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В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

СТРАТЕГИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЕКТОРА УКРАИНЫ 
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

EUROPEAN INTEGRATION STRATEGY VECTOR OF UKRAINE 
IN THE NATIONAL ECONOMIC SECURITY

У статті розглянуто механізми забезпечення ефективної безпеки України в умовах євроінтеграції. На 
основі результатів дослідження надано рекомендації щодо формування ефективної стратегії забезпечення 
економічної безпеки України, запропоновано шляхи вирішення нинішніх проблем економічної безпеки.

Ключові слова: євроінтеграція, економічна безпека, стратегія, інновації.

В статье рассмотрены механизмы обеспечения эффективной безопасности Украины в условиях евро-
интеграции. На основе результатов исследования даны рекомендации по формированию эффективной 
стратегии обеспечения экономической безопасности Украины, предложены пути решения нынешних 
проблем экономической безопасности.

Ключевые слова: евроинтеграция, экономическая безопасность, стратегия, инновации.

The article deals with mechanisms to ensure effective security of Ukraine in terms of European integration. 
Based on the research results and recommendations on the formation of an effective strategy to ensure the eco-
nomic security of Ukraine, proposed solutions to the current problems of economic security.
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Постановка проблеми. В цей нелегкий для 
країни період, перед Україною, нарешті, відкрив-
ся шлях приєднання до глобального тренду вза-
ємної економічної та соціальної євроінтеграції та 
останні серйозні зміни політичної державної 
кон’юнктури вимагають особливої уваги до наці-
ональної економічної безпеки держави. Відтак, 
поліпшення системи економічної безпеки набуває 
особливої актуальності для країн, які пережива-
ють трансформаційну кризу та загострення при-
таманних їй суперечностей. Загострення кризо-
вого стану який спостерігається з початку 2014 
року має негативний вплив не тільки на націо-

нальну безпеку України взагалі, а й економічну 
зокрема. Актуальність питання економічної без-
пеки держави обумовлене внутрішніми пробле-
мами України і лише загостряється під тиском 
зовнішніх факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інтеграції України до ЄС та ступінь їх 
впливу на національну економіку досліджували 
відомі світові і вітчизняні науковці-економісти 
та політики, прихильники ідеї єдиної Європи се-
ред яких В. Мунтіян, А. Пастернак-Таранушенко, 
С. Часовський, Л. Абалкіна, М. Павловський, 
М. Пендюра та ін.
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Невирішена раніше частина загальної про-
блематики. Однак, огляд наукової літератури 
свідчить про те, що питання впливу евроінтегра-
ційного вектору на забезпечення ефективної 
стратегії економічної безпеки України потребу-
ють додаткової уваги.

Метою статті є комплексний аналіз забезпе-
чення ефективності економічної безпеки України 
в умовах євроінтеграційних процесів.

Основні результати дослідження. В сучас-
них умовах національні інтереси України потре-
бують утвердження України як впливової євро-
пейської держави, повноправного члена ЄС. А її 
стратегічний проєвропейський вектор, який чітко 
зазначений на законодавчому рівні, є визначаль-
ним у побудові ефективної національної еконо-
мічної безпеки.

Отже, перед вступом до Європейського Союзу 
Україні потрібно передбачити безліч моментів, 
а саме [1]:

– провести заходи щодо заохочення та захис-
ту інвестицій, сільського господарства і агропро-
мислового сектору;

– здійснювати підтримку малого та середньо-
го бізнесу, економічних реформ і фінансового 
сектору;

– забезпечити верховенство права та відповід-
ність найвищим демократичним стандартам;

– скоротити безробіття, значно підвищити 
життєвий рівень населення, економічне станови-
ще країни та вдосконалити законодавство.

Таким чином, при вступі до ЄС Україна отри-
має ряд значних переваг, але щоб уникнути існу-
ючих загроз треба поступово впроваджувати 
стратегічні напрями розвитку ЄС в українську 
економіку та розробити програму дій щодо без-
болісної інтеграції України, із урахуванням існу-
ючих загроз і досвіду країн, які нещодавно всту-
пили до ЄС.

