные для осуществления управленческого воздействия. 
Систематизируем наиболее значимые особенности рынка не-
движимости с учетом характеристик  трансформационной 
экономики Украины. 

1. Основным объектом на данном рынке является не-
движимое имущество – это объект сделок и системы услуг. 
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Товарность данного объекта специфична, так как он удовле-
творяет различные, реальные или потенциальные потребности 
и имеет определенные качественные и количественные харак-
теристики.  

2. В системе ведения хозяйственной деятельности базо-
вым является выполнение  ряда функций – стимулирующей, 
координирующей, мотивационной, санирующей и прочих. Это 
трансформированные к специфической системе ведения де-
ятельности и рыночной среде функции менеджмента.  

3. Кроме  функций менеджмента получают свою реали-
зацию общеэкономические функции: накопления – аккумули-
руются средства производства для ведения хозяйственной дея-
тельности и личной собственности граждан; воспроизводст-
ва – необходимый элемент в воспроизводственном цикле лю-
бого вида деятельности, в том числе и жизнедеятельности че-
ловека. 

4. Недвижимое имущество имеет длительный эксплуата-
ционный период, формирует понятие амортизации и является 
фондо- и инвестиционно-емким, обеспечивающим надежность 
инвестиций, так как стоимость его со временем может возрас-
тать под влиянием различных факторов.  

5. Обеспечивает  тесную взаимосвязь между всеми рын-
ками  и определяет эффективность рыночной, транспортной и 
промышленной инфраструктуры. 

6. Сам объект продажи имеет четкую локализацию и  
может быть потреблен лишь  по месту  территориальной при-
вязки, но информационное обеспечение и использование ре-
сурсов интернета формирует спрос и предложение по всему 
миру. 

7. Специфический  товар – недвижимое имущество  име-
ет низкую эластичность спроса на рынке и во многом зависим 
от эффективности работы строительной индустрии; финансо-
вых услуг; информационной поддержки в средствах массме-
диа; поддержки государства и местных органов власти.  

8. Эффективность рынка и его положительное влияние 
на экономику  напрямую зависит от стабильности политиче-
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ской, экономической, социальной, экологической ситуации в 
стране и на данной территории. 

9. Процесс реализации объектов недвижимого имущест-
ва имеет многокомбинаторный характер и предполагает ис-
пользование разнообразных вариантов в своем осуществлении. 
Также предполагает разнообразие имущественных прав на 
владение (распоряжение, владение, эксплуатация и др.).  

10. Процедура реализации объектов носит длительный 
временной характер и часто сопровождается неравномерно-
стью  денежных потоков (так, возможны сделки с рассрочкой, 
через ипотеку или определенные формы лизинга).  

11. Сделка купли-продажи объектов носит жестко регла-
ментированный характер и имеет место определенная  фикси-
руемая и документационно оформляемая процедура  сделки. 
Обязателен факт государственной регистрации и оплаты всех 
сборов и налогов. 

12. Формирует собственную систему информационных 
технологий – маркетинга, рекламных услуг и пиар-
деятельности. В условиях высокоорганизованной риэлторской 
деятельности активно позиционирует и продвигает на рынке 
специфическую маркетинговую характеристику – территори-
альные предпочтения.  

13. Активно взаимодействует с финансовым рынком и 
его посредническими услугами – кредитованием, лизингом  и 
ипотекой. Способствует формированию соответствующих вы-
сокоэффективных сегментов данного рынка.  

14. Активно взаимодействует и напрямую влияет на сек-
тор строительной индустрии. Способствует формированию  
спроса на продукцию и услуги данной отрасли, создает новые 
виды спроса и технологий его реализации. 

15. Имеет специфический  процесс  ликвидности – дли-
тельный и  требующий значительных предварительных  инве-
стиций в маркетинговые исследования, информационную под-
держку, ряда посреднических услуг юридического,  риэлтор-
ского характера, средств массовой информации и пр .  
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16. Отражает эффективность государственной социаль-
ной политики в контексте  решения проблем с обеспечением 
жильем населения. 

17. Находится в постоянной динамике и представляет 
собой сложную комплексную систему удовлетворения по-
требностей по обслуживанию всех слоев населения и разнооб-
разных видов ведения хозяйственной деятельности, формиру-
ет определенный имидж региона и государства. В процессе 
развития расширяются виды услуг и  формы обслуживания: 
формируется система новых, более комплексных услуг – 
управление недвижимостью. 

Такие особенности и характерные черты рынка недви-
жимости являются фундаментом в сложных процессах форми-
рования маркетинга объектов недвижимого имущества, кон-
салтинговых услугах по управлению недвижимым имущест-
вом, информационного обеспечения риэлторской и оценочной 
деятельности. 

В современной теории и практике управление недвижи-
мостью получает свою реализацию в сложной конкурентной 
рыночной среде. Это среда трансформационного характера. 
Она отражает многие проблемы развития экономики и несо-
вершенства государственного регулирования. Наиболее яркие 
проявления данной рыночной  среды:   

несовершенство конкуренции и возможность появления 
олигополии (олигопольных сговоров);  

небольшое число покупателей и большое число продав-
цов (как результат – большинство сделок носят  несистема-
тичный, во многом частный характер);  

уникальность каждого объекта и несовершенство общей 
маркетинговой политики по продвижению объектов; 

значительный  объем специальных  документов, под-
тверждающих подготовку  к акту купли-продажи (их непре-
рывное возрастание по параметрам – объем предоставляемой 
информации, цена, усложнение процедур получения и пр.) ; 
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свободное ценообразование, которое в большинстве слу-
чаев не соответствует инструментам научного и маркетинго-
вого обоснования; 

всеобщность процессов в рамках  национальных и миро-
вых рынков;  

ограниченность входа на рынок –  предполагающего на-
личие значительного капитала;  

условия ведения бизнеса приближены к информацион-
ной прозрачности и общей высокой степени информационной 
открытости; 

наличие фактов  монопольного контроля так называемой 
информационной рыночной власти; 

значительные объёмы теневого и криминального оборо-
та, не подлежащие  оценке. 

Такие характеристики и являются переходными в оценке 
рыночной среды, разрешение многих конфликтных зон еще в 
перспективе. По оценке независимых экспертов в сфере кон-
салтинга необходимо еще 5-6 лет для устранения  конфликтов 
в  управлении рынком недвижимости, расширении спектра 
оказываемых услуг, обеспечения должного уровня прозрачно-
сти бизнес-деятельности [8]. 

Определяя и характеризуя специфику и современное со-
стояние развития рынка недвижимости в Украине, необходимо 
четко определить  зрелость и острейшую потребность ситуа-
ции в  вопросах развития управления недвижимостью. Оха-
рактеризуем общие цели управления недвижимостью, наибо-
лее востребованные в условиях трансформационной экономи-
ки нашей страны: 

обеспечение и реализация конституционных прав граж-
дан (физических и юридических лиц)  на недвижимое имуще-
ство; 

реализация обязанностей, связанных с владением недви-
жимым имуществом; 

гармонизация рыночных отношений с позиции их соци-
альной  направленности в контексте решения проблем обеспе-
чения населения жильем по доступным ценам; 
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формирование единого правового поля по регулирова-
нию  единого, общенационального  порядка и условий  для 
работы  на рынке недвижимости; 

разработка и реализация основ государственной полити-
ки по вопросам регулирования рынка недвижимости, его при-
оритетных секторов, взаимодействия с другими рынками, под-
готовки кадров; 

обеспечение единых условий для работы всех участни-
ков рынка, независимо от формы собственности, территори-
альной дислокации или организационной формы; 

обеспечение безопасности в функционировании  рынка 
недвижимости (защита интересов; правовая и социальная за-
щита агентов рыночной среды, покупателей и продавцов); 

обеспечение действия рыночного механизма (свободного  
формирования спроса и предложения, ценообразования и др.); 

формирование активного инвестиционного поля и на ос-
нове положительного инвестиционного климата; 

поддержка и стимулирование  предпринимательской 
деятельности на рынке; 

формирование единых научно-методологических основ 
развития управления рынком недвижимости с учетом даль-
нейшего приоритета  процессов социализации и информатиза-
ции экономики; 

приоритетность в  вопросах решения общенациональных 
проблем – жилищной, поддержки молодежи и социально не-
защищенных слоев населения, экологической безопасности; 

обеспечение информационной прозрачности независимо 
от форм собственности или общественного статуса субъектов 
рынка;    

формирование новых подходов к налогообложению не-
движимого имущества и участников рынка недвижимости; 

стимулирование разработки национальных и региональ-
ных проектов по активному взаимодействию со строительной 
индустрией, туризмом, международными рынками и пр. 

Реализация возможностей управления недвижимостью и 
ее научная направленность предполагают использование базо-
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вых принципов развития данной системы знаний. Научные 
принципы управления рынком недвижимости во многом опре-
деляются зрелостью: национальной экономики; рынка и его 
сегментов; общественным устройством; политической, эконо-
мической и социальной стабильностью; уровнем предприни-
мательской и рыночной культуры; возможностью адаптации 
мирового опыта; участием в формировании стандартов ин-
формационного общества.  

Соблюдение преемственности в системе знаний по фор-
мированию и развитию  системы управления рынком недви-
жимости, имеющей свою  специфику и неповторимость, обу-
словлено рядом предпосылок: 

национальная и региональные истории и традиции раз-
вития рынка; 

синергетическое взаимодействие различных знаний, аг-
регируемых в процессах управления недвижимостью; 

накопленный  мировой опыт регулирования прав собст-
венности на различные объекты недвижимого имущества и 
процедуры управления;  

тесная взаимосвязь и взаимообусловленность с такими 
отраслями, как строительная  и транспортная индустрии. 

В целом развитие  основ научных знаний по управлению 
недвижимостью в условиях трансформационной экономики 
Украины и ее разнообразных регионов является  логическим 
процессом эволюционирования  менеджмента во всем его раз-
нообразии направлений. С позиции совершенствования ры-
ночных отношений и перспектив формирования  эффективных 
внутренних рынков  значимость регуляторных воздействий  
приобретает стратегическое значение и формирует предпо-
сылки для стабилизации  экономического и социального раз-
вития экономики. В современной развитой рыночной эконо-
мике рынок недвижимости оказывает стимулирующее  воз-
действие на все  процессы жизнедеятельности  и выполняет 
такие функции, как развития хозяйственного комплекса, соци-
альной безопасности. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Ус-
пешность экономического и социального развития Украины 
зависит от качественных и количественных преобразований  в 
сфере рыночных отношений. На любом из этапов развития 
рынка при любом общественном устройстве особое, приори-
тетное,  место в системе развития занимает недвижимое иму-
щество. Именно рынок недвижимости обеспечивает  стабиль-
ное функционирование, которое так или иначе влияет на все 
стороны жизнедеятельности и формирует успешность всех 
сферах бизнеса, государственного и регионального управле-
ния. По мнению автора, именно рынок недвижимости является 
центром рыночной среды, ее катализатором и стабилизатором. 
Качественные и количественные параметры данного рынка 
влияют на позитивные оценки мировым сообществом эффек-
тивности рыночных реформ и социальной направленности 
всех уровней управления.  

В современной рыночной экономике недвижимость – это 
не только  жизненно необходимый товар, удовлетворяющий 
различные потребности людей, но одновременно и капитал в 
материальной форме, приносящий доход. Соответственно 
управление недвижимостью обеспечивает качественные пара-
метры жизнедеятельности, напрямую обеспечивает  экономи-
ческую, политическую и социальную стабильность.  Накопле-
ние научных знаний  по управлению недвижимостью во всех 
ключевых направлениях – теоретическом, методологическом, 
практическом – стремительно обеспечивает  предпосылки раз-
вития и прогресса научной мысли. Перспективная направлен-
ность развития научных знаний – новые принципы и формы 
управления, социальные и культурные технологии  контроля, 
обоснование инновационных бизнес-процессов и  потребно-
стей в информационном обеспечении.   
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АНОТАЦІЇ 

Аборчі О.В. Аналіз еволюції та сучасного стану банків-
ської системи України. – С. 193. 

Проведено аналіз еволюції та сучасного стану структури 
банківської системи України. Досліджено витоки національної 
банківської системи, наведено авторський варіант періодизації 
її розвитку з виділенням найбільш значущих подій, а також 
подано їх коротку оцінку. Зроблено висновок про те, що наці-
ональна банківська система України пройшла 7 основних ета-
пів розвитку, перший з яких припадає на радянський період. 
На кожному етапі в банківській системі відбувалися якісні та 
кількісні трансформації, які в результаті привели до форму-
вання стійкого ядра системоутворюючих банків, здатних про-
тистояти циклічним коливанням і у яких сконцентровано  
більшу частину активів і зобов'язань. 

Ключові слова: банки, структура, еволюція, банківська 
система розвитку, етапи. 

 
Абрамова А.С. Роль міжнародних організацій у фінан-

сово-кредитній підтримці малого та середнього бізнесу Укра-
їни. – С. 337. 

