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тві, які мають бути викладені у внутрішніх нормативних документах, де має бути
відображено філософію підприємства щодо управління інноваціями, ключові мо-
менти стратегії з управління інноваціями, визначений тип інноваційної політики
та розподіл повноважень між різними структурними одиницями. Даний підрозділ
повинен надавати працівника підприємства повну інформацію, пов’язану з обґрун-
туванням і розробкою інноваційних пропозицій і включати чіткі відповіді на пи-
тання щодо встановлення відповідальності усіх підрозділів і служб, їх взаємодії,
конкретних дій під час реалізації інноваційних проектів.

Більшість великих західних фірм і деякі українські виробничі підприємства, зок-
рема фармацевтична корпорація «Артеріум», мають у штаті спеціального менедже-
ра з розвитку, який поділяє відповідальність за інноваційні рішення з іншими мене-
джерами компанії (маркетологами, менеджерами з персоналу тощо). Поряд з
відповідними спеціалістами, він бере участь у розробці та впровадженні інновацій-
них пропозицій і несе відповідальність за реалізацію інноваційних проектів.

Підвищенню ефективності використання інноваційної праці у вітчизняній
практиці може сприяти: формування раціональної інноваційної політики держави,
спрямованої на забезпечення стимулювання впливу податкової, кредитної, бю-
джетної системи, комплексу економічних, правових, організаційних і адміністра-
тивних важелів, поліпшення фінансування розвитку науки та освіти, стабілізацію
економічного розвитку на основі підвищення продуктивності праці; реструктури-
зація економіки, формування конкурентного середовища, створення інноваційно-
інвестиційного механізму, здатного сприяти притоку капіталу в провідні галузі
виробництва; впровадження податкових пільг для підприємств, які здійснюють
інноваційну діяльність; використання системи страхування інноваційних ризиків;
формування інформаційної інфраструктури для надання консультаційних послуг
інноваторам та інвесторам; підтримка винахідництва та раціоналізаторства з боку
державних, регіональних і виробничих структур тощо.

Таким чином, в умовах формування конкурентних відносин в інноваційній
сфері розвиток творчої активності персоналу повинен базуватися на органічному
поєднанні та взаємодії пріоритетів інноваційного розвитку промислових підпри-
ємств і комплексу дієвих заходів активізації інноваційної праці персоналу.
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УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ У ПРИБУТКАХ ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

У статті здійснено теоретичний аналіз досліджень участі працівників у прибутках
підприємства на основі відносин власності, способи та форми такої участі, система-
тизовано історію розвитку цього питання.
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В статье произведен теоретический анализ исследований участия работников в
прибыли предприятия на основании отношений собственности, способы и формы та-
кого участия, систематизирована история развития данного вопроса.

The theoretical analysis of employees’ participation in the enterprise profits’ on the basis of
ownership relations studies is made, ways and forms of such participation are analyzed,
history of this issue is systematized in this article.

Ключові слова. Працівник, прибуток, підприємство, відносини власності.
Ключевые слова. Работник, прибыль, предприятие, отношения собственности.
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Вступ. Для стимулювання праці працівників підприємства великого значення
набуває участь персоналу у прибутках. Розподіл частини прибутку між працівни-
ками може здійснюватись у формі грошових виплат, а також у формі розповсюд-
ження між працівниками акцій підприємства, тобто на основі відносин власності.
Це є властивим для такого виду підприємства, як акціонерні товариства.

Таким чином, для працівників підприємства, які стають власниками акціонер-
ного капіталу, головним є примноження цього капіталу і отримання внаслідок йо-
го функціонування певної винагороди у вигляді прибутків (дивідендів). Дана фор-
ма стимулювання персоналу найбільш розповсюджена в Японії, Німеччині, Фран-
ції, Скандинавії, хоча зародилася вона у США (табл. 1).

Таблиця 1
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІДЕЇ УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ У ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Період Представник Сутність ідеї

Кінець
80-х рр.
ХІХ ст.

Л. Стенфорд, сена-
тор, засновник Стен-
фордського універ-
ситету

За його ініціативи були розроблені та подані до конгресу
США кілька законопроектів з розвитку кооперативів, спів-
власниками яких мали бути працівники. Жоден з проектів
не був підтриманий конгресом США

20-ті рр.
ХХ ст.

