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1. Встановлення чіткої організаційної системи в організаціях із наданням від-
повідних повноважень. При цьому необхідним є постійний контроль за ви-
конанням поставлених завдань. 

2. Зберігання національних традицій та їх запровадження, за можливості, у 
виробничий процес. 

3. Надання свободи виробничому сектору у підприємницькій та інших видах 
діяльності. 

4. Активна підтримка з боку держави розвитку малого і середнього бізнесу як 
основних елементів ринкової економіки. 

5. Приведення правової бази виробничої та підприємницької діяльності до ло-
гічно встановлених та економічно обґрунтованих норм і правил. 

6. Створення умов до запровадження соціальних програм, що дасть змогу під-
вищити добробут населення країни, підняти рейтинг країни та наблизити 
його до європейських стандартів. 

7. Психологічна та матеріальна допомога населенню у складні періоди роз-
витку економіки. 
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Орловская А.В. Формирование и становление системы менеджмента 
в Украине 

Раскрыты основные этапы внедрения системы менеджмента в Украине с целью 
формирования новой, адаптированной к украинской экономике модели. Дана характе-
ристика и анализ существующих мировых моделей менеджмента, рассмотрены этапы и 
предпосылки их становления, специфические особенности, а также раскрыта суть кате-
гории "модель менеджмента". Предложены подходы формирования "украинской моде-
ли" с учётом достижений мировых подходов к созданию и внедрению идей менеджмен-
та в Украине. 

Ключевые слова: менеджмент, модель менеджмента, американская модель, япон-
ская модель, шведская модель, рыночная экономика, украинская модель менеджмента. 

Orlovska O.V. Origin and Development of Management System in 
Ukraine 

The main stages of implementation of the management system in Ukraine, in order to 
create a new adapted to the Ukrainian economy model, are described. Existing world models 
of management are described and analysed. Stages and conditions of their formation, and also 
their specific features are surveyed. The definition of a term "the model of management" is gi-
ven. Some approaches to the formation of "Ukrainian model", taking into account achieve-
ments of global approaches to the creation and implementation of management ideas in Ukra-
ine are suggested. 

Key words: management, management model, the American model, the Japanese mo-
del, the Swedish model, market economy, the Ukrainian model of management. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ 

Розглянуто та проаналізовано концептуальні питання ефективності модернізації і 
використання основного капіталу, який є одним із найважливіших елементів виробниц-
тва на підприємствах. Відзначено, що проблема модернізації та інноваційного розвитку 
економіки передбачає пошук нових підходів до практичної реалізації оновлення основ-
ного капіталу. Одним із головних факторів ризику модернізації економіки є великий 
ступінь зношеності парку машин і устаткування. Тому проблема ефективного оновлен-
ня активної частини основного капіталу в цій ситуації набуває першочергового значен-
ня. Сьогодні актуальним залишається формування нової концепції модернізації основ-
ного капіталу регіону та підприємств, що розміщені в його межах. Визначено основні 
напрями модернізації основного капіталу та запропоновано джерела фінансування цих 
заходів. 

Ключові слова: основний капітал, модернізація, основні засоби, капітал. 

Постановка проблеми. Динаміка та особливості соціально-економічних 
процесів в Україні потребують підвищення рівня ефективності функціонування 
суб'єктів господарської діяльності. Основний капітал, що поряд з іншими вида-
ми економічних ресурсів забезпечує виробничий процес, у ринкових умовах пе-
ретворюється на один з основних визначальних чинників ефективності господа-
рювання. Від його правильного формування, величини і раціональної структури 
значною мірою залежать темпи зростання виробництва продукції і національ-
ного доходу країни. 

Нині українська економіка потребує повномасштабної системної модер-
нізації основного капіталу, що включає оновлення інфраструктури, зміну струк-
тури промисловості, експорту, внутрішнього ринку. Для цього потрібно ре-
конструювати і створити нові конкурентоспроможні виробництва, привести 
технологічний рівень виробництва відповідно до стандартів передових індус-
тріальних держав. Зробити це повинен насамперед приватний бізнес, який має 
стати рушійною силою модернізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Заходи щодо ефективності 
використання основного капіталу розглянуто у працях як зарубіжних, так і віт-
чизняних вчених: З.Н. Борисенко, В.О. Вишневський, В.Є. Козак, О.Є. Кузьмін, 
Е.В. Лапін, Й.М. Петрович, А.Е. Фукс. 