Досліджено схеми банківського кредитування суб'єктів 
малого та середнього бізнесу в Україні за участю міжнародних 
фінансових організацій та проведено аналіз результатів їх вза-
ємодії. Визначено базові проблеми залучення даних кредитних 
коштів та переваги для комерційних банків і бізнесу в резуль-
таті співпраці із зазначеними організаціями.  

Ключові слова: малий та середній бізнес, банківське 
кредитування, міжнародні організації, фінансово-кредитне за-
безпечення. 

 
Бондаренко В.В. Управління ліквідністю банку з 

урахуванням фаз ділового циклу. – С. 209. 
Досліджено проблему управління ліквідністю комерцій-

ного банку з урахуванням фаз ділового циклу. Послідовно 
проаналізовано кожну з фаз ділового циклу (пожвавлення, 
зростання і пік, рецесія, депресія і криза), її характерні ознаки 
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та базові індикатори, за якими можна визначити зміну однієї 
фази на іншу. Запропоновано перелік інструментів і способів 
управління ліквідністю банку на кожній з фаз ділового циклу, 
використання яких буде найбільш ефективним і дозволить 
знизити ризик виникнення дефіциту ліквідності і зниження 
фінансової стійкості. На підставі проведеного аналізу запро-
поновано концепцію управління ліквідністю банку з ураху-
ванням фаз ділового циклу. 

Ключові слова: ліквідність, комерційний банк, управлін-
ня, ризик, діловий цикл, економічний цикл, фаза, індикатори, 
кредит, активи, пасиви. 

 
Бриль І.В. Особливості формування нематеріальних 

активів та їх управління в ринковій економіці. – С. 80. 
Розглянуто питання економічної сутності нематеріаль-

них активів підприємства. Визначено критерії призначення та 
відмітні характеристики нематеріальних активів на підприємс-
тві. Запропоновано доповнити класифікацію нематеріальних 
активів новою групою, що відображатиме прибуток від вико-
ристання освітнього потенціалу співробітників підприємства. 

Ключові слова: економічне управління, нематеріальні ак-
тиви, освітній потенціал, ефективне підприємство. 

 
Брюховецька Н.Ю., Базартінова О.В. Оцінка ризику 

залучення позикового капіталу підприємств. – С. 22. 
Проаналізовано показники фінансової стійкості підпри-

ємства. Досліджено «правило вертикальної структури капіта-
лу» і «золоте правило фінансування» підприємств. Виявлено 
критерії ризику залучення позикового капіталу із застосуван-
ням компромісного підходу. Проаналізовано стан металургій-
них підприємств за критеріями уникнення ризиків на підпри-
ємствах. 

Ключові слова: підприємство, ризик, позиковий капітал, 
фінансування, критерії, фінансова стійкість, капітал, металур-
гійні підприємства. 

 
Брюховецька Н.Ю., Чорна О.А. Формування залучено-

сті співробітників у роботу підприємств. – С. 3. 
 417 



Уточнено сутність понять задоволеності, лояльності й 
залученості співробітників, обґрунтовано використання їх у 
дослідженнях процесів розвитку персоналу і формування люд-
ського капіталу підприємств. Встановлено, що ключовим по-
няттям, якому передують задоволеність співробітників робо-
тою і лояльність щодо підприємства, є залученість співробіт-
ників у роботу. Визначено чинники, що впливають на форму-
вання залученості. Обґрунтовано пропозиції щодо формування 
залученості співробітників у роботу підприємств. 

Ключові слова: задоволеність співробітників, лояльність, 
залученість, рівні залученості, чинники залученості. 

 
Брюховецький Я.С. Основні напрями стимулювання 

інтелектуальної праці працівників промислових підпри-
ємств. – С. 224. 

Розглянуто сутність інтелектуальної праці на рівні 
підприємств. Визначено принципи і фактори формування сис-
тем стимулювання інтелектуальної праці на підприємствах, які 
мають ураховувати як внутрішньовиробничі, так і зовнішні 
фактори. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності 
систем стимулювання працівників інтелектуальної праці на 
рівні промислового підприємства. 

Ключові слова: інтелектуальна праця, внутрішні та 
зовнішні фактори, стимулювання, продуктивність праці, 
ефективність, моральні стимули. 

 
Булєєв І.П., Булєєв Є.І. Конкурентоспроможність то-

вару, експортний потенціал підприємств як основні чинники 
розвитку економіки. – С. 34. 

Розглянуто особливості конкурентоспроможності това-
ру, підприємств, національної економіки, діалектичний взає-
мозв’язок категорій конкурентоспроможності й експортного 
потенціалу. Досліджено вплив людського та інтелектуального 
потенціалу на конкурентоспроможність суб’єктів ринкових 
відносин. Проаналізовано структуру міжнародних ринків і 
стан конкуренції на них. Доведено доцільність виходу на між-
народні ринки після наповнення внутрішнього ринку даними 
товарів, послугами. Обґрунтовано практичні рекомендації, 
спрямовані на підвищення конкурентоспроможності товарів 
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(послуг) вітчизняних товаровиробників в умовах глобальних 
та регіональних інтеграційних процесів. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, експортний 
потенціал, внутрішній і зовнішній ринки, структура, пріорите-
ти розвитку, економіка, захист товаровиробника. 

 
Васильєва Н.Ф. Промислова політика Євросоюзу в 

контексті стратегій його розвитку: досвід для України. – 
С. 94. 

З метою вдосконалення підходів до формування промис-
лової політики України розглянуто досвід її формування у Єв-
росоюзі (далі – ЄС) у межах стратегій його розвитку. У ре-
зультаті дослідження виділено основні недоліки в реалізації 
промислової політики відповідно до Лісабонської стратегії й 
визначено завдання, які необхідно вирішити Україні у зв’язку 
з її бажанням вступити до ЄС і інноваційним характером нової 
Стратегії “Європа 2020”. 

Ключові слова: промислова політика, Європейський Со-
юз, стратегія, конкурентоспроможність, індекс глобальної 
конкурентоспроможності, інновації, рамкові програми.  

 
Гайдатов О.В. Методи оцінки ефективності мотива-

ційних стимулів із використанням нечіткої логіки. – С. 106. 
Виділено основні види мотиваційних стимулів, а також 

проаналізовано підходи до їх класифікації. Подано особливос-
ті дедуктивного та індуктивного підходів до пошуку найбільш 
ефективних стимулів і їх оцінки. Запропоновано узагальнену 
нечітку модель вирішення завдання визначення ефекту моти-
ваційного стимулу й базу правил оцінки ефективності мотива-
ційних стимулів. 

Ключові слова: мотивація, стимули, оцінка ефективності, 
нечітка логіка. 

 
Горощенко В.В. Напрями інноваційної модернізації 

промисловості України. – С. 116. 
Виявлено, що модернізація найчастіше розглядається у 

трьох аспектах, а саме: соціальному, політичному та економі-
чному. Визначено основні риси, притаманні процесу модерні-
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зації, з урахуванням чого запропоновано визначати модерніза-
цію як багаторівневий комплексний процес, який передбачає 
поетапну мобілізацію всіх наявних ресурсів та їх оптимізацію 
з метою проведення інституціональних перетворень у фінан-
сово-економічній, соціально-культурній, політичній та інших 
сферах суспільства. Розкрито фактори, які впливають на моде-
рнізацію промислових підприємств. Запропоновано напрями 
проведення інноваційної модернізації промисловості України 
й обґрунтовано заходи активізації процесів інноваційної моде-
рнізації вітчизняної економіки та стимулювання її структурної 
перебудови. 

Ключові слова: модернізація, оптимізація, промисло-
вість, інновації, державне регулювання. 

 
Губарев В.В. Формування основ наукових знань з управ-

ління нерухомістю: передумови і перспективи. – С. 400. 
Наведено визначення понять «нерухомість», «управління 

нерухомістю»; розглянуто види послуг, які включає система 
управління нерухомістю у Європі; досліджено підсистеми 
об'єктів управління з наданням їх ключових характеристик; 
сформовано напрями цільового впливу теорії управління не-
рухомістю; подано трактування загальних і специфічних фун-
кцій ринку нерухомості; визначено значення землі як базового 
об'єкта нерухомості. 

Ключові слова: ринок нерухомості, управління нерухомі-
стю, об'єкт управління, теорія управління нерухомістю, потен-
ціал, передумови формування. 

 
Дорофєєва А.А., Дасів А.Ф. Формування системи збе-

реження відповідальності персоналу на підприємстві. – 
C. 129. 

Проведено аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних учених 
у сфері організації та підвищення відповідальності на підпри-
ємствах, виявлено їх обмеження. Досліджено різні підходи до 
опису й аналізу бізнес-процесів підприємств. Подано процеду-
ру аналізу бізнес-процесів підприємства та взаємодії персона-
лу з урахуванням організації збереження його відповідальнос-
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ті. Виділено проблеми у сфері збереження відповідальності. 
Запропоновано етап організації збереження відповідальності 
персоналу при виконанні бізнес-процесів підприємства. 

Ключові слова: організаційна поведінка, персонал, відпо-
відальність, бізнес-процес. 

 
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Сулацька І.В. Підходи 

до оцінювання фінансового забезпечення інноваційного розви-
тку вугільної галузі. – С. 51. 

Визначено підходи до оцінювання фінансового забезпе-
чення інноваційного розвитку вугільної промисловості на ос-
нові використання статистичних методів. 

Ключові слова: вугільна промисловість, інноваційний  
розвиток, фінансове забезпечення, оцінювання, статистичні 
методи. 

 
Завгородня О.П. Напрями капіталізації електроенер-

гетичних компаній України в умовах інституціональних 
змін. – С. 235. 

На основі аналізу базових умов функціонування вітчиз-
няної електроенергетики, діючої моделі енергоринку виявлено 
чинники капіталізації генеруючих компаній. Обґрунтовано 
вплив інституціональних чинників на ефективність функціо-
нування генеруючих компаній. Доведено, що основними ха-
рактеристиками інституціональної структури, яка створює 
стимули до підвищення ефективності функціонування підпри-
ємств енергетичного сектору, є затвердження пріоритетів ене-
ргоефективності та інноваційноті. Визначено напрями підви-
щення капіталізації електроенергетичних компаній з ураху-
ванням інституціональних змін.  

Ключові слова: електроенергетика, енергоринок, генеру-
юча компанія, капіталізація, інституціональна структура. 

 
Ігнатьков В.М. Організаційні засади формування та ви-

користання інвестиційних ресурсів регіону. – C. 311. 
Проаналізовано зовнішні фактори, що впливають на 

функціонування народного господарства України. Визначено 
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основні завдання та шляхи реформування економіки в 
контексті забезпечення економічної безпеки держави. Запро-
поновано визначення суті та змісту інвестиційних ресурсів. 
Розглянуто класифікації інвестиційних ресурсів і джерел 
фінансування реальних інвестицій. Визначено основні прин-
ципи управління капіталізацією активів територіальної грома-
ди, а також основні методичні підходи до управління 
капіталізацією активів територіальної громади. З метою вдо-
сконалення організаційних засад формування та використання 
інвестиційних ресурсів регіону, у рамках реалізації бізнес-
проектів запропоновано комплексну динамічну модель 
управління інвестиційними ресурсами регіону. 

Ключові слова: інвестиційні ресурси, регіон, регіональні 
ресурси, реформування економіки, економічна безпека, 
організаційні основи, динамічна модель управління. 

 
Красножон Н.С. Інноваційний потенціал молоді: про-

блеми реалізації на ринку праці. – С. 388. 
Висвітлено новітні тенденції та регіональні особливості 

функціонування молодіжного середовища, виявлено основні 
проблеми реалізації інноваційного потенціалу молоді на ринку 
праці України. Запропоновано пріоритетні напрями  розвитку 
та регулювання молодіжного сегмента у структурі національ-
ного ринку праці. 

Ключові слова: інноваційний потенціал молоді, ринок 
праці, молодіжний сегмент, інноваційна активність молоді, 
молодіжне безробіття. 

 
Мадих А.А. Фактори мотивації персоналу в реалізації 

функцій управління підприємством. – С. 141. 
Показано зв’язок функцій управління процесом праці з 

функцією мотивації, а також виділено такі характеристики  
функцій управління, які можуть бути покладені в основу ана-
лізу мотивації персоналу підприємства. Розглянуто цикліч-
ність реалізації функцій управління, послідовність функцій 
управління в рамках одного циклу, а також базові умови за-
безпечення  мотивованості співробітників. 
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Ключові слова: функції управління підприємством, моти-
вація персоналу, економіка. 

 
Маісурадзе М.Ю. Напрями забезпечення інтересів пра-

цівників при реорганізації підприємств. – С. 266. 
Досліджено проблемні питання, присвячені забезпечен-

ню інтересів працівників при реорганізації підприємств. Про-
ведено аналіз визначень категорії «інтересу» та «охоронюва-
ного законом інтересу» відповідно до норм чинного законо-
давства на основі досліджень останніх розробок із цієї про-
блеми. Визначено, що інтерес є прагненням або причиною дій, 
отже, він не має законодавчого чи нормативного закріплення, 
що спричиняє ускладнення при його забезпеченні. Встановле-
но, що інтереси працівників мають бути чітко визначені у за-
конодавчому чи нормативному акті або у трудовому договорі 
для того, щоб їх забезпечення та реалізація при реорганізації 
підприємства відбувалися безперешкодно й охоронялися зако-
ном. 