Р. Брукінгс, вчений
суспільствознавець,
засновник Брукінг-
ського інституту

Опублікував монографію, в якій розвивав тезу про необхід-
ність використання частки прибутку корпорації для викупу
так званих «трудових акцій» і розповсюдження їх серед ро-
бітників та управлінського персоналу відповідно до трудо-
вого внеску. Крім того, запропонував надавати місця робо-
чим у радах директорів корпорацій

50-ті рр.
ХХ ст.

Л. Келсо, банкір Запропонував, щоб корпорації фінансувалися всіма зацікав-
леними суб’єктами — інвесторами, постачальниками, і,
більшою мірою, робітниками. З цією метою потрібно було
створити справедливі умови доступу до кредитів широким
верствам населення

70-ті рр.
ХХ ст.

Р. Лонг та Е. Кенне-
ді, сенатори-демок-
рати

Внесли в конгрес законопроекти, що передбачали значні
податкові пільги компаніям, які викупають акції на користь
своїх співробітників. Ці законопроекти лягли в основу ство-
рення акціонерної власності робітників — Employees Stock
Ownership Plans (ESOP)

Джерело: розроблено автором на основі [7]

Найбільш повно та своєрідно ці системи участі виявилися у Швеції. Колективну
участь працівників у прибутках і власності підприємств у формі фондів трудівників
профспілки використовують, окрім усього іншого, як засоби контролю за приватною
власністю і навіть за всією економікою. У різноманітних фондах колективного володін-
ня акціями поєднуються участь у прибутках, в акціонерному капіталі та в управлінні.

Для впровадження цієї форми економічної демократії в Швеції мали місце особ-
ливі передумови [8]: законодавство, що регулює участь персоналу у власності та в
управлінні; високий рівень профспілкової організованості; наявність у профспілок
необхідних знань і навичок управління; активне сприяння уряду; наявність теорії та
програми дій, що вписуються в особливу шведську модель суспільного розвитку.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом багатьох років різні дослід-
ники розглядали проблему спонукання економічно активного населення до про-
дуктивної праці.

Дедалі частіше в економічній літературі зустрічаються погляди про тісне пере-
плетення відносин власності та акціонерного капіталу, що пов’язано з трансфор-
мацією відносин власності, збільшенням кількості індивідуальних акціонерів з чис-
ла працівників підприємства тощо.

Дослідженнями участі працівників у прибутках підприємства на основі відно-
син власності займалися такі вчені, як: Астапова Г.В., Богиня Д.П., Бортник Т.І.,
Калина А.В., Колот А.М., Сирота С.М., Шаповалов В.О., Брукінгс Р., Кіндерманн Г.,
Стенфорд Л., Келсо Л., Шанц Г. та ін.

Постановка завдання. Мета даної статті полягає в теоретичному аналізі такої
форми стимулювання персоналу, як участь працівників у прибутках підприємства
на основі відносин власності.

Результати дослідження. Основою в Україні формування нового соціально-
економічного механізму мотивації праці стала власність. Використання різних ме-
тодів мотивації праці залежно від конкретних умов власності, були досліджені Т.І.
Бортник [3] (табл. 2).

Власність визначає характер і зміст потреб, мотивів, формує важелі особистої
відповідальності і самоконтролю, створює умови для самореалізації, розвиває по-
чуття підприємливості. Формування психології власника спонукає людину до са-
мовідданої праці, до її самореалізації в одній з альтернативних форм підприємни-
цтва. В процесі реформування підприємств на основі трансформації форм
власності змінюється суб’єктивно-сутнісне відношення до праці.

Таблиця 2
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗПОДІЛУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ [3]

Найманий працівникМетоди
мотивації
праці без власності з власністю

Власник-підприємець

Ц
іл
ьо
во
ї

ор
іє
нт
ац
ії

Встановлення нормованих завдань.
Створення умов для підвищення професійного рівня.
Забезпечення умов для збільшення заробітної плати

Створення сприятливого
законодавчого поля

П
ід
кр
іп
ле
нн
я

Створення гнучкої персо-
ніфікованої системи мате-
ріального стимулювання.
Поєднання матеріального
і морального стимулю-
вання.
Застосування штрафних
санкцій

Створення персоніфікованої
системи матеріального і мо-
рального стимулювання.
Виплата доходів на влас-
ність.
Застосування штрафних
санкцій

Створення умов для роз-
ширення виробництва і
збільшення прибутку.
Формування сприятливої
суспільно-політичної дум-
ки

У
до
ск
он
ал
ен
ня

зм
іс
то
вн
ос
ті

 п
ра
ці

Забезпечення умов для реалізації творчого потенціалу.
Освоєння нових технологій.
Створення можливостей освоєння нових професій, під-
вищення кваліфікації.
Застосування методів наукової організації праці