Отже, в нинішніх умовах Україні у ході пере-
говорів з ЄС потрібно домогтися кращих умов 
для доступу українських товарів на європейський 
ринок. У документі, який ЄС пропонує підпису-
вати зараз, не передбачено жодної компенсації 
тих втрат, які українська економіка зазнає у 
зв’язку з неминучою втратою традиційних рин-
ків, переконані більшість експертів. Тому дане 
питання потребує додаткового опрацювання, та-
кож, можливо, сторонам доведеться скласти 
якусь додаткову угоду або додати в договір нові 
додатки, щоб уже не торкатися основного доку-
мента.

Минулий уряд України Миколи Азарова, який 
готував документ з української сторони, не до-

сить відповідально до нього підходив. Тому євро-
пейським посадовцям вдалося сформулювати та-
кий текст угоди, який вигідний більше для них, 
ніж для України.

Так, у березні прем’єр-міністр України Арсе-
ній Яценюк підписав політичну частину угоди 
про асоціацію з ЄС. Тоді сторони домовилися про 
те, що іншу частину документа підпишуть до 
кінця червня поточного року. А якщо ні, то тоді 
доведеться відмовитися і від політичної частини. 
Політична частина документа представляє со-
бою всього лише набір декларацій. Підписання 
було символом політичної підтримки України, 
яка опинилася у непростій ситуації. Зараз трима-
тися за цей договір особливого сенсу для України 
немає.

Президент України Петро Порошенка, можли-
во, є єдиним українським політиком, який про-
читав текст угоди з ЄС. На думку експертів, у 
нинішньому вигляді підписувати документ не 
можна – принаймні до тих пір, поки Київ не здій-
снить модернізацію національної економіки.

У разі підписання Угоди про асоціацію сторо-
нами в його нинішньому вигляді користь від до-
кумента може витягти тільки сільське господар-
ство, а ось наукомістким галузям, орієнтованих 
на роботу з російським ринком, доведеться дуже 
складно.

У першу чергу постраждає вітчизняне маши-
нобудування. Зараз, до речі, від погіршилися тор-
говельних відносин з Росією несе збитки і сіль-
ське господарство України. Так, наприклад, тіль-
ки за останній місяць виробники молока недора-
хувалися як мінімум 150 млн. гривень (12,5 млн 
доларів), і все через конфлікт із сусідом.

Подальші втрати економіки України немину-
чі. Україна не може одночасно перебувати у двох 
зонах вільної торгівлі. У цьому випадку буде іс-
нувати загроза реекспорту товарів з однієї в іншу. 
Експерти переконані, що втрата традиційних 
ринків збуту для багатьох українських виробни-
ків обернеться катастрофою, оскільки покупцеві 
знайти нового постачальника простіше, ніж по-
стачальнику – нового клієнта.

Дійсно, торгівлю України з ЄС важко назва-
ти успішною. У 2013 році в Євросоюз було екс-
портовано українських товарів на загальну суму 
13,793 млн євро. При цьому Україна займає лише 
27-е місце у списку країн, що поставляють про-
дукцію в Європу. Питома вага України в європей-
ському імпорті – менше 0,8 %. Причому більша 
частина припадає на сировину.

Причина криється у невідповідності більшості 
українських товарів європейським нормам. Стан 
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технологічної інфраструктури України все ще до-
зволяє поставляти товари на ринки колишнього 
СРСР, але ніяк не в ЄС.

Найближчим часом стратегічний вектор еко-
номічної безпеки вимагатиме від нового Прези-
дента України домовлятися з Росією про віднов-
лення нормальних торговельних відносин. До 
того ж, президент буде пробувати випросити у 
ЄС «дорожню карту», в якій була б чітко пропи-
сана фінансова допомога ЄС для реконструкції 
української промисловості. Договір про асоціа-
цію істотно обмежує торговельні зв’язки між 
Україною і Росією, але при цьому на запуск но-
вих ділових зв’язків з ЄС може піти 10 років. А за 
ці 10 років потрібно ще суттєво реконструювати 
економіку країни. Варто пам’ятати, що 25 % 
українського ВВП формує експорт українських 
товарів до РФ. Тому без прозорих та взаємовигід-
них відносин з Росією українська економіка не 
зможе швидко бути адаптована під норми і стан-
дарти ЄС.