Ключові слова: інтерес працівника, право, охоронюваний 
законом інтерес, Кодекс законів про працю, реорганізація під-
приємства, профспілки, забезпечення. 

 
Манн Р.В. Особливості інформаційного забезпечення 

соціалізації регіонального управління. – С. 377. 
Досліджено передумови ефективної соціалізації регіо-

нальної політики. Доведено значущість інформаційного за-
безпечення на шляху побудови конструктивної системи 
управління процесами соціалізації. З метою усунення про-
блем, що пов’язані із соціалізацією, у регіональному розрізі 
розроблено організаційно-методичну схему моніторингу 
зазначених процесів у системі регіонального управління. 

Ключові слова: регіональна політика, регіональний 
менеджмент, соціальна політика, інформаційне забезпечен-
ня, соціалізація  регіонального управління, моніторинг про-
цесів соціалізації. 
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Марич М.Г. Особливості функціонування банківської 
системи України в умовах глобалізації. – С. 349. 

Сформовано загальні аспекти та проблеми інтеграції 
вітчизняної банківської системи у світовий простір та розг-
лянуто іноземний сегмент банків в Україні. Проаналізовано 
актуальну статистичну інформацію щодо кількості структу-
рних підрозділів українських банків за кордоном та кількос-
ті іноземного капіталу у структурі банківської системи 
України. 

Ключові слова: банк, банківська система, інтеграція, 
іноземний капітал, філія, іноземні банки, представництво. 

 
Половян О.В., Кожушок О.Д., Юшков Є.О. Економіч-

на ефективність процесу потокових швидкісних технологій 
буріння. – С. 61. 

Запропоновано системно-динамічну модель процесу 
швидкісного буріння дегазаційних свердловин із поверхні. З її 
допомогою визначено умови ефективності процесу швидкіс-
ного буріння дегазаційних свердловин, а також оцінено його 
економічну ефективність. Запропонований підхід апробовано в 
діяльності ПрАТ "Донецьксталь" і ПАТ "ШУ "Покровське". 

Ключові слова: системно-динамічна модель, швидкісне 
буріння, ефективність буріння, чутливість. 

 
Рассуждай Е.Я., Шестакова О.С. Особливості форму-

вання капіталізації гірничодобувних компаній України. – 
С. 283. 

Обумовлено актуальність дослідження, яка полягає в об-
ґрунтуванні концептуальних положень підвищення ефектив-
ності функціонування гірничодобувних компаній на основі 
управління капіталізацією. Проаналізовано внутрішні та зов-
нішні фактори, що впливають на величину капіталізації. Дове-
дено, що підвищення ефективності функціонування компаній 
може бути досягнуто за рахунок результативного управління 
капіталізацією. 
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Ключові слова: гірничодобувні компанії, капіталізація, 
інституційне середовище, специфічні активи, фактори капіта-
лізації, вугледобувні компанії, світова вугільна промисловість. 

 
Родченко В.Б. Механізм подолання надмірної соціально-

економічної диференціації регіонів. – С. 320. 
Досліджено показники оцінки соціально-економічної 

диференціації регіонів. Уточнено розуміння категорії «дифе-
ренціація». Запропоновано при  формуванні механізму подо-
лання надмірної соціально-економічної диференціації регіонів 
розглядати три ключові складові, а саме економічну, перероз-
поділу та соціальну. Визначено відмінності природи  кожної зі 
складових. Запропоновано підхід до розробки пріоритетів ме-
ханізму регулювання надмірної соціально-демографічної ди-
ференціації, заснований на системі індексів. 

Ключові слова: диференціація, регіон, соціально-
економічні показники, територіальна диференціація,  еконо-
мічна диференціація, соціально-демографічна диференціація.   

 
Семикіна М.В., Жеребченко Т.І. Соціальна диференці-

ація в системі чинників сприяння та протидії активізації ін-
новаційної праці. – С. 362. 

Розглянуто соціальну диференціацію в системі чинників 
сприяння та протидії активізації інноваційної праці, зосере-
джено увагу на визначенні системи чинників впливу на працю. 
Проаналізовано фактори впливу на активізацію інноваційної 
праці та доведено необхідність створення механізму стимулю-
вання праці. 

Ключові слова: інноваційна праця, стимулювання інно-
ваційної праці, диференціація, соціальна несправедливість. 

 
Следь О.М. Використання прибутку підприємства в 

умовах здійснення модернізації й оновлення виробництва. – 
С. 300. 

Досліджено підходи до формування та використання чи-
стого прибутку підприємств. Встановлено систему пропорцій 
поділу прибутку на частини, що капіталізуються (кошти на 
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виробничий розвиток, формування резервного фонду), і части-
ни, що споживаються (кошти на виплату дивідендів, матеріа-
льне стимулювання персоналу та соціальний розвиток підпри-
ємства). Запропоновано метод визначення структури викорис-
тання чистого прибутку підприємства, що забезпечує приріст 
коштів, які спрямовуються на розвиток виробництва. 

Ключові слова: технічне оновлення виробництва, чистий 
прибуток, структура використання прибутку, капіталізація 
прибутку, споживання прибутку, розвиток виробництва.  

 
Толмачова Г.Ф., Квілінський О.С. Взаємообумов-

леність розвитку регіонального середовища і малого підприє-
мництва. – С. 151. 

Виявлено регіони-лідери та регіони-аутсайдери щодо 
мікро- і макроекономічних показників конкуренто-
спроможності. За допомогою побудови кореляційно-
регресійних моделей визначено залежність показників малих 
підприємств від показників регіональної економіки, а також 
зворотний вплив діяльності малих підприємств на економіку 
регіону. 

Ключові слова: мале підприємництво, рейтинги регіонів, 
залежність, вплив, економіко-статистичні моделі, кореляційно-
регресійні моделі, регіональна економіка. 

 
Хаджинова О.В. Комбінований підхід до управління  

міжфірмовою мережею. – С. 168. 
Мережеві форми міжфірмової кооперації розглянуто як 

важливі джерела підвищення ефективності діяльності підпри-
ємств, посилення їх інноваційної активності та зміцнення рин-
кового статусу. В управлінні бізнес-процесами на підприємст-
ві мають ураховуватися не тільки його стратегічні орієнтири й 
умови функціонування, а й особливості розвитку міжфірмових 
мереж. Запропоновано підвищення ефективності бізнес-
процесів на основі комбінування завдань внутрішньо- та між-
фірмового організаційного проектування. 
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Ключові слова: міжфірмова мережа, підприємство, біз-
нес-процес, організаційне проектування, управління, партнер-
ські відносини. 

 
Череватський Д.Ю., Роттер М.В., Сліпенький С.І. 

Стратегія розвитку вугільної галузі України, що відповідає 
принципам організації промисловості. – С. 256. 

На підставі поняття мінімального ефективного випуску 
показано, що структура вугільної промисловості України має 
формуватися на основі експлуатації відносно невеликої кіль-
кості високопродуктивних шахт. Це підтверджено досвідом 
зарубіжних підприємств і практикою вітчизняних недержав-
них шахт. Стратегією розвитку державних підприємств має 
стати концентрація гірничих робіт на основі модернізації пер-
спективних шахт і консервації інших об'єктів. 

Ключові слова: мінімальний ефективний випуск, струк-
тура промисловості, вугільні шахти, державний сектор, страте-
гія розвитку. 

 
Чотій М.Д. Аналіз підходів до банківського регулюван-

ня. – С. 246. 
Проаналізовано підходи до визначення категорії «бан-

ківське регулювання» у напрямі виділення її змістовних аспек-
тів і підходів до реалізації. Подано порівняльну оцінку катего-
рій «банківське регулювання» і «банківський нагляд». Дослі-
джено змістовні аспекти банківського регулювання на пост-
кризовому етапі економічного розвитку. Обґрунтовано напря-
ми вдосконалення банківського регулювання в частині забез-
печення взаємодії банків і підприємств, які вони кредитують, 
для досягнення синергетичного ефекту від їх взаємного функ-
ціонування та соціально-економічного ефекту в регіоні. 

Ключові слова: банківське регулювання, банківський на-
гляд, функції, центральний банк, банківська теорія, посткризо-
вий розвиток. 
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Ярошевська О.В. Методи оцінки ліквідності, плато-
спроможності та фінансової стійкості підприємства. – 
С. 175. 

Розглянуто методи оцінки ліквідності, платоспроможно-
сті та фінансової стійкості підприємства. Для характеристики 
фінансової стійкості підприємства використано систему абсо-
лютних та відносних показників. Розглянуто фактори, які 
впливають на фінансовий стан підприємства, розвиток сучас-
них методів проведення фінансово-економічного аналізу, а 
також розробку шляхів поліпшення фінансового стану підпри-
ємства. 

Ключові слова: методи оцінки, ліквідність, платоспро-
можність, фінансова стійкість, система показників, шляхи по-
ліпшення. 
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АННОТАЦИИ 

Аборчи А.В. Анализ эволюции и современного состояния 
банковской системы Украины. – С. 193. 

Проводится анализ эволюции и современного состояния 
структуры банковской системы Украины. Исследуются истоки 
национальной банковской системы, приводится авторский ва-
риант периодизации её развития с выделением наиболее зна-
чимых событий, а также даётся их краткая оценка.  Сделан вы-
вод о том, что национальная банковская система Украины 
прошла 7 основных этапов развития, первый из которых при-
падает на советский период. На каждом этапе в банковской 
системе происходили качественные и количественные транс-
формации, которые в итоге привели к формированию устой-
чивого ядра системообразующих банков, способных противо-
стоять циклическим колебаниям и сконцентрировавших боль-
шую часть активов и обязательств. 

Ключевые слова: банки, структура, эволюция, банковская 
система развития, этапы.   
 

Абрамова А.С.  Роль международных организаций в  
финансово-кредитной поддержке малого и среднего бизнеса  
Украины. – С. 337. 

Исследованы схемы банковского кредитования субъек-
тов малого и среднего бизнеса в Украине при участии между-
народных финансовых организаций и проведен анализ резуль-
татов их взаимодействия. Определены базовые проблемы при-
влечения данных кредитных средств и преимущества для ком-
мерческих банков и бизнеса в результате сотрудничества с 
указанными организациями. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, банковское 
кредитование, международные организации, финансово-
кредитное обеспечение. 
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Бондаренко В.В. Управление ликвидностью банка с 
учётом фаз делового цикла. – С. 209. 

Исследуется проблема управления ликвидностью ком-
мерческого банка с учётом фаз делового цикла. Последова-
тельно анализируется каждая из фаз делового цикла (оживле-
ние, рост и пик, рецессия, депрессия и кризис), её характерные 
признаки и базовые индикаторы, по которым можно опреде-
лить смену одной фазы на другую. Предлагается перечень ин-
струментов и способов управления ликвидностью банка на 
каждой из фаз делового цикла, использование которых будет 
наиболее эффективным и позволит снизить риск возникнове-
ния дефицита ликвидности и снижения финансовой устойчи-
вости. На основании проведенного анализа предлагается кон-
цепция управления ликвидностью банка с учётом фаз делового 
цикла. 

Ключевые слова: ликвидность, коммерческий банк, 
управление, риск, деловой цикл, экономический цикл, фаза, 
индикаторы, кредит, активы, пассивы.  
 

Брыль И.В. Особенности формирования нематериаль-
ных активов и их управление в рыночной экономике. – С. 80. 

Рассмотрены вопросы экономической сущности немате-
риальных активов предприятия. Определены критерии назна-
чения и отличительные характеристики нематериальных акти-
вов на предприятии. Предложено дополнить классификацию 
нематериальных активов новой группой, которая отображает 
прибыль от использования образовательного потенциала со-
трудников предприятия. 

Ключевые слова: экономическое управление, нематери-
альные активы, образовательный потенциал, эффективное 
предприятие.  
 

Брюховецкая Н.Е., Базартинова Е.В. Оценка риска 
привлечения заемного капитала предприятий. – С. 22. 
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Проанализированы показатели финансовой устойчиво-
сти предприятия. Исследованы «правило вертикальной струк-
туры капитала» и «золотое правило финансирования» пред-
приятий. Выявлены критерии риска привлечения заемного ка-
питала с применением компромиссного подхода. Проанализи-
ровано состояние металлургических предприятий по критери-
ям избегания рисков на предприятиях.  

Ключевые слова: предприятие, риск, заемный капитал, 
финансирование, критерии, финансовая устойчивость, капи-
тал, металлургические предприятия. 

 
Брюховецкая Н.Е., Черная А.А. Формирование вовле-

ченности сотрудников в работу предприятий. – С. 3. 
Уточнена сущность понятий удовлетворенности, лояль-

ности и вовлеченности сотрудников, обосновано использова-
ние их в исследованиях процессов развития персонала и фор-
мирования человеческого капитала предприятий. Установле-
но, что ключевым понятием, которому предшествуют удовлет-
воренность сотрудников работой и лояльность по отношению 
к предприятию, является вовлеченность сотрудников в работу. 
Определены факторы, влияющие на формирование вовлечен-
ности. Обоснованы предложения по формированию вовлечен-
ности сотрудников в работу предприятий. 