Ефективність використання основного капіталу є однією із найбільш 
важливих дослідницьких ланок на підприємствах. Відтворення основних вироб-
ничих засобів розглядається як процес безперервного їх поновлення [1]. 

На сьогодні в Україні склалася несприятлива ситуація щодо забезпече-
ності та ефективності використання основного капіталу. Насамперед це пов'яза-
но з високим ступенем зношеності виробничих фондів, який, порівняно з мину-
лими роками, збільшився, що зумовлює нагальну потребу в заміні та модерніза-
ції наявного парку засобів виробництва. 

Так, незважаючи на те, що вартість основних засобів з кожним роком 
збільшується, промислові підприємства виготовляють продукцію на технічно 
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застарілому обладнанні, що за умов форсованого НТП гальмує розвиток вироб-
ництва як на рівні окремого суб'єкта підприємництва, так і країни загалом. Тоб-
то спостерігаємо викривлення ситуації щодо забезпеченості та особливостей 
використання основного капіталу [2]. 

Проблеми модернізації та інноваційного розвитку економіки передбача-
ють пошук нових підходів до практичної реалізації оновлення основного капі-
талу. Одним із головних факторів ризику модернізації економіки є високий сту-
пінь зношеності парку машин і устаткування. Тому проблема ефективного 
оновлення активної частини основного капіталу в цій ситуації набуває важли-
вого значення. Інноваційна ринкова економіка потребує нового підходу до руху 
основного капіталу і темпів його оновлення. 

Кардинальні зрушення в умовах функціонування підприємств та їх від-
носини з органами влади зумовили зміни в методології оновлення фондів. По-
перше, змінилася цільова спрямованість оновлення: організація процесу ефек-
тивного поновлення сьогодні є серйозним перспективним шансом для українсь-
кої економіки реально стати на шлях модернізації та інноваційного розвитку. 

Істотна зміна умов функціонування сучасної глобалізованої економіки 
потребує від суб'єктів господарювання обліку та прогнозного аналізу всіх фак-
торів відновлення виробничого апарату, зокрема і тих, яким раніше приділяло-
ся недостатньо уваги. По-друге, різноманітність форм власності, які мають різні 
організаційні модифікації, висувають інші вимоги до методології та практики 
оновлення основного капіталу. По-третє, значною мірою змінилось коло роз-
глядуваних питань і розв'язуваних завдань. Нова концепція оновлення потребує 
детального опрацювання багатьох пов'язаних із цією проблемою господарських 
рішень, які прямо й опосередковано впливають на ефективність руху основного 
капіталу [3]. З огляду на це, основний капітал необхідно розглянути як елемент 
інноваційної системи зі своєю специфікою цільового, комплексного управління 
оновленням основного капіталу в умовах інноваційного розвитку. 

Оцінка загальної економічної ситуації в країні свідчить про необхідність 
глибоких зрушень у сфері оновлення основного капіталу, розробки та впрова-
дження механізму його модернізації. При цьому важливо домогтися не просто 
оновлення техніки, але забезпечити можливість інноваційного розвитку еконо-
міки. Враховуючи роль і значення у сучасній економіці процесу оновлення ос-
новного капіталу, необхідна нова концепція його оновлення, яка сприятиме мо-
дернізації та переходу економіки на інноваційний шлях розвитку. 

Мета дослідження. Основними цілями роботи є формування концепту-
альних засад щодо доцільності проведення модернізації основного капіталу та 
визначення пріоритетних напрямів під час проведення такого роду модерніза-
ції, а також формування можливих джерел фінансування такого роду заходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Модернізація основного ка-
піталу має на меті підвищити ефективність виробництва і цим самим проявити 
потенційні можливості підприємств щодо зростання завдяки: 

● кардинальному підвищенню якості виготовленої продукції, забезпеченню її 
конкурентоспроможності на світовому і вітчизняному ринках; 

● випуску нової продукції або продукції з поліпшеними характеристиками; 
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● підвищенню ефективності парку технологічного устаткування; 
● скороченню трудомісткості виробничих процесів і, як наслідок, оптимізації чи-
сельності операційного персоналу; 

● скороченню тривалості виробничого циклу виготовлення продукції; 
● скороченню втрат (продуктивних і непродуктивних); 
● зниженню собівартості виробів (шляхом застосування прогресивних техноло-
гій, матеріалів, економії енерго- і трудових ресурсів). 