28 травня 2014 року стало відомо, що ЄС схва-
лив програму з надання фінансової допомоги 
Україні в розмірі 1,6 млрд євро. Її вже погодили 
глави держав і урядів країн членів Європейського 
союзу.

Крім того, був також підготовлений контракт з 
надання сприяння у будівництві інститутів влади 
на суму 355 млн євро. Тому більшість експертів 
погоджується з тим, що Україна зараз не у тому 
положенні, щоб торгуватися і все ж таки підпише 
угоду про асоціацію. Якщо будуть виникати якісь 
складнощі, будуть ставитися питання європей-
ським політикам по ходу справи.

На нашу думку, для створення ефективної 
стратегії європейського інтеграційного вектору 
України у системі національної економічної без-
пеки має бути зроблений акцент на глибоке ре-
формування всіх без винятку підприємств та ор-
ганізацій завдяки використання інноваційних 
технологій, передових знань й ефективного управ-
ління по всіх галузях економіки.

Тому для реалізації завдань забезпечення еко-
номічної безпеки держави у євроінтеграційному 
аспекті потрібні відповідні ресурси, що висуває 
певні вимоги до темпів зростання як економіки в 
цілому, так і її основних галузей. Якщо для вихо-
ду на необхідний обсяг інвестиційних ресурсів 
найближчим часом нижньою умовною межею 
може бути підтримка темпів зростання ВВП на 
рівні 4,5–5 % за рік, то це означає, що не меншими 
темпами повинно рости і промислове виробни-
цтво, науково-технічна, інноваційна сфери. Тіль-
ки за таких умов зростання можливо створити 

підґрунтя для вирішення найважливіших про-
блем середньострокового періоду розвитку еко-
номіки держави, що пов’язується із стійким забез-
печенням належного рівня економічної безпеки 
держави [2, c. 480].

Серед чинників, що негативно впливають на 
забезпечення економічної безпеки України в ін-
новаційній сфері, слід виділити такі:

– посилення тенденцій витіснення з внутріш-
нього ринку вітчизняних товарів імпортними. 
Таке становище зумовлює сильну залежність 
внутрішнього споживчого ринку від імпорту і є 
загрозою для економічної безпеки держави;

– фізичний і моральний знос основних вироб-
ничих фондів; погіршення стану мінерально-си-
ровинної бази; дефіцит кваліфікованої робочої 
сили і фахівців різного профілю, особливо у галу-
зях та виробництвах, що використовують для ви-
пуску конкурентоспроможної продукції передові 
технології;

– відсутність дієвого правового механізму за-
безпечення інноваційних відносин, особливо у 
частині створення чіткої системи нормативних 
координат щодо цієї сфери: прогалини у законо-
давстві, колізії правових норм, надмірна розгалу-
женість системи правового регулювання іннова-
ційних відносин – усе це суттєво впливає і на 
стан забезпечення економічної безпеки держави в 
цілому.

Важливим фактором економічного розвитку 
для економіки України та отримання ефективної 
економічної безпеки держави є застосування ін-
новаційних технологій та продуктів. Так як, кон-
курувати українським виробникам з європей-
ським буде занадто складно (особливо в науко-
ємних галузях). Із цією метою необхідним є під-
тримання відповідного рівня інвестицій та 
належне нормативно-правове регулювання цієї 
царини [3, c. 392].

Указані чинники посилюють структурні дис-
пропорції в промисловості, негативним чином 
позначаються на темпах зростання виробництва 
та його ефективності і, зрештою, на економічній 
безпеці держави.

Ураховуючи стан, що склався в економіці, 
структурні диспропорції та загрозливі явища 
щодо розвитку промисловості, інноваційної та 
науково-технічної сфер, рівень забезпечення еко-
номічної безпеки держави може суттєво знизити-
ся, що призведе до можливості втрати економіч-
ного суверенітету держави.

На нашу думку, стратегічними чинниками, що 
безпосередньо впливають на стан забезпечення 
економічної безпеки держави є технологічне пе-
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реоснащення вітчизняної економіки, насичення її 
високопродуктивними системами технологій та 
інновацій, а також новими матеріалами, що вті-
люють новітні досягнення науки і техніки.