Ключевые слова: удовлетворенность сотрудников, ло-
яльность, вовлеченность, уровни вовлеченности, факторы во-
влеченности. 
 

Брюховецкий Я.С. Основные направления стимулиро-
вания интеллектуального труда работников промышленных 
предприятий. – С. 224. 

Рассмотрена сущность интеллектуального труда на 
уровне предприятий. Определены принципы и факторы фор-
мирования систем стимулирования интеллектуального труда 
на предприятиях, которые должны учитывать как внутрипро-
изводственные, так и внешние факторы. Даны предложения по 

 431 



повышению эффективности систем стимулирования работни-
ков интеллектуального труда на уровне промышленного пред-
приятия. 

Ключевые слова: интеллектуальный труд, внутренние и 
внешние факторы, стимулирование, производительность тру-
да, эффективность, моральные стимулы. 
 

Булеев И.П., Булеев Е.И. Конкурентоспособность то-
вара, экспортный потенциал предприятий как основные фак-
торы развития экономики. – С. 34. 

Рассмотрены особенности конкурентоспособности товара, 
предприятий, национальной экономики, диалектическая взаи-
мосвязь категорий конкурентоспособности и экспортный по-
тенциал. Исследовано влияние человеческого и интеллекту-
ального потенциала на конкурентоспособность субъектов ры-
ночных отношений. Проанализирована структура международ-
ных рынков и состояние конкуренции в них. Доказана целесо-
образность выхода на международные рынки после насыщения 
внутреннего рынка данными товарами, услугами. Обоснованы 
практические рекомендации, направленные на повышение кон-
курентоспособности товаров (услуг) отечественных товаро-
производителей в условиях глобальных и региональных инте-
грационных процессов.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, экспортный по-
тенциал, внутренний и внешний рынки, структура, приоритеты 
развития, экономика, защита товаропроизводителя. 

 
Васильева Н.Ф. Промышленная политика Евросоюза в 

контексте стратегий его развития: опыт для Украины. – 
С. 94. 

С целью совершенствования подходов к формированию 
промышленной политики Украины рассмотрен опыт её фор-
мирования в Евросоюзе (далее – ЕС) в рамках стратегий его 
развития. В результате исследования выделены основные не-
достатки в реализации промышленной политики в соответст-
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вии с Лиссабонской стратегией и определены задачи, которые 
должна решить Украина в связи с её желанием вступить в ЕС 
и инновационным характером новой Стратегии “Европа 2020”. 

Ключевые слова: промышленная политика, Европейский 
Союз, стратегия, конкурентоспособность, индекс глобальной 
конкурентоспособности, инновации, рамочные программы.  
 

Гайдатов А.В. Методы оценки эффективности моти-
вационных стимулов с использованием нечеткой логики. – 
С. 106. 

Выделены основные виды мотивационных стимулов, а 
также проанализированы подходы к их классификации. Пред-
ставлены особенности дедуктивного и индуктивного подходов 
к поиску наиболее эффективных стимулов и их оценке. Пред-
ложены обобщенная нечеткая модель решения задачи по оп-
ределению эффекта мотивационного стимула и база правил 
оценки эффективности мотивационных стимулов. 

Ключевые слова: мотивация, стимулы, оценка эффектив-
ности, нечеткая логика.  
 

Горощенко В.В. Направления инновационной модерни-
зации промышленности Украины. – С. 116. 

Выявлено, что модернизация чаще всего рассматривает-
ся в трех аспектах, а именно: социальном, политическом и 
экономическом. Определены основные черты, которые при-
сущи процессу модернизации, с учетом чего предложено оп-
ределять модернизацию как многоуровневый комплексный 
процесс, который предусматривает поэтапную мобилизацию 
всех имеющихся ресурсов и их оптимизацию с целью прове-
дения институциональных преобразований в финансово-
экономической, социально-культурной, политической и дру-
гих сферах общества. Раскрыты факторы, которые влияют на 
модернизацию промышленных предприятий. Предложены на-
правления проведения инновационной модернизации про-
мышленности Украины и обоснованы мероприятия по активи-
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зации процессов инновационной модернизации отечественной 
экономики и стимулирования ее структурной перестройки. 

Ключевые слова: модернизация, оптимизация, промыш-
ленность, инновации, государственное регулирование. 
 

Губарев В.В. Формирование основ научных знаний по 
управлению недвижимостью: предпосылки и перспективы. – 
С. 400. 

Приведено определение понятий «недвижимость», 
«управление недвижимостью»; рассмотрены виды услуг, ко-
торые включает система управления недвижимостью в Евро-
пе; исследованы подсистемы объектов управления с предос-
тавлением их ключевых характеристик; сформированы на-
правления целевого воздействия теории управления недвижи-
мостью; дано трактование общих и специфических функций 
рынка недвижимости. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, управление не-
движимостью, объект управление, теория управления недви-
жимостью, потенциал, предпосылки формирования. 
 

Дорофеева А.А., Дасив А.Ф. Формирование системы 
сохранения ответственности персонала на предприятии. – 
C. 129. 

Проведен анализ работ отечественных и зарубежных 
ученых в сфере организации и повышения ответственности на 
предприятиях, выявлены их ограничения. Исследованы раз-
личные подходы к описанию и анализу бизнес-процессов 
предприятий. Представлена процедура анализа бизнес-
процессов предприятия и взаимодействия персонала с учетом 
организации сохранения его ответственности. Выделены про-
блемы в сфере сохранения ответственности. Предложен этап 
организации сохранения ответственности персонала при вы-
полнении бизнес-процессов предприятия. 

Ключевые слова: организационное поведение, персонал, 
ответственность, бизнес-процесс. 
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Драчук Ю.З., Трушкина Н.В., Сулацкая И.В. Подхо-
ды к оцениванию финансового обеспечения инновационного 
развития угольной отрасли. – С. 51. 

Определены подходы к оценке финансового обеспечения 
инновационного развития угольной промышленности на осно-
ве использования статистических методов. 

Ключевые слова: угольная промышленность, инноваци-
онное развитие, финансовое обеспечение, оценка, статистиче-
ские методы. 
 

Завгородняя О.П. Направления капитализации элек-
троэнергетических компаний Украины в условиях институ-
циональных изменений. – С. 235. 

На основе анализа базовых условий функционирования 
отечественной электроэнергетики, действующей модели энер-
горынка выявлены факторы капитализации генерирующих 
компаний. Обосновано влияние институциональных факторов 
на эффективность функционирования генерирующих компа-
ний. Показано, что основными характеристиками институцио-
нальной структуры, создающей стимулы к повышению эффек-
тивности деятельности предприятий энергетического сектора, 
являются утверждение приоритетов энергоэффективности и 
инновационности. Определены направления повышения капи-
тализации электроэнергетических компаний с учетом инсти-
туциональных изменений.  

Ключевые слова: электроэнергетика, энергорынок, гене-
рирующая компания, капитализация, институциональная стру-
ктура. 

 
Игнатьков В.Н. Организационные основы формирова-

ния и использования инвестиционных ресурсов региона. – 
C. 311. 

Проанализированы внешние факторы, влияющие на 
функционирование народного хозяйства Украины. Определе-
ны основные задачи и пути реформирования экономики в кон-
тексте обеспечения экономической безопасности государства. 
Предложено определение сути и содержания инвестиционных 
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ресурсов. Рассмотрены классификации инвестиционных ре-
сурсов и источников финансирования реальных инвестиций. 
Определены основные принципы управления капитализацией 
активов территориальной громады, а также основные методи-
ческие подходы к управлению капитализацией активов терри-
ториальной громады. С целью совершенствования организа-
ционных основ формирования и использования инвестицион-
ных ресурсов региона, в рамках реализации бизнес-проектов 
предложена комплексная динамическая модель управления 
инвестиционными ресурсами региона. 

Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, регион, ре-
гиональные ресурсы, реформирование экономики, экономиче-
ская безопасность,  организационные основы, динамическая 
модель управления. 

 
Красножон Н.С. Инновационный потенциал молодежи: 

проблемы реализации на рынке труда. – С. 388. 
Освещены новейшие тенденции и региональные осо-

бенности функционирования молодежной среды, выявлены 
основные проблемы реализации инновационного потенциала 
молодежи на рынке труда Украины. Предложены приоритет-
ные направления развития и регулирования молодежного сег-
мента в структуре национального рынка труда. 

Ключевые слова: инновационный потенциал молодёжи, 
рынок труда, молодежный сегмент, инновационная активность 
молодежи, молодежная безработица. 
 

Мадых А.А. Факторы мотивации персонала в реализа-
ции функций управления предприятием. – С. 141. 

Показана связь функций управления процессом труда с 
функцией мотивации, а также выделены такие характеристики 
функций управления, которые могут быть положены в основу 
анализа мотивации персонала предприятия. Рассморены цик-
личность реализации функций управления, последователь-
ность функций управления в рамках одного цикла, а также ба-
зовые условия обеспечения мотивированности сотрудников. 
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Ключевые слова: функции управления предприятием, 
мотивация персонала, экономика. 
 

Маисурадзе М.Ю. Направления обеспечения интересов 
работников при реорганизации предприятий. – С. 263. 

Исследованы проблемные вопросы, посвященные обес-
печению интересов работников при реорганизации предпри-
ятий. Проведен анализ определений категории «интереса» и 
«охраняемого законом интереса» в соответствии с нормами 
действующего законодательства на основе исследований по-
следних разработок по этой проблеме. Определено, что инте-
рес является стремлением или причиной действий, следова-
тельно, он не имеет законодательного или нормативного за-
крепления, что вызывает осложнение при его обеспечении. 
Установлено, что интересы работников должны быть четко 
определены в законодательном или нормативном акте, или в 
трудовом договоре для того, чтобы их обеспечение и реализа-
ция происходили беспрепятственно и охранялись законом. 

Ключевые слова: интерес работника, право, охраняемый 
законом интерес, Кодекс законов о труде, реорганизация пред-
приятия, профсоюзы, обеспечение. 
 

Манн Р.В. Особенности информационного обеспечения 
социализации регионального управления. – С. 377. 

Исследованы предпосылки эффективной социализации 
региональной политики. Доказана значимость информацион-
ного обеспечения на пути построения конструктивной систе-
мы управления процессами социализации. С целью устранения 
проблем, связанных с социализацией, в региональном разрезе 
разработано организационно-методическую схему мониторин-
га указанных процессов в системе регионального управления. 

Ключевые слова: региональная политика, региональный 
менеджмент, социальная политика, информационное обеспе-
чение, социализация  регионального управления, мониторинг 
процессов социализации. 
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Марич М.Г. Особенности функционирования банков-
ской системы Украины в условиях глобализации. – С. 349. 

Сформированы общие аспекты и проблемы интеграции 
отечественной банковской системы в мировое пространство и 
рассмотрен иностранный сегмент банков в Украине. Проана-
лизирована актуальная статистическая информация о количе-
стве структурных подразделений украинских банков за рубе-
жом и количестве иностранного капитала в структуре банков-
ской системы Украины. 

Ключевые слова: банк, банковская система, интеграция, 
иностранный капитал, филиал, иностранные банки, представи-
тельство. 
 

Половян А.В., Кожушок О.Д., Юшков Е.А. Экономи-
ческая эффективность процесса поточных скоростных тех-
нологий бурения. – С. 61. 

Предложена системно-динамическая модель процесса 
скоростного бурения дегазационных скважин с поверхности. С 
ее помощью определены условия эффективности процесса 
скоростного бурения дегазационных скважин, а также оценена 
его экономическая эффективность. Предложенный подход ап-
робирован в деятельности ПрАО "Донецксталь" и ПАО "ШУ 
"Покровское". 

Ключевые слова: системно-динамическая модель, скоро-
стное бурение, эффективность бурения, чувствительность. 
 

Рассуждай Э.Я., Шестакова О.С. Особенности форми-
рования капитализации горнодобывающих компаний Украи-
ны. – С. 283. 

Обусловлена актуальность исследования, которая за-
ключается в обосновании концептуальных положений повы-
шения эффективности функционирования горнодобывающих 
компаний на основе управления капитализацией. Проанализи-
рованы внутренние и внешние факторы, оказывающие влия-
ние на величину капитализации. Доказано, что повышение 
эффективности функционирования компаний может быть дос-
тигнуто за счет результативного управления капитализацией. 
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Ключевые слова: горнодобывающие компании, капита-
лизация, институциональная среда, специфические активы, 
факторы капитализации, угледобывающие компании, мировая 
угольная промышленность. 

 
Родченко В.Б. Механизм преодоления чрезмерной соци-

ально-экономической дифференциации регионов. – С. 320. 
Исследованы показатели оценки социально-

экономической дифференциации регионов. Уточнено понима-
ние категории «дифференциация». Предложено при формиро-
вании механизма преодоления чрезмерной социально-
экономической дифференциации регионов рассматривать три 
ключевые составляющие, а именно экономическую, перерасп-
ределения и социальную. Определены различия природы каж-
дой из составляющих. Предложен подход к разработке прио-
ритетов механизма регулирования чрезмерной социально-
демографической дифференциации, основанный на системе 
индексов. 