● розробленню і широкому впровадженню ресурсозберігаючих технологій; 
● здійсненню всебічної екологізації виробництва згідно з сучасними вимогами до 
охорони навколишнього середовища. 
Однак для досягнення поставленої мети необхідно вирішити проблеми, 

що стримують процес модернізації основного капіталу в регіоні, де серед ос-
новних є: 

● низький рівень галузевих і міжгалузевих зв'язків, інтеграційних і коопераційних 
процесів між підприємствами; 

● низька конкурентоспроможність продукції, що виготовляється; 
● високий ступінь матеріального і морального зносу основного капіталу; 
● загальний низький технологічний рівень функціонування виробництва; 
● інертність підприємців щодо оновлення виробничої бази підприємств; 
● складність доступу до фінансово-кредитних ресурсів; 
● відсутність стратегічної орієнтації; 
● наявність у структурі активів підприємства витратних об'єктів; 
● збільшення розриву між рівнями технологій, порівняно з розвиненими країна-
ми; 

● брак кваліфікованих менеджерів і робітників; 
● низька соціальна спрямованість впроваджуваних заходів; 
● слабка розвиненість інноваційної культури та відсутність культури інвестуван-
ня у розвиток; 

● низький рівень використання механізації та автоматизації виробництва; 
● високий ступінь антропогенного навантаження на довкілля; 
● висока матеріало- та енергомісткість виробничих процесів. 
За таких умов оптимальним шляхом вирішення описаних вище проблем 

є проведення модернізації основного капіталу підприємств на засадах оновлен-
ня основних фондів, впровадження нових технологій і активізація їх іннова-
ційної діяльності. Аналіз наявності і стану основного капіталу підприємств дає 
змогу розрахувати показники та шляхи підвищення ефективності його викорис-
тання, прогнозувати необхідність залучення коштів для придбання нових ос-
новних засобів через фізичне зношення наявних. 

Ефективність основних засобів – результат отриманого ефекту, що спів-
відноситься з витраченими ресурсами. Підвищення ефективності полягає в до-
сягненні найвищих результатів за відповідного рівня розвитку продуктивних 
сил порівняно з витратами праці, використаними на створення суспільного про-
дукту. Поліпшення використання основного капіталу може бути забезпечене 
двома шляхами: інтенсивним та екстенсивним. 

Інтенсивний шлях характеризується підвищенням завантаження устатку-
вання та збільшенням рівня використання їхньої потужності. Основними напря-
мами підвищення інтенсивного завантаження устаткування є: 

● удосконалення технологій та організації виконання робіт; 
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● правильний вибір машин і робочого устаткування; 
● впровадження сучасних технологій. 
При цьому варто зазначити, що значний вплив на продуктивність устат-

кування має якість його виготовлення. Екстенсивний шлях полягає у збільшен-
ні тривалості роботи, скороченні цілозмінних і внутрішньозмінних втрат робо-
чого часу, підвищенні коефіцієнта змінності. Основними шляхами поліпшення 
екстенсивного використання устаткування є: 

● безперервне постачання підприємствам сировини, матеріалів, палива, електро-
енергії; 

● своєчасне усунення намічених диспропорцій у галузі й на підприємствах, усе-
редині окремих цехів, що дасть змогу запобігти перервам у роботі під-
приємства; 

● усунення причин нерівномірної роботи підприємства, що призводить до неви-
користання устаткування загалом, й у часі, тобто до його простоїв. 
У більшості випадків окремі показники, до яких належать екстенсивне й 

інтенсивне використання устаткування, не можуть бути застосовані (вони пока-
зують лише міру використання окремих елементів основних фондів), тому для 
визначення використання всієї маси основних фондів на підприємстві потрібно 
застосовувати узагальнювальні показники. 

Найбільш важливим з них є фондовіддача основних фондів, яка показує 
загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні фонди, 
тобто ефективність цього вкладення коштів, її зростання дає змогу знижувати 
обсяг нагромадження й відповідно збільшувати частку фонду споживання. При 
цьому якщо обсяг товарної продукції на майбутній період не змінюється, то не-
має необхідності збільшувати основні фонди – треба їх тільки вдосконалювати, 
замінюючи застаріле обладнання прогресивною технікою. Отже, підвищення 
інтенсивності роботи основних фондів (поліпшення їх використання) – це 
збільшення кількості виробленої за одиницю часу продукції в розрахунку на 
одиницю основних фондів. 

Одним із головних факторів підвищення ефективності основного капіта-
лу є їх оновлення та технічне вдосконалення. Впровадження досягнень науко-
во-технічного прогресу дає змогу підвищити рівень механізації та автоматизації 
виробництва, продуктивності праці робітників, сприяє економії матеріальних 
витрат, підвищує культуру та безпеку виробництва. 