Національні інтереси України, які в найближ-
чому майбутньому будуть дуже тісно співпадати 
з європейськими інтересами, вимагають рішучих 
дій зі створення надійної та ефективної системи 
організаційно-правових, економічних і соціаль-
них механізмів захисту, відтворення та збережен-
ня вітчизняного науково-технічного й техноло-
гічного потенціалу і, в кінцевому підсумку, до-
сягнення високого рівня економічної безпеки 
держави в цілому [4, c. 103].

Із метою забезпечення стійкого зростання, 
підвищення ефективності виробництва і конку-
рентоспроможності потрібні науково обґрунтова-
ні й високоефективні стратегії розвитку галузей 
економіки з урахуванням їх інноваційної спрямо-
ваності, які у подальшому знайдуть своє відо-
браження у системі нормативно-правових актів, 
що забезпечують дану сферу. При цьому глибоке 
реформування інноваційної й науково-технічної 
сфер має базуватися на поєднанні гнучкого меха-
нізму співпраці науковців і законодавця з можли-
востями розширення самостійності наукового 
співтовариства щодо вибору напрямів пошуку 
джерел фінансування НДДКР.

У цих стратегіях на основі аналізу стану дер-
жавного регулювання економіки та її потенціалу 
повинні бути визначені головні напрямки пере-
ходу її реального сектору на інноваційний шлях 
розвитку, що забезпечить підвищення ефектив-
ності виробництва і вдосконалення його структу-
ри, конкурентоспроможність вітчизняної продук-
ції, у першу чергу, за рахунок впровадження ви-
сокоефективних науково-технічних розробок і 
високотехнологічних виробництв [5, c. 136].

Перехід до економічного розвитку інновацій-
ного типу потребує підвищення інвестиційної та 
інноваційної активності, реалізації конкурентних 
переваг вітчизняних виробництв, підтримки тих 
галузей національної економіки, які можуть бути 
носіями економічного зростання, забезпечення 
економічної безпеки держави на всіх рівнях сус-
пільного життя.

Для розв’язання цього завдання потрібні роз-
робка й реалізація курсу на перетворення вітчиз-
няної науки на дієвий національний ресурс онов-
лення і розвитку України, зміцнення і нарощу-
вання її інтелектуального, соціально-економічно-
го та наукового потенціалу.

Отже, оцінюючи тенденції розвитку іннова-
ційної сфери та її вплив на забезпечення еконо-

мічної безпеки держави, можна сказати, що разом 
із помітним спадом інвестицій у нематеріальні 
активи в абсолютних і відносних показниках 
зростає кількість використаних передових вироб-
ничих технологій, хоча це зростання не дає під-
став для підвищення активності інноваційної ді-
яльності в Україні. Кількість інноваційно-актив-
них організацій у промисловості й організацій, 
що виконують дослідження і розробки, досить 
стабільна, хоча останні мають тенденцію до ско-
рочення. При цьому дещо збільшилася частка ін-
вестицій в основний капітал сегмента «Наука і 
наукове обслуговування». Незважаючи на певну 
позитивну динаміку зростання інвестицій щодо 
зазначеного сегмента, при наявній структурі 
основного капіталу, його фізичному і моральному 
зносі обсяг інвестицій явно недостатній для мо-
дернізації і реконструкції основних виробничих 
фондів.

Таким чином, заходи для усунення структур-
них диспропорцій розвитку економіки і, як наслі-
док, підвищення її безпеки в Україні припуска-
ють здійснення державою комплексу заходів 
щодо створення умов для підвищення техноло-
гічного рівня виробництва і конкурентоспромож-
ності продукції та активізації інноваційної діяль-
ності. Основними із цих заходів є:

– створення машин і систем машин, за допо-
могою яких реалізуються сучасні прогресивні 
ресурсозбережні технології та забезпечується ви-
сокий рівень якості й споживчих властивостей 
товарів;

– упровадження світових стандартів якості 
продукції та захисту довкілля, для чого необхід-
но сформувати програму введення техніко-еко-
номічних регламентів на продукцію, що розро-
бляється і випускається, розробити програму ви-
користання у промисловості найважливіших 
стандартів, визначити порядок уведення правил 
Європейської економічної комісії з екологічних 
нормативів;

– забезпечення пріоритетності державної під-
тримки наукоємних технологій і стимулювання 
виробничо-технологічних перетворень. Потрібне