Ключевые слова: дифференциация, регион, социально-
экономические показатели, территориальная дифференциация, 
экономическая дифференциация, социально-демографическая 
дифференциация. 

 
Семикина М.В., Жеребченко Т.И. Социальная диффе-

ренциация в системе факторов содействия и противодейст-
вия активизации инновационного труда. – С. 362. 

Рассмотрена социальная дифференциация в системе 
факторов содействия и противодействия активизации иннова-
ционной работы, сосредоточено внимание на определении 
системы факторов влияния на работу. Проанализированы фак-
торы влияния на активизацию инновационной работы и дока-
зана необходимость создания механизма стимулирования тру-
да. 

Ключевые слова: инновационная работа, стимулирование 
инновационной работы, дифференциация, социальная неспра-
ведливость. 
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Следь А.Н. Использование прибыли предприятия в усло-
виях осуществления модернизации и обновления производ-
ства. – С. 300. 

Исследованы подходы к формированию и использова-
нию чистой прибыли предприятий. Установлена система про-
порций разделения прибыли на части, которые капитализиру-
ются (средства на производственное развитие, формирование 
резервного фонда), и части, которые потребляются (средства 
на выплату дивидендов, материальное стимулирование персо-
нала и социальное развитие предприятия). Предложен метод 
определения структуры использования чистой прибыли пред-
приятия, обеспечивающий прирост средств, направляемых на 
развитие производства. 

Ключевые слова: техническое обновление производства, 
чистая прибыль, структура использования прибыли, капитали-
зация прибыли, потребление прибыли, развитие производства.  

 
Толмачева А.Ф., Квилинский А.С. Взаимообусловлен-

ность развития региональной среды и малого предпринима-
тельства. – С. 151. 

Выявлены регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по 
микро- и макроэкономическим показателям конкурентоспо-
собности. С помощью построения корреляционно-
регрессионных моделей определена зависимость показателей 
малых предприятий от показателей региональной экономики, а 
также обратное влияние деятельности малых предприятий на 
экономику региона. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, рейтинги 
регионов, зависимость, влияние, экономико-статистические 
модели, корреляционно-регрессионные модели, региональная 
экономика. 

 
Хаджинова Е.В. Комбинированный подход к управлению 

межфирменной сетью. – С. 168. 
Сетевые формы межфирменной кооперации рассмотре-

ны как важные источники повышения эффективности дея-
тельности предприятий, усиления их инновационной активно-

 440 



сти и укрепления рыночного статуса. В управлении бизнес-
процессами на предприятии должны учитываться не только 
его стратегические ориентиры и условия функционирования, 
но и особенности развития межфирменных сетей. Предложено 
повышение эффективности бизнес-процессов на основе ком-
бинирования задач внутри- и межфирменного организацион-
ного проектирования. 

Ключевые слова: межфирменная сеть, предприятие, биз-
нес-процесс, организационное проектирование, управление, 
партнерские отношения. 
 

Череватский Д.Ю., Роттер М.В., Слипенький С.И. 
Стратегия развития угольной отрасли Украины, соответ-
ствующая принципам организации промышленности. – С. 256. 

На основании понятия минимального эффективного вы-
пуска показано, что структура угольной промышленности Ук-
раины должна формироваться на основе эксплуатации относи-
тельно небольшого количества высокопродуктивных шахт. 
Это подтверждено опытом зарубежных предприятий и прак-
тикой отечественных негосударственных шахт. Стратегией 
развития государственных предприятий должна стать концен-
трация горных работ на основе модернизации перспективных 
шахт и консервации остальных объектов. 

Ключевые слова: минимальный эффективный выпуск, 
структура промышленности, угольные шахты, государствен-
ный сектор, стратегия развития. 
 

Чотий Н.Д. Анализ подходов к банковскому регулирова-
нию. – С. 246. 

Проанализированы подходы к определению категории 
«банковское регулирование» в направлении выделения её со-
держательных аспектов и подходов к реализации. Дана срав-
нительная оценка категорий «банковское регулирование» и 
«банковский надзор». Исследованы содержательные аспекты 
банковского регулирования на посткризисном этапе экономи-
ческого развития. Обоснованы направления совершенствова-
ния банковского регулирования в части обеспечения взаимо-
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действия банков и кредитуемых предприятий для достижения 
синергетического эффекта от их взаимного функционирования 
и социально-экономического эффекта в регионе. 

Ключевые слова: банковское регулирование, банковский 
надзор, функции, центральный банк, банковская теория, 
посткризисное развитие. 

 
Ярошевская О.В. Методы оценки ликвидности, пла-

тежеспособности и финансовой устойчивости предприя-
тия. – С. 175. 

Рассмотрены методы оценки ликвидности, платежеспо-
собности и финансовой устойчивости предприятия. Для харак-
теристики финансовой устойчивости предприятия использует-
ся система абсолютных и относительных показателей. Рас-
смотрены факторы, влияющие на финансовое состояние пред-
приятия, развитие современных методов проведения финансо-
во-экономического анализа, а также разработки путей улуч-
шения финансового состояния предприятия. 

Ключевые слова: методы оценки, ликвидность, платеже-
способность, финансовая устойчивость, система показателей, 
пути улучшения. 
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ABSTRACTS 

Aborchie A.W. Аnalysis of the evolution and current state of 
Ukraine’s banking system. – Р. 193. 

The article analyzes the evolution and current state of the 
structure of Ukraine’s banking system. It is shown that in a short 
period of time (20 years), the national banking system has gone 
through seven main stages, turning from a mass of banks formed 
spontaneously to an orderly and regulated link in the economic sys-
tem. At each stage, the banking system of Ukraine experienced se-
rious quantitative and qualitative transformations that ultimately 
helped to create a strong core of banks able to withstand cyclical 
fluctuations and which concentrate a large part of the assets and 
liabilities. 

In the first 4 phases (1987-2000), there occurred the forma-
tion of the foundations for the banking system in order to imple-
ment the necessary reforms, and the key legislation was adopted 
that allowed at the beginning of the XXI century to form the main 
vectors of development for the future. In the 2001-2008, there was 
actually the peak of the Ukrainian banking sector, which is charac-
terized by a significant expansion of the range of banking services 
and branch network, a substantial increase in capital and assets of 
banks, high positive dynamics of changes in key indicators of their 
activities, large-scale presence of foreign participants, the emer-
gence of large private important banks, and so on. The crisis of 
2008-2009 has led to significant changes in the banking system, 
which is reflected in its slower development, the fall of the key in-
dicators, the reduction of the branch network of banks and the na-
tionalization of some of them. At the present stage,the Ukrainian 
banking system is still feeling the effects of the crisis, and in fact it 
is still at the stage of post-crisis recovery. 

Keywords: banks, structure, evolution, banking system of 
development, stages.  
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Abramova A.S. The role of international organizations  
in financial and credit support to small- and medium-sized busi-
ness. – P. 337. 

It was found that today the need of SMEs in bank loans is sa-
tisfied only by 15-20%, while they accounted for only 1.5% of all 
investments. Partially, this problem is solved in Ukraine by trying 
to attract funding from the international organizations. 

The role of international organizations in the financial and 
credit support to SMEs and problematic issues of funding are iden-
tified, and the proposals to solve them are offered. 

According to the analysis of programs on SMEs lending by 
the international organizations they do not fully meet the financial 
needs of the latter. The main problems of attracting business credit 
are strict requirements on the part of the international institutions, 
which do not always make it possible to obtain the necessary funds. 

In addition, the problematic issue is the volume of lending 
and the number of SMEs that can attract these funds, despite the 
significant amounts of loan funds only a small part of the business 
entities can use them. There is also an imbalance in the distribution 
of funds between the regions of Ukraine (partner banks of interna-
tional organizations are located unevenly across the country), and 
between the subjects of economic activities (preferred are the en-
trepreneurs-farmers, manufacturing, and the services and trade at-
tract much less money that is not connected with the economic de-
velopment priorities in the country). 

In this connection, it is necessary to further increase the co-
operation with the international financial and credit institutions in 
lending to SMEs, to work on a partial revision of the requirements 
of business lending, as well as to initiate the implementation of 
new lending programs that would meet the requirements of eco-
nomic realities. Furthermore, we believe that the establishment of 
financial relations with credit institutions of member countries of 
the Eastern Partnership will allow our state to expand the horizons 
of SME lending. 

Keywords: small- and medium-sized business, bank lending, 
international organizations, financial and credit support. 
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Bondarenko V.V. Managing liquidity with consideration of 
business cycle phases. – Р. 193. 

The paper examines the problem of liquidity management in 
a commercial bank taking into account the phase of business cycle. 
Each phase of the business cycle (excitement, growth and peak, 
recession, depression and crisis) is analyzed consistently, as well as 
its characteristic features. Basic indicators which can determine the 
replacement of one phase to another are considered. A list of tools 
and ways to manage bank liquidity in each phase of the business 
cycle is offered, the use of which will be most effective and will 
reduce the risk of liquidity deficit and financial stability reduction. 

At the post-crisis stage of economic recovery, the appropriate 
policy of bank liquidity management is to establish such instru-
ments as short-term bank and inter-bank loans for a period of 1 to 
12 months, differentiation and synchronization of deposit and lend-
ing rates, purchase of top-notch short-term bills, state and munici-
pal securities, fixed-term deposits and guaranteed loans. At the 
stage of sustainable economic growth, among the traditional tools 
and methods of bank liquidity management more efficient and ef-
fective can be a long-term lending and investing, which makes it 
possible to provide a steady flow of non-discretionary liquidity 
over a long period. It must be combined with the involvement of 
long-term bank liabilities, and diversification of the loan portfolio 
as a means of risk management assets involved. At the stage of re-
cession, bank liquidity management should be carried out taking 
into account the increasing likelihood of reduced inflows and sud-
den increase in the number of claims on bank liabilities. To elimi-
nate the deficit of the current and long-term liquidity, the most ap-
propriate and effective measures can be making the assets through 
the implementation of the financial markets, securitization of bank 
assets, and the tightening of the requirements for the credit. During 
the depression and crisis, the attention should be accented on a 
more efficient management of liabilities of the bank. Based on the 
coducted analysis, the concept of management of bank liquidity is 
offered, taking into account the phase of the business cycle. 
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Keywords: liquidity, commercial bank, management, risk, 
business cycle, economic cycle, phase, indicators, credit, assets, 
liabilities. 

 
Bryl I.V. Specifics of intangible assets formation and their 

management in a market economy. – Р. 80. 
The article deals with the economic nature of company’s in-

tangible assets. The criteria for the purpose of intangible assets and 
their characteristic features are identified. They are: 

no material real (physical) structure, i.e., they are not physi-
cally tangible; 

use for a long time; 
serve the purposes of production or management of the firm 

(enterprise); 
ability to bring economic benefits to the enterprise; 
under normal conditions there is no need for the user to re-

sell them; 
income opportunity in the present and the future; 
high uncertainty level of future profits from their use; 
long-term operation of the assets. 
The necessity of evaluating intangible assets is expressed, 

which occurs in the case of contracts of sale, the reorganization 
(merger, division, acquisition, etc.), liquidation and bankruptcy of 
enterprises, revaluation of fixed assets of the company, making up 
the share capital of the company, transfer of the use of IP -based 
licensing agreement for the franchise contract, etc. Classification of 
intangible assets is offered to be completed with a new group, 
which reflects the income from the use of the educational potential 
of employees. 

Keywords: economic management, intangible assets, educa-
tional potential , efficient enterprise. 

 
Bryukhovetska N.Yu., Bazartinova O.V. Assessing the risk 

of getting borrowed capital by enterprises. – Р.22. 
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The article analyzes the financial soundness of the enterprise: 
the equity ratio, gearing ratio, concentration ratio of borrowed capi-
tal. Investigated is the “rule of the vertical structure of capital” and 
the “golden rule of financing” of enterprises. The conditions for 
applying the financial equilibrium “golden rule of financing” are 
defined. The criteria of risk for getting borrowed capital are de-
fined using a compromise approach. Due to the requirements of the 
rules concerning the formation of the capital structure, it is de-
scribed how to prevent risk in the enterprise. The state of the metal-
lurgical enterprises by criteria of risk prevention is analyzed on the 
example of such enterprises as PJSC “DMZ”, PLC “Donetskstal”, 
PLC “CMH”. Researches on the optimization of the critera of risk 
of getting borrowed capital is made based on the ratio of assets and 
liabilities of metallurgical enterprises, such as PJSC “DMZ”. PLC 
“Donetskstal”, PLC “CMH”. Substantiated is the inadvisability of 
using indicators of the vertical structure of capital and operating 
leverage for assessing the risk of borrowing capital by metallurgic-
al enterprises. 

Keywords: enterprise, risk, borrowed capital financing, crite-
ria, financial stability, capital, metallurgical enterprises. 

 
Bryukhovetska N.Yu, Chorna O.V. The formation of em-

ployees involvement in enterprises work. – Р. 3. 
The essence of the concepts of employees’ satisfaction, 

loyalty and involvement is clarified, their use in research on 
processes of staff development and human capital formation of en-
terprises is justified. 