Значні резерви підвищення ефективності використання основного капі-
талу містяться у збільшенні тривалості роботи машин та механізмів. Загалом 
сукупність резервів покращення використання основних фондів підприємства 
можна поділити на три великих групи: 

1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає: 
● технічне переоснащення на базі комплексної автоматизації та впровадження 
гнучких виробничих систем; 

● заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання; 
● ліквідацію вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях під-
приємства; 

● механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв; 
● розвиток винахідництва та раціоналізаторства. 
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2. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання завдяки: 
● ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг, реалізація 
тощо); 

● скороченню термінів ремонту обладнання; 
● зниженню простоїв: цілозмінних та всередині змін. 
3. Покращення організації та управління виробництвом, а саме: 
● прискорення досягнення проектної продуктивності введених в експлуатацію 
основних фондів; 

● впровадження наукової організації праці та виробництва; 
● покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами; 
● вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп'ютерної техні-
ки; 

● розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню 
ефективності виробництва [4]. 
Розроблення та поступове впровадження заходів концепції дасть змогу 

забезпечити зосередженість фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів 
суб'єктів господарювання для вирішення визначеної проблеми та досягнення 
поставленої мети. 

Одним із факторів підвищення ефективності використання основного 
капіталу підприємства є вибір і поєднання різних джерел фінансування модер-
нізації основного капіталу. Відповідно до існуючих підходів класифікації, всі 
джерела інвестиційних ресурсів для створення та модернізації основного капі-
талу можна розділити на три основні групи: власні, позикові, залучені. Серед 
власних джерел фінансування головну роль відіграє прибуток, що залишається 
в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових 
платежів. Частину цього прибутку, що спрямовується на виробничий розвиток, 
можна використати на будь-які інвестиційні цілі. 

Другим за значенням джерелом власних коштів є амортизаційні відраху-
вання. Важливість амортизаційних відрахувань як джерела оновлення пояс-
нюємо тим, що, по-перше, їх можна розглядати як частку прибутку, що звільне-
на від податків, і, по-друге, за своєю економічною природою накопичена амор-
тизація повинна бути засобом заміни зношених елементів основного капіталу. 
Важливе значення при цьому має вибір методу нарахування амортизації. Так, 
коли підприємство робить ставку на модернізацію, швидку заміну основних 
фондів на новій якісній основі, вивільнення від застарілого і зношеного облад-
нання, то перевага надається пришвидшеним методам амортизації. 

Можна виділити дві актуальні форми залучення позикових коштів для 
оновлення основного капіталу: інвестиційний лізинг та інвестиційний селенг. 

Інвестиційний лізинг перетворюється на одну з найбільш перспективних 
форм залучення позикових коштів. Його розглядають як один із різновидів дов-
гострокового кредиту, що надається в натуральній формі і погашається в 
розстрочку. Дефіцит інвестиційних ресурсів, з одного боку, і значна кількість 
не використовуваних виробничих об'єктів і устаткування внаслідок економічно-
го спаду – з іншого, створюють передумови широкого використання інвести-
ційного лізингу в інвестиційній діяльності компаній і фірм, що розвиваються. 
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Інвестиційний селенг є однією з нових форм залучення інвестиційних 
ресурсів. Селенг є специфічною формою зобов'язання, що складається в переда-
чі власником (юридичними та фізичними особами) прав щодо користування та 
розпорядження його майном за певну плату. Як майно можуть виступати будів-
лі, споруди, обладнання, сировина і матеріали, грошові кошти, цінні папери, а 
також продукти інтелектуальної і творчої праці. У зарубіжній практиці селенг 
перетворився на один з важливих інструментів фінансування інвестицій в різ-
них сферах бізнесу. 