Створення умов для само-
реалізації.
Можливість реалізації
ознак лідерства і підпри-
ємливості.
Реалізація стратегії інно-
вативності.
Забезпечення умов для
соціально-політичного ви-
знання успіхів підприємця
в його благодійній діяль-
ності
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Закінчення табл. 2

Найманий працівникМетоди
мотивації
праці без власності з власністю

Власник-підприємець

За
лу
че
нн
я 
до

 ін
те
ре

-
сі
в 
вл
ас
но
ст
і

Організація матеріально-
го заохочення за рахунок
виплат з прибутку

Забезпечення участі праців-
ників у формуванні капі-
талу, розподілі прибутку,
управлінні

Надання можливості са-
мостійно визначати стра-
тегію формування капіта-
лу, використання при-
бутку і управління підпри-
ємством

Цікавою є робота українського дослідника Г.В. Астапової, яка розробила
функціонально-цільовий механізм перерозподілу пайових внесків працівни-
ків, що являє собою інтегровану сукупність елементів, котрі взаємозв’язані
виконанням загальних функцій управління корпоративними частками пра-
цівників з метою забезпечення ефективного розвитку авіаційних корпора-
цій [2].

Дослідження цього автора підтвердили, що даний механізм є інструментом
упровадження концепції корпоративного управління на основі права трудової
власності. В основі концепції корпоративного управління на основі права тру-
дової власності лежить забезпечення концентрації власності у розпорядженні
працівників і досягнення на цій основі ефективності управління корпорацією.
Тобто передбачається створення корпорацій зі значною участю працівників,
подальше регулювання корпоративних часток працівників відповідно до їх ін-
дивідуальних результатів праці, а також створення необхідних умов для реалі-
зації власниками корпоративних прав.

Найважливішим елементом функціонально-цільового механізму є методична
складова, адже саме через неї забезпечується дія інших елементів механізму. По-
ложення теорії трудової власності практично реалізуються через використання
методичної складової функціонально-цільового механізму перерозподілу пайових
фондів працівників (рис. 1). Саме методи перерозподілу пайових внесків активі-
зують перерозподільну функцію механізму, а потім функцію економічного стиму-
лювання працюючих власників.

У міжнародній практиці одним з найважливіших інструментів контролю робо-
ти ради директорів і діяльності вищого менеджменту в цілому, їх залучення до
власності корпорації є створення адекватної системи оцінки і винагороди. Провід-
на роль комітетів у цьому питанні і, перш за все, по впровадженню практики оцін-
ки діяльності членів ради директорів сприяє досягненню максимального внеску
кожного члена ради директорів в успішний розвиток компанії і вирішенню наступ-
них важливих завдань [6]:

• формування складу рад директорів на основі оптимального поєднання знань,
професійного досвіду, навиків і особових якостей його членів;

• формування ефективної мотивації членів рад директорів;
• створення прозорих і зрозумілих механізмів визначення розмірів винагороди

членів ради директорів;
• підвищення якості корпоративного управління в компанії у цілому.
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Перерозподільна функція
Стимулююча функція

Ефективність Ефективність
корпоративного праці
управління

Контрольна функція

Індикатори

Ефективність використання Ефективність
Ефективність  ресурсного потенціалу
корпоративної  участі
фінансово- господарської
діяльності

Інвестиційна
МЕТОДИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ  привабливість

ІDF ПРАЦІВНИКІВ  ІНСТИТУТИ

Рис. 1. Взаємозв’язок елементів функціонального-цільового механізму
перерозподілу індивідуальних пайових фондів працівників авіакорпорацій [2]

(IDF — індивідуальний пайовий фонд учасника авіакорпорації)

Одним з найважливіших завдань, яке вирішує рада директорів в особі комітету
з винагород, є розробка критеріїв у відповідність з якими визначається власне са-
ма винагорода. На даний час розрізнять три підходи: 1) традиційний (або оклад-
ний) підхід; 2) підхід, орієнтований на результат; 3) підхід, орієнтований на вар-
тість бізнесу. В останньому випадку формується механізм зацікавленості в
зростанні капіталізації компанії шляхом залучення до власності. Сьогодні третій
підхід набув значного поширення у вигляді використання різного роду опціонних
програм, тобто надання права покупки акцій даної компанії на певних умовах
(рис. 2).