It was established that the key concept that follows job satis-
faction of the employees and loyalty to the company is the in-
volvement of employees in the work. The involvement of em-
ployees is determined by motivation. It is an important factor in the 
functioning of the enterprise and an internal emotional readiness to 
make further efforts to achieve the goals of the enterprise with its 
own wish and initiative. The factors influencing the formation of 
involvement are defined. The important aspect of consistency is the 
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involvement, particularly of employees and managers that allows 
employees to unite voluntarily in order to perform their tasks and 
achieve the desired results. 

The proposals on the formation of involvement of employees 
in the operation of enterprises are grounded. For example, in the 
process of management of a modern enterprise’s personnel and 
formation of employees involvement appropriate is to establish 
two-way communication with employees (Intranet, meetings, in-
terviews, questionnaires). The employees should understand that 
their own opinion is important for creating the intra-institutional 
environment of the enterprise and for improving its operation; it 
will help to enhance communication, build consistency in the 
workplace.  

It is necessary to inform and explain the reasons for changing 
goals, establish communication between managers and employees, 
involve and coordinate employees, encourage their desire to 
achieve the goals of the enterprise, encourage creative work, pro-
posals, ideas, ability to take responsibility providing that the work 
is performed according to employees’ job descriptions. It is also 
necessary to give them credible and reliable information about the 
corporate culture, career prospects and conditions of salary growth.  

Keywords: employee satisfaction, loyalty, involvement, le-
vels of involvement, factors of involvement. 

 
Bryukhovetskyi Ya.S. Main directions of stimulating intel-

lectual labour of employees of industrial enterprises. – Р. 224. 
The essence of intellectual labour at the level of enterprise is 

viewed. The principles and factors of incentive systems of intellec-
tual labor in enterprises that must take into account both internal 
and external factors are defined. 

It is offered to develop the system of labor stimulation taking 
into account the external factors for the enterprises. The external 
factors of stimulating intellectual work on the enterprise are de-
noted: the level of education in the country, the state of science, 
including the economic, political and economic stability of the 
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country, the region, the spirituality of society, the welfare of socie-
ty, the state of the labor legislation, labor payment and responsibili-
ty for observance of laws, average wages in related enterprises, 
businesses rivals, the level of innovation activity of the national 
industry. 

The proposals are given to improve the efficiency of stimu-
lating intellectual workers at the level of industrial enterprise.  

Keywords: intellectual labor, internal and external factors, 
stimulation, labor productivity, effectiveness, moral incentives. 

 
Buleev I.P., Buleev E.I Competitiveness of commodity, ex-

port potential of enterprises, as basic factors of development of 
economy. – Р. 34. 

Based on the analysis of papers of the domestic and foreign 
researchers (M. Porter, I. Lukinov, M. Delyagin, G. Skudar and 
others), clarified are the terms of competitiveness (goods, enter-
prises, economy) and export potential in the conditions of forma-
tion and development of market relations in the post-socialist coun-
tries. The relationship and interdependence of competitiveness and 
export capacity, the impact on them of human and intellectual po-
tential are investigated.The methods of solving problems to provide 
the growth of competitiveness of goods (services) of enterprises of 
economically-developed countries are examined. It was established 
that in a modern economy the determinant factor of growth of 
goods competitiveness is the quality and professionalism of labor 
force, personnel, population. The structure of foreign markets, the 
role of multinational companies in the development of international 
trade are analyzed. It is proved that on the modern high-tech mar-
kets dominat the MNC, and the competition between them in some 
cases is replaced by the collusion in order to obtain the commercial 
rents. Peculiarity of the telecommunications markets is that they 
are controlled of the MNC, and the competition in the best cases is 
oligopolistic, in the worst cases – monopoly is dominated. The 
communication markets in post-socialist countries are monopolized 
by the MNC. The need to enhance the role of state, national verti-
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cally-integrated structures in the growth of competitiveness of do-
mestic producers is proved. The priority state measures to increase 
the export potential of commodity producers are justified. The ad-
visability of access to international markets after saturation with 
given commodity (service) of the domestic market is proved. 
Moreover, the prices of sold goods in the domestic market should 
be lower than the prices of exported goods. The practical recom-
mendations arte aimed at improving the competitiveness of goods 
(services) produced by domestic producers in the conditions of 
global and regional integration processes. 

Keywords: competitiveness, export potential, domestic and 
external markets, structure, priorities of development, economy, 
protection of commodity producers. 

 
Cherevatskyi D.Yu., Rotter M.V., Slipenkiy S.I. The de-

velopment strategy of Ukraine's coal industry according to the 
principles of industrial organization. – Р. 256. 

R. Coase classified the industrial structure according to three 
criteria, one of which is firm's size. J. Bain introduced the concept 
of minimum effective scale (MES), which determines the size and 
number of firms which can operate effectively in the market. Cur-
rently, these subjects have become again actual not only in Ukrai-
nian coal industry, but also, for example, in North America where 
the coal industry in a state of deep restructuring. 

MES concept is based on the assumption that the production 
function and the cost structure of all firms of the same industry are 
identical. But it is not typical for the coal industry. 

The article discusses the peculiarities relating to MES of 
mines with different geological conditions. The research of single-
factor production functions (with multiresourse equivalent as an 
argument) of mines confirms the fact that companies operating in 
favorable conditions have MES significantly smaller than their 
production capacity. Minimum effective scale of mines with severe 
operating conditions matches and even exceeds the specified para-
meter. Due to the high conditionally-fixed costs, the mines of 
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heavy type should be loaded as much as possible. The experience 
of Germany and the leading private mines of Ukraine confirms the 
correctness of these conclusions. Unlike them, the state Ukrainian 
mines are operating in uniquely conditions. Due to the chronic lack 
of investment resources, in most of them for a long time, the degree 
of development of productive capacity does not exceed 10%. 

An important result of this article is justification of necessity 
of changing the strategy of development of state-owned mines: the 
concentration of mining based on the accumulation of budget sub-
sidies for modernization of promising enterprises and conservation 
of those objects for maintaining of which there is no financial pos-
sibilities. 

Keywords: minimum effective scale, structure of industry, 
coal mines, state sector, development strategy. 

 
Chotiy M.D. The analysis of approaches to bank regula-

tion. – Р. 246. 
The paper analyzes the approaches to the definition of the 

category “bank regulation” in the direction of defining its substan-
tive aspects and approaches to the implementation. Despite the fair-
ly extensive study of the problem of bank regulation and approach-
es to its treatment are wide and vary in the functional aspect of the 
identification of bank regulation with a set of management func-
tions of the banking activities undertaken by the central bank, to 
the identification of bank regulation with oversight function. A 
comparative assessment of the categories “banking regulation” and 
“banking supervision” is given. The substantive aspects of banking 
regulation in the post-crisis stage of economic development are 
investigated. A significant methodological limitation of theories of 
banking regulation is their isolation from the institutional features 
of the control system, as a rule, their findings relate to either the 
state of the banking system as a whole or individual banks.  

Explored is the functional structure of banking regulation in 
the context of overcoming the consequences of the financial crisis. 
Modern researchers stress on deposit insurance, capital require-
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ments, the implementation of anti-crisis policy and policy regard-
ing the closure of banks, the implementation of the function of 
lender of last resort. The ways of improving banking regulation in 
terms of ensuring interactions between banks and enterprises cre-
dited to achieve synergistic effects on their relative performance 
and the socio-economic impact in the region are grounded. Espe-
cially, it is important for Donetsk region, where large amounts of 
industrial and financial capital are historically concentrated in one 
area. Therefore, this fact must be taken into account when develop-
ing the appropriate regulatory measures. 

Keywords: banking regulation, banking supervision, func-
tions, central bank, banking theory, post-crisis period. 

 
Dorofeyeva A.A., Dasiv A.F. Forming the system personnel 

responsibility preservation at an enterprise. – P. 129. 
The paper analyzes the works of domestic and foreign scien-

tists in the field of organization of responsibility at enterprises and 
and its enhancement, and their limitations are revealed. Different 
approaches to the description and analysis of business processes 
were studied. A procedure for analyzing business processes and 
personnel interactions at the enterprise is offered taking into ac-
count the preservation of its responsibility. The problems concern-
ing the preservation of responsibility are highlighted. The phase of 
personnel’s responsibility preservation when performing enterpri-
see’s business processes is offered.  

Keywords: organizational behavior, personnel, responsibility, 
business process. 

 
Drachuk Yu.Z., Trushkina N.V., Sulatska I.V. Ap-

proaches to the evaluation of financial support to innovative devel-
opment of the coal industry. – P. 51. 

The paper identifies the approaches to the evaluation of the 
financial support to innovative development of the coal industry 
using statistical methods. 
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Keywords: coal industry, innovative development, financeal 
support, evaluation, statistical methods. 

 
Gaydatov A.V. Methods of evaluating the effectiveness of 

motivational incentives using fuzzy logic. – Р. 106. 
The article examines the main types of motivational incen-

tives and analyzes approaches to their classification. Specifics of 
deductive and inductive approaches to finding the most effective 
incentives and their evaluation are presented. A generalized fuzzy 
model for determining the effects of motivational incentive, and the 
base of rules for evaluating the effectiveness of motivational incen-
tives are proposed.  

Keywords: motivation, incentives, performance evaluation, 
fuzzy logic. 

 
Gorosсhenko V.V. Directions of innovative modernization 

of Ukraine's industry. – Р. 116. 
The paper reveals that the modernization is often viewd in 

three aspects, namely the social, political and economic. Deter-
mined are the general features that are inherent in the process of 
modernization, namely: comprehensiveness, consistency, differen-
tiated character, mobilization, territorial and temporal orientation 
which define the modernization as multi-layered and complex 
process that includes step-by mobilizing all available resources and 
their optimization with the aim of implementing the institutional 
reforms in the financial-economic, socio-cultural, political and oth-
er spheres of society. Disclosed are the objective, subjective, local, 
global, external and internal factors that influence the moderniza-
tion of industrial enterprises. The ways of innovative moderniza-
tion of industry of Ukraine, which require the optimization of the 
industry are offered which require the optimization of the industry, 
technological, organizational, regional and managerial structures of 
industry, and the measures are well-grounded to activate the inno-
vative processes of modernization of the national economy and en-
courage structural adjustment among which are the accelerated de-
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preciation of fixed assets, exemption from tax of a part of enter-
prise’s profit for the modernization, introduction of a delay of 
payment of import duties and taxes on introduction in Ukraine of 
equipment, which is directed to the modernization of the technical 
and technological base of the industrial enterprises, creating new 
jobs, focused on the goals of modernization and others. 

Keywords: modernization, optimization, industry, innova-
tion, state regulation. 

 
Gubarev V.V. Forming the bases of scientific knowledge is 

on property management: preconditions and prospects. – P. 400. 
The article provides the definitions of concepts “property”, 

“property management”; examines the types of services that are 
included into the system of property management in Europe; inves-
tigates the subsystems of objects under management providing 
their key characteristics; shows the directions of target impact of 
the theory of property management; gives the interpretations of 
general and specific functions the real estate market; defines the 
land base of the property; characterizes the main directions of the 
process of real estate management; investigates accumulated poten-
tial in the knowledge system of property management in Ukraine. 
In conditions of market relations property management is a com-
plex integrated system to meet the needs in a particular form of real 
estate. By virtue of a certain specificity of formation and develop-
ment of the real estate market should be understood and systemati-
cally explored its features and characteristics crucial to the imple-
mentation of managerial influence. The author describes the most 
important features of the real estate market, taking into account the 
characteristics of the transformation of Ukraine’s economy, con-
siders the most striking manifestations of property management in 
a complex and competitive market environment, characterizes by 
the common goal of real estate management, the most popular in 
terms of transformation of our economy, investigates a number of 
basic principles and preconditions for the development of know-
ledge on real estate management. The article defines the develop-
ment of basic scientific knowledge on property management in the 

 454 



conditions of transformation of Ukraine's economy and its various 
regions as a logical evolution process management in all its variety. 
The author determines the value and place of real estate develop-
ment in the modern market economy, namely its stimulating effect 
on all the vital processes and functions such as the development of 
an economic complex, social security. That is, the real estate mar-
ket is the center of the market environment, its catalyst and stabi-
lizer. Scientific knowledge on property management in all key 
areas - theoretical, methodological, and practical - provides rapidly 
the preconditions for the development and progress of a scientific 
thought. The article generates a promising trend in the development 
of scientific knowledge, namely, new principles and forms of man-
agement, social and cultural control technology, justification of 
innovative business processes and information needs. 

Keywords: property market, property management, object 
under management, theory of property management, potential, pre-
conditions for formation. 

 
Ignatkov V.N. Organizational bases of formation and use of 

investment resources in the region. – Р. 311. 
The article analyzes the external factors influencing the 

functioning of the economy of Ukraine. The main problems and 
ways of reforming the economy in the context of the economic 
security of the state are considered. A definition of the nature and 
content of investment resources is presented, as well as the 
classification of investment resources and sources of financing of 
real investment. The basic principles of capitalization of assets of 
the territorial community are described, as well as the basic 
methodological approaches to the management of assets 
capitalization of the territorial community. In order to improve 
organizational bases of formation and use of investment resources 
in the region, as part of the business projects a complex dynamic 
model of management of investment resources in the region is pro-
posed. 
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Keywords: investment resources, region, regional resources, 
economic reform, economic security, operational frameworks, 
dynamic management model. 