Іншим значним джерелом оновлення основного капіталу виступає систе-
ма державної підтримки підприємств. Використовуючи стимулювальні функції, 
держава може успішно вирішувати як макроекономічні проблеми, так і спону-
кати суб'єктів до самостійного розвитку у визначеному напрямі на основі їх 
економічних інтересів. Бюджетне стимулювання підприємств є одним із голов-
них факторів, що сприяє проведенню процесу модернізації в максимально ко-
роткі терміни і на якісному рівні. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розроблення та 
поступове впровадження концептуальних засад модернізації дасть змогу забез-
печити зосередженість фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів 
суб'єктів господарювання для вирішення визначеної проблеми та досягнення 
поставленої мети. Перспективи подальших досліджень, у цьому напрямі, поля-
гають в розробці заходів щодо модернізації виробництва та активізації інвести-
цій в основний капітал за видами економічної діяльності тих галузей, які займа-
ють вагому частку у формуванні основного капіталу регіону. 
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Берлинг Р.З., Лыса О.И. Концептуальные основы осуществления мо-
дернизации основного капитала региона 

Рассмотрены и проанализированы концептуальные вопросы эффективности мо-
дернизации и использования основного капитала, который является одним из важ-
нейших элементов производства на предприятиях. Отмечено, что проблема модерниза-
ции и инновационного развития экономики предполагают поиск новых подходов к 
практической реализации обновления основного капитала. Одним из главных факторов 
риска модернизации экономики является большая степень изношенности парка машин 
и оборудования. Поэтому проблема эффективного обновления активной части основно-
го капитала в этой ситуации приобретает первостепенное значение. В настоящее время 
актуальным остается формирование новой концепции модернизации основного капита-
ла региона и предприятий, расположенных в его пределах. Определены основные нап-
равления модернизации основного капитала и предложены источники финансирования 
данных мероприятий. 

Ключевые слова: основной капитал, модернизация, основные средства, капитал. 
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Berling R.Z., Lysa O.I.  Some Conceptual Foundations for Modernization 
of Fixed Capital of the Region 

Some conceptual issues of modernization and efficiency of capital use that is one of the 
most important elements of the enterprise' production are considered and analysed. It is noted 
that the problem of modernization and innovative development of the economy includes the 
search for new approaches to practical implementation of renewal of fixed capital. One of the 
main risk factors of economic modernization is a large degree of deterioration of fleet vehic-
les and equipment. Therefore, the problem of efficiently updating the active part of the capital 
stock in this situation is of primary importance. Currently, the actual formation of the new 
concept is the modernization of fixed capital region and the businesses that are located within 
it. The article defines the main directions of modernization of fixed capital and proposed sour-
ces of financing these activities. 

Key words: capital, modernization, fixed capital, enterprise, deterioration. 
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ПЕРЕХІД ДО ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
У міжнародній практиці одним з найефективніших методів боротьби з інфля-

ційними процесами є інфляційне таргетування. Уряд України вирішив, що в теперішній 
економічно та політично нестабільній ситуації для України перехід до інфляційного 
таргетування допоможе побороти наслідки інфляційних процесів. НБУ почав поступо-
вий перехід до інфляційного таргетування ще в 2011 р. Відтоді вже вдалося досягти 
певних результатів, а саме знизити інфляцію до 0,6 %, станом на лютий 2014 р. У робо-
ті основну увагу приділено аналізу результатів від застосування інфляційного таргету-
вання в Україні, розглянуто досвід міжнародних країн, які застосовували інфляційне 
таргетування, проаналізовано переваги та ризики цього режиму та перспективи його 
подальшого застосування в Україні. 

Ключові слова: інфляція, таргетування, економічний розвиток, валютний курс. 

Постановка проблеми. Для розвитку економіки будь-якої країни одним 
з першочергових завдань є забезпечення стабільності грошової одиниці. Реалі-
зації цього завдання перешкоджають кризові явища, зокрема інфляційні проце-
си в економіці. Інфляція є атрибутом суспільства, що розвивається відповідно 
до ринкових законів. Інфляційні процеси не зникають і не перетворюються в 
будь-яке інше економічне явище, а перебувають у тому чи іншому стані залеж-
но від характеру економічної ситуації. Оскільки в Україні нестабільні економіч-
ні і політичні умови, то збільшується ймовірність економічного спаду. 

В Україні за стабільність грошової одиниці відповідає Національний банк 
України, який протягом останніх років здійснює поступовий перехід до такого 
монетарного режиму, як інфляційне таргетування, який у міжнародній практиці є 
одним з найефективніших методів внормування інфляційних процесів. 

Аналіз останніх досліджень. Публікацій, в яких досліджують питання 
таргетування інфляцій, є чимало. Проблему вивчають у різних аспектах. Інфля-
ційне тагетування досліджували такі дослідники, як В.В. Карцева, А.О. Гунсь-
кий, В.Г. Кучерук, Б.І. Мойсеєнко, О. Питльована. Вони приходять до різних 
висновків у своїх дослідженнях. Деякі економісти вважають за недоцільне вве-