Використання опціонів для
купівлі акцій — опціони: фо-
ндові, дисконтні, преміальні
та ін. (раз на 3 роки))

Володіння активами підприємств за посередництвом Участь у виплаті дивідендів

Використання акцій: прості
(за наявності на те рішення за-
гальних зборів) та привілейо-
вані різних класів (раз на рік))

Спосіб участі у капіталі корпорації

Форма участі у капіталі корпорації

На підставі відносин
власності

Рис. 2. Участь у прибутках на основі відносин власності
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У розвинутих країнах світу набули широкого розвитку три методи участі пра-
цівників у капіталі корпорації [5]:

 реалізація так званих планів 401 (К), коли працівники здійснюють добровільні
внески для викупу акцій;

 традиційних планів ESOP, коли внески для викупу акцій здійснюють лише
роботодавці;

 використання опціонів для купівлі працівниками акцій корпорацій.
Що ж стосується опціонів, то використовуються опціони кількох видів:
• фондові опціони (дають право покупки акцій компанії за певною ціною, так

званою ціною виконання, протягом фіксованого періоду);
• преміальні опціони (мають ціну виконання вище поточної ринкової);
• дисконтні опціони (припускають встановлення ціни виконання нижче поточ-

ною ринковою, але мають ряд обмежень на операції з акціями для менеджерів);
• індексні програми (ціна опціону прив’язана до галузевого або ринкового ін-

дексу).
Вважається, що участь у виплаті дивідендів як під форма участі у прибутках є

спеціальною формою, яка має значення лише для акціонерних товариств [11]. За
основу участі береться тільки той прибуток, який призначений для виплати диві-
дендів. В акціонерних товариствах розрізняють участь у прибутках з дивідендним
тарифом (ставкою) і дивідендною сумою [4].

При участі у прибутках з використанням суми дивідендів персонал отримує части-
ну суми дивідендів, яка виплачується [10]. Вихідною основою для участі в розподілі
основного капіталу є вилучений прибуток. Він спрямовується на накопичення капіта-
лу підприємства, або у резервні фонди. Виплати передбачаються в наступні періоди,
коли працівник отримає виплату прибутку вже як інвестор. При розподілі прибутків з
виплатою дивідендів і розподілі основного капіталу як проблему можна розглядати
справедливість поділу, оскільки з погляду підприємця для виплати прибутку чи для
його залишення мають вагу інші причини і потреби, ніж з боку працівника [12].

Як правило, за черговістю отримання доходу та обсягу прав власника виділя-
ють такі види акцій:

 проста акція, яка надає право власнику на отримання: 1) згідно класичного
розуміння поняття «дивіденди» — деякої частини прибутку акціонерного товари-
ства; 2) згідно українського законодавства — отримувати дивіденди незалежно від
фінансових результатів діяльності акціонерного товариства (за наявності на те рі-
шення загальних зборів) та брати участь в управлінні товариством;

 привілейована акція, яка надає власнику безумовне право на отримання встанов-
леного умовами випуску річного доходу, при цьому власник такої акції має пріоритет
(щодо власників простих акцій) при розрахунках товариства з акціонерами. Привіле-
йована акція, як правило, не дає власнику права на участь в управлінні товариством, у
тому числі — права голосу на зборах акціонерів. Частка привілейованих акцій у ста-
тутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 % [1].

Володіння працівниками активами підприємства за посередництвом інвести-
ційних фондів може здійснюватися через інститути спільного інвестування (ІСІ).
В Україні ІСІ відіграють значну роль у міжгалузевому перерозподілі капіталу,
стимулюють інвестиційний процес у країні за рахунок внутрішніх і зовнішніх ін-
вестицій, сприяють розвитку фондового ринку тощо. Діяльність ринку спільного
інвестування в Україні забезпечується за рахунок створення інвестиційних фондів
і формування їх активів спеціалізованими небанківськими установами — компа-
ніями з управління активами (КУА) [9].

Висновки. У розвинутих раїнах загальновизнаним є важливість участі праців-
ників у прибутках підприємства на основі власності. Це сприяє росту продуктив-
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ності їх праці та досягненню соціального порозуміння на підприємстві. Розвива-
ється така система за умови наявності діалогу між працівниками та підприємцями.

В Україні на сьогодні ідея участі працівників у прибутках підприємства на ос-
нові власності мало реалізована. Цьому сприяють і ті соціальні протиріччя, які
мають місце в нашому суспільстві на даний момент.

Окремими винятками на загальному фоні можуть слугувати приклади предста-
вництв іноземних компаній, які все ж залучають своїх найбільш результативних
українських працівників до участі у прибутках на основі власності.
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