 
Khadzhynova O.V. A combined approach to business net-

work management. – Р. 168. 
Business network as the form of inter-company cooperation 

is an important source for improving the performance and increas-
ing the efficiency of enterprises, as well as for enhancing their in-
novative activity and strengthening market status. Besides, in the 
management of business processes they must take into accountr not 
only strategic guidelines and conditions but the specifics of busi-
ness network development as well. Therefore, the paper addresses 
the problem of business processes improvement via combining 
managerial tasks within the framework of intra- and inter-company 
organizational design.  

Keywords: business network, enterprise, business process, 
organizational design, management, partnerships. 

 
Krasnozhon N.S. Innovation potential: of youth: problems 

of implementation on the labor market. – P. 388. 
Because of the lack of the effective regulatory mechanisms 

in the functioning of the labor market the employment potential of 
the population is not used effectively and efficiently today, not ful-
ly directed at achieving the objectives of innovation and economic 
growth. The lack of progressive structural changes in the economy 
and, consequently, in employment, braking innovative transforma-
tions, prevents the formation of sustainable innovative segments of 
the labor market, particularly the youth, since it enhances the com-
petitiveness of the workforce, providing progressive economic de-
velopment.  

The socio-economic potential of the country now and in the 
future depends on the youth labor activity, and the participation of 
youth in the economic activity is a significant factor in the socio-
cultural and professional development. The market economy, on 
the one hand, greatly expanded the limits of application of forces 
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and capabilities of young people at work, on the other - has led to a 
weakening of the state support for young people in social and labor 
issues, has shaken the foundations of the old institutional socializa-
tion of youth employment.  

Considering the specific “youth segment” of the national and 
regional labor markets, it should be noted that it is characterized by 
a sustainable growth in labor supply. This is due to the annual 
growth of the labor market of graduates at various levels. The prob-
lems of balancing supply and demand in this segment are explained 
by three reasons: first, the competition under which other age 
groups due to their professionalism and experience have less risk of 
losing their jobs and have more advantages in employment, and 
secondly, the lack of demand for a particular profession, forcing 
the young people to retrain and not work in the specialty, and third-
ly, the constant change in life priorities caused by unjustified ex-
pectations of the maintenance, the conditions of work, the resulting 
income. 

Among the listed causes of low labor activity of young 
people are: employment opportunities for youth are limited, partic-
ularly for the individuals with special education and training and 
for those who do not have work experience, wages tend to be lower 
than for other age groups of workers and working conditions - 
worse than for more experienced people. Because of this, and inef-
fective government policies to promote employment of young 
people of the youngest age group they often prefer to delay the en-
try into the labor market, continuing education, giving birth to a 
child and being on leave to care for children, or to do nothing offi-
cially. 

Priority measures to improve the regulation of the youth 
segment, particularly in the development of its innovative compo-
nent, the labor market can be defined as follows: 1) intensification 
of the urban community (civic, charitable and religious organiza-
tions) in support of social programs, projects and activities to en-
hance the capacity of young people; 2) reservation of jobs in enter-
prises, institutions, organizations, cities for youth employment, 
which give the first job; 3) competitive activities of business plans 
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of young entrepreneurs and students of higher educational institu-
tions, improvement of the mechanism of their realization and the 
implementation of the best projects in the region's economy; 4) 
continuous state coverage of the implementation of youth policy in 
the media to provide a new level of awareness and knowledge of 
young professionals in the region of vitally important issues. 

Keywords: innovative potential of young people, labor mar-
ket, youth segment, innovative activity of youth, youth unemploy-
ment. 

 
Madyh A.A. Factors of personnel motivation in the imple-

mentation of management functions. – Р. 149. 
The article shows the connection of labor management func-

tions with the motivation function, as well as highlights such fea-
tures of management function that can be taken as a basis for ana-
lyzing company’s personnel motivation.Cyclical character of man-
agement functions and sequence of management functions within 
one cycle are considered, as well as basic conditions for providing 
motivation for employees. 

Keywords: enterprise management functions, personnel mo-
tivation, economics. 

 
Maisuradze M.Yu. Directions for the employees’ interests 

assurance during reorganization of enterprises. – Р. 266. 
The problematic issues devoted to the employees’ interests 

assurance during the reorganization of enterprises are studied. The 
definitions of such categories as “interest” and “interest protected 
by the law” in accordance with the national legislation and on the 
basis of the latest research on this issue are analyzed. It is estab-
lished that the national legislation does not contain the term “inter-
est” of the employee. At the same time, the rights and duties of the 
labor relations’ participants can be defined not only in the laws and 
regulations, but also in the local laws and individual employment 
contracts. It was determined that the representatives of the em-
ployees’ interests play an important role in assurance of their rights 
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through the labor unions or associations of employees. It was es-
tablished that the interest is a desire or cause of action. Therefore, it 
has no legislative or regulatory fix that causes complications for its 
assurance. The optimal combination of the interests of employees 
and employers is possible through the implementation of existing 
labor legislation grounded on the principles of the labor law, for 
example, as socio-economic partnership. It was determined that the 
current labor legislation lets the termination of the employment 
contract by the owner’s initiative or by its authorized person. In 
addition, during the reorganization the employment relationship 
with the employee must continue, but it does not oblige the em-
ployer to make a new contract, and, at the same time, all the condi-
tions established by the preliminary contract must be fully applied. 
The situation with employees during the reorganization becomes 
more complicates because of the lack of regulations establishing 
the responsibilities of new owners of an enterprise (that is set up) to 
hire workers who have worked in the structure of the previous one 
attached to another entity or detached as a result of the reorganiza-
tion into several independent enterprises. Thereby the employees’ 
interests must be clearly defined by the law or regulation, or by the 
employment contract in order to assure their implementation free 
and under the law. 

Keywords: employee’s interest, right, interest ppotected by 
the law, Labour Code, enterprise’s reorganization, labor unions, 
assurance. 

 
Marych M.G. Features of Ukraine’s banking system func-

tioning under globalization. – P.347. 
The article identifies the general aspects and problems con-

cerning the integration of the domestic banking system into the 
global space, and considers the foreign segment of commercial 
banks in Ukraine. The urgency of the study consists in the consid-
eration of the process of economic internationalization, increase of 
volumes of the international money flows which are served by the 
commercial banks. Therefore, the aim of the study is to determine 
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the state of the domestic banking system in the aspect of its global 
integration. The subject of the study is the banking system of 
Ukraine including its foreign segment. Using the annual reports, 
figures of the National Bank of Ukraine and scientific publications 
the author analyzes relevant statistical information about changes 
in the number of structural subdivisions (branches and representa-
tive offices) of the Ukrainian banks situated abroad as well as their 
geographical location during 2006-2013. The problems concerning 
the integration of the national segment in the global banking space 
are identified. The issues concerning the number of foreign banks 
in Ukraine were studied, as well as the problems concerning their 
outflow from the domestic banking system in the latest few years, 
and the dynamics of amounts of foreign capital in the structure of 
Ukraine’s banking system during the last seven years was ana-
lyzed. The study reveals a negative aspect of low rates of Ukraine’s 
banks expansion abroad, negative dynamics of the indicator reflect-
ing the share of foreign capital in Ukraine’s banks as well as its 
simultaneous substitution by the domestic capital. Both positive 
and negative aspects of the given research results are analyzed, the 
proper conclusions are made, and the possible ways of further de-
velopment of Ukraine’s banking system are described in the aspect 
of its integration in the global financial space. 

Keywords: bank, banking system, integration, foreign capi-
tal, branch, foreign banks, representative office. 

 
Маnn R.V. Features of the information support to socializa-

tion of regional management. – P. 377. 
The article investigates the preсonditions for effective socia-

lization of regional policy, including improving the measurement 
of social class, integrated approach to the assessment of trends, 
identification of criteria, indicators, performance indicators of so-
cialization regional management and development of methodical 
bases for the preparation and use of certain information, the availa-
bility of information that meets the requirements and needs of the 
region. Proven is the importance of information support to building 
a constructive management process of socialization, which pro-
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motes adequate regional management and integration into the in-
ternational information space. The basic problems of information 
support to socialization of regional management can be considered 
the following: unsystematic nature of monitoring in the direction of 
social development of the regions, the lack of a legal framework to 
consolidate the domestic statistical results of monitoring studies, 
imperfect, incomplete and outdated regulatory framework that was 
developed without considering the opportunities offered by modern 
information systems and technologies, as originally focused on re-
stricting access to information, mandatory implementation of pro-
grams developed by specialists of the ministries and agencies that 
often do not conform to a single territorial information system and 
socialization needs of regional management, lack of standardiza-
tion processes of socialization; inadequate social and economic sta-
tistics and reporting as required by the socialization of regional 
management, non-compliance of social statistical reporting with 
international standards. In order to eliminate the problems asso-
ciated with socialization in regions the organizational and methodi-
cal scheme of monitoring these processes in the system of regional 
management was developed that will enable get a complete, accu-
rate, good-quality and timely information on the socio-economic 
development and as a result a successful implementation of the 
strategy of development of each region and its districts. 

Keywords: regional policy, regional management, social pol-
icy, information support, socialization of regional management, 
monitoring of socialization processes. 

 
Polovyan O.V., Kozhushok O.D., Yushkov E.A. Еconomic 

efficiency of the process of high-speed drilling technologies. – 
Р.61. 

Effective management of outgassing in high explosive do-
mestic coal enterprises is an important factor, which significantly 
improves the operation of the mine. The aim of this study is to va-
lidate the cost-effectiveness of mine degasification speed by drill-
ing from the surface. The model of causality for drilling degasifica-
tion wells is constructed. According to the model the increase in 
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capital leads to the increase in wells that are drilled for decontami-
nation purposes. In turn, decontamination activities cause an in-
crease in coal production, which allows for additional investment 
in maintaining and increasing the company's capital. Since all links 
have a positive value, this behavior relates to the archetype of the 
reinforcing loop connection. The increase in capital causes the ris-
ing costs of the enterprise, which negatively affects the investment 
potential. Thus, there is a negative reinforcement loop connection. 

The paper proposes a system-dynamic model of the process 
of high-speed drilling degasification wells from the surface, which 
allows to estimate the basic relationship between the key parame-
ters of the economic model of the drilling process, as well as the 
basis for calculating the economic efficiency of this process in the 
development of Donetsk region. The implementation of this model 
was carried out in a PowerSim. 

The resulting simulation model of economic drilling process 
has a high degree of certainty. The coefficient of determination 
equal to 0.97, i.e. model obtained 97% describes the dispersion 
models of key variables, and the remaining 3% are unaccounted for 
in the model factors. 

The model analyzes the risks, the sensitivity of the resulting 
index to changes, as well as determines exactly which assumptions 
have the greatest impact on the model. It searches (for a given con-
fidence level) the conditions to achieve high profits from the mines 
to increase the production on the basis of coals varying exogenous 
variables: the price of 1 ton of coal, the total daily production of all 
lavas. The conditions for the effectiveness of the high-speed drill-
ing degasification wells are evaluated, and its cost-effectiveness is 
estimated. The proposed approach was tested in activity of PJSC 
“Donetskstal” and PJSC “Shakhtouopavlenie “Pokrovsky”. 

Keywords: system-dynamics model, high-speed drilling, 
drilling efficiency, sensitivity. 

 
Rassuzhday E.Ya., Shestakova O.S. Specifics of the forma-

tion of mining companies capitalization in Ukraine. – Р. 283. 

 462 



The urgency of the research is to justify the conceptual pro-
visions which concern the increase of mining companies efficiency 
based on capitalization management. The internal and external fac-
tors affecting the value of capitalization are analyzed. It is proved 
that the increase of enterprises efficiency can be achieved through 
the effective management of capitalization. The assertion is made 
that the effective management of natural resources is an internal 
factor affecting the efficiency of market capitalization. The practic-
al significance of the study lies in examining the possibility of in-
vestment processes in mining companies. 

Keywords: mining companies, capitalization, institutional 
environment, specific assets, capitalization factors, coal companies, 
global coal industry. 

 
Rodchenko V.В. Mechanism to overcome the excessive 

socioeconomic differentiation of regions. – Р. 320. 
This article investigates evaluation indicators of 

socioeconomic differentiation of regions. The meaning of the 
differentiation category is clarified. The formation of the 
mechanism to overcome excessive socioeconomic differentiation 
of regions has three key components, namely, economic, social and 
redistribution components. The difference between each other 
components’ nature is determined. 

The author defines an economic component as the territorial 
unevenness that is caused by the concentration of production 
processes in the centers of economic activity, redistribution 
component - the need to ensure the unity of the processes of social 
and economic security all over the country and the alignment of 
economic development, social - by providing a uniform level of 
social security of residents in all regions, independently from the 
state of the economic development. 

The system of indices of socioeconomic development is built 
and the evaluation indicators of regional differentiation in 2012 are 
calculated. To develop a priority mechanism for regulating 
excessive socio-demographic differentiation, the average values are 
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calculated for the groups of indices. It’s determined that there is a 
big disproportional level between social and demographic 
development of the regions. It is concluded that in the areas with a 
high demographic development the development of industrial and 
social infrastructure and capacity to implement such capabilities 
will be the first priority. In the areas where the level of social 
development is higher as compared to the population growth the 
social infrastructure and ensurance of high standards of 
demographic development are the key objectives. This approach 
will limit the “consumer” needs of the regions-outsiders and 
promote sustainable development and the gradual equalization of 
disparities in the regional development.  

Keywords: differentiation, region, socioeconomic indicators, 
territorial differentiation, differentiation of economic, socio-
demographic differentiation, indices. 

 
Semikina M.V., Zherebchenko T.I. Social differentiation in 

the system of factors of assistance and counteraction to activation 
of innovative labour. – P. 362. 

The issues associated with the installation of additional 
payments to teachers and incentive bonuses, their size are not 
within the jurisdiction of the school: the expenditure are under a 
public institution control, CEI has autonomous authority to 
establish direct spending. Appropriations for salaries are approved 
within the established State Budget of Ukraine, which is calculated, 
being locally based on staff. All budget funds are earmarked and 
expended in accordance with the approved budget expenditures for 
the relevant fiscal year.This raises the question of an effective 
system of incentives aimed at boosting the research and innovation 
combined with scientific and educational components of teacher 
CEI and decent pay, regardless of “regional” employment. 
Professional is a teacher, a person who presents a significant social 
society profession, worked out by the long-term evolutionary 
development, is now focused on the ability of their implementation 
to a wide audience of student contingent, on the one hand, and the 
need to meet the social demands of today, on the other hand, 
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requiring teacher as a representative of the same profession as 
organizing work with pupils audience in need of motivation of 
action, therefore, adequate for the complex stimulation. 

The promotion of employment of employees of secondary 
schools by means of their certification by raising the personal level, 
of course, raises the quality of educational services through 
theoretical generalization of laws and theories as a consequence 
(result) of the development of new knowledge. The stimulating 
effect of certification also provides the creation of a direct link 
between the outcome and the size of the salary. 

Given the above, we note that the new economic conditions 
prevailing in the country, require systemic organizational 
performance and improvement of forms of management, touching 
all areas of management, including the education sector, to work 
which the teachers are involved. 

The lack of unified conceptual foundations of education, 
systematic non-compliance with applicable legislation regulating 
relations in the sphere of education cause the decline in the prestige 
of the teaching profession. 

The mechanism should developed that is aimed at making 
the teaching profession so that it would impose on them duties, 
more socially significant than any other profession, would create a 
suitable environment for them that would be consistent with both 
their professional quality and social requirements or the 
performance of professional duties. The mechanism proposes to 
achieve this goal mechanism allows a confluence of social needs 
assessment results of teachers to apply appropriate incentives in 
relation to a person as a teacher and to his disciples, enabling 
incentives, however, self-development teacher and his efforts on 
the development of students as future members of society. 

Keywords: innovative work, stimulation of innovative work, 
differentiation, social injustice. 

 
Sled O.M. Using the profits of an enterprise under the mod-

ernization and renovation of production. – P. 300. 
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The article studies the characteristics of using  the profits of 
enterprises under production modernization. It was found that one 
of the main reasons for insufficient technical and technological re-
newal of production base is limited own funds of enterprises, and 
the lack of the state innovation stimulation tool. The experience in 
the modernization and renovation of production at leading ma-
chine-building enterprises and economic justification of purposeful 
patterns of the net profits distribution indicate the need and possi-
bility of establishing a rational structure of the net profit, part of 
which is directed at the development of production. Research ap-
proaches to the formation and use of the enterprise profits revealed 
a system of proportions of profit division, that covers the capita-
lized part (funds for industrial development, the formation of the 
reserve fund), and part of that is consumed (funds for dividend 
payments, financial incentives for staff and social development of 
the company). A method of determining the structure of using the 
net profit that provides the growth of funds allocated for the devel-
opment of production is proposed. 

The need for the modernization of production makes it ne-
cessary to increase the portion of the net profit that is capitalized, 
that is, the proportion of funds allocated for the development of 
production. An important prerequisite for this is to provide a simul-
taneous increase in profits across other directions, or at least not 
decrease the admission of the profit that is consumed. In particular, 
this applies to the funds allocated for the social development, re-
production and accumulation of the intellectual capital as a major 
factor in the technological development and for the improvement 
of production. It is also necessary to strengthen the financial incen-
tives for the workers who muster new techniques and technologies 
to improve the efficiency of production and to prevent resistance 
from the personnel. The net profit used for investment in the mod-
ernization purposes is advisable to distribute in view of the natural 
changes in the structure of fixed assets due to an accelerated rate of 
growth in the value of machinery and equipment compared to the 
cost of building and construction works through the use of appro-

 466 



priate correction factor for the proportion of active part of fixed 
assets. 

Keywords: technical modernization of production, net profit, 
profit usage structure, capitalization of profits, consumption of 
profits, production development. 

 
Tolmachova H.F., Kvilinskyi O.S. Interdependence of the 

regional environment and small business development. – Р. 151. 
The paper studies the role and place of small business in the 

system of the regional development. Specific features of regional 
organization of small business entities are specified: relative inde-
pendence of economic behavior of small business entities; resolu-
tion of economic conflicts which are generated because of negative 
economic phenomena (reprofiling, technical reconstruction, liqui-
dation or shadowing), creation and development of the systems of 
the state support of small business entities at the level of region.   

Ratings of Ukraine’s regions competitiveness in 2012 and 
2013 are analysed. The regions-leaders and regions-outsiders are 
identified in relation to the micro- and macroeconomic indexes of 
competitiveness. To confirm a high-degree interdependence of re-
gional features and processes of development of small business, a 
comparative analysis of small business development was con-
ducted in the areas of Ukraine. On the basis of statistical informa-
tion, ratings of Ukraine’s regions are built. Using quantitative in-
dexes the method of ranging was apllied to estimate the develop-
ment of small business in the regions of Ukraine. 

To confirm a high-degree interdependence of regional fea-
tures and processes of development of small business, the research 
was conducted with the use of methods of mathematical statistics 
(cross-correlation regressive models). The connection and depen-
dence of indexes of small business on the indexes of regional 
economy were established, as well as a reverse influence of activity 
of small enterprises on the economy of region using statistical in-
formation after 2006-2011 The research reveals a set of factors in-
fluencing the indexes which characterize a regional economy.  
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The study found that the indexes of small business develop-
ment have the connection with such regional indexes as a volume 
of realized services to the population and incomes of the popula-
tion. Given regional indexes characterize the efficiency of the mar-
ket of commodities and services, and solvency of population, and 
their increase stimulates the creation of new workplaces in small 
business and growth of volume of products realized by small enter-
prises. Performance of small enterprises has a considerable connec-
tion with such indexes of regional economy as a volume of foreign 
investments, quantity of the concerned population, volume of retail 
commodity turnover of enterprises in a region, volume of invest-
ments in the fixed assets and average monthly nominal earnings. 
These indexes of the regional economy testify to the level of the 
economic complex development, market infrastructure, macroeco-
nomic environment, market of commodities, labour-market, etc. 
The above-mentioned statistical analysis shows that in the devel-
oped regions with a high-level industrial potential and high solven-
cy of population small enterprises are most effective.  

To study a reverse influence of activity of small enterprises 
on a regional economy, the row of models was built, where the in-
dexes of regional economy came forward as effective indexes in 
turn, and indexes which characterize the development of small en-
terprises served as factor signs. To expose the qualitative influence 
of each factor signs on effective indexes, the linear models of re-
gression were built. The results of construction of models showed 
that the indexes of small enterprises have the most influence on 
such indexes of regional economy, as incomes of the population, 
volume of foreign investments, average monthly nominal earnings, 
volume of retail commodity turnover of enterprises in a region, vo-
lume of the realized services to the population, quantity of the con-
cerned population of region.  

It is well-proved in the article, that the development of small 
business depends on many factors, including regional features, 
economic potential, use of available resources, improvement of 
economic structure, perfection of regulator policy in relation to 
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small business entities in a region and others like that. These and 
other factors must be taken into account when developing and in-
troducing the strategies for small business entities, and also the rea-
lization of territorial policy to support small enterprise. The results 
of the research show that the sector of small business so far does 
not have a substantial influence on the regional economy and is not 
developed enough to provide a dynamic growth of the potential. At 
the same time, the dynamics of growth of indexes of small business 
entities in regions testifies to its internal sufficient potential, desire 
and possibilities of wider population to provide own forces for 
supporting the economic independence. 

Keywords: small business, ratings of regions, dependence, 
influence, economic-statistical models, regional economy. 

 
Vasilieva N.F. Industrial policy of the European Union in 

the context of strategies of its development: experience for 
Ukraine. – Р.94. 

To improve the approaches to the formation of the industrial 
policy in Ukraine, the experience of the European Union (EU) in 
its formation is considered within the framework of strategies of its 
development. Failure in the performance of Lisbon strategy and 
industrial policy of the EU was explained by delay of the economic 
growth since 2000 in connection with a sharpening difficulty in the 
world economy against falling of exchange indexes of leading fi-
nancial centers of the world, lack of resources and a harmonious 
mechanism of their realization, the insufficient accounting of con-
sequences of reforms which were carried out in some participating 
countries, including Germany and France, character of the docu-
ment in which the responsibility for realization of strategy relied on 
all together and on anybody separately.  

Due to the innovative nature of new Strategy “Europe 2020” 
and desire of Ukraine to join the EU the tasks which Ukraine faces 
in this regard concerning the formation of the industrial policy are 
defined: 
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profound studying of modern mechanisms of innovative de-
velopment of the EU from the view of the latest priorities designat-
ed by the Strategy “Europe 2020”; 

finding the ways of practical use in Ukraine of the experien-
cee of innovative policy that was accumulated both in the EU as a 
whole, and in its member countries which concerns the effective 
industrial policy; 

formation of the concrete directions of involvement of the 
Ukrainian enterprises, the organizations and researchers in key 
programs of scientific and technological development and the Eu-
ropean markets of the highly technological goods and services; 

improving the strategy of development of the manpower, ca-
pable to generate new knowledge to adapt and use advanced tech-
nologies in production;  

taking measures concerning the increase of efficiency of use 
of public funds, joint efforts of a science and industry for the sake 
of operative transformation of knowledge in products and new 
workplaces; 

creation of conditions for encouraging a private sector to in-
vest more in science and technologies which define prospects of 
the industrial development; 

concentration of efforts on the priority directions of re-
searches, productions which represent the national interest from the 
point of view of social and economic prospects. 

Keywords: industrial policy, European Union, strategy, com-
petitiveness, index of global competitiveness, innovation, frame-
work programmes.  

 
Yaroshevska O.V. Methods of assessing the liquidity, 

solvency and financial stability of the enterprise. – Р. 175. 
Methods of assessing the liquidity, solvency and financial 

stability of the enterprise are considered. To characterize a 
financial stability of the enterprise, the system of absolute and 
relative measures is used. The factors influencing a financial 
condition of the enterprise, development of modern methods of 
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conducting a financial-economic analysis, and also the 
development of ways of improving a financial condition of the 
enterprise are considered. 

Keywords: methods of assessing, liquidity, solvency, 
financial stability, system of indicators, ways of improving.  

 
Zavgorodnya О.P. Directions of capitalization of Ukraine’s 

electroenergy companies in the conditions of institutional 
changes. – Р. 235. 

The paper proves that a reliable and balanced supply of users 
with energy requires further reformation of the Ukrainian electric 
energy complex, market of electric power on the basis of progres-
sive competition model of two-sided contracts, development and 
capitalization of generating companies by means of providing and 
strengthening the reproduction-innovative process. It is set that the 
basic conditions for increasing the efficiency of functioning of ge-
nerating companies are: the liquidation of government monopoly 
on a wholesale of electric power; transition to the direct market of 
contract mutual relations between the subjects of market of electric 
power; liquidation of the cross subsidizing of users of electric pow-
er; establishment of transparent, economically grounded tariffs on a 
production, transmission and supplying to electric power; corporate 
strategic planning on the basis of power balances. The influence of 
external and internal institutional factors (institutional structure) on 
the efficiency of activity of enterprises of power sector is well-
grounded. It is established that basic characteristics of the institu-
tional structure that creates incentives to increase the efficiency of 
functioning of energy enterprises are the approvement of priorities 
of energy efficiency and innovation. The ways of increasing the 
capitalization of energy companies are identified. The important 
conditions for attracting the investment resources in the electric 
power industry are:  

representativeness, authenticity, availability of the informa-
tion about the activity of power companies for all levels of man-
agement, possible investors and wide circles of public; 
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transparency and availability for the users of the mechanism 
of establishment of tariffs for electric power. The participation of 
electricity users in power rates setting is possible through the crea-
tion of the Council of users. 

Keywords: electric power industry, market of electric power, 
generating company, capitalization, institutional structure. 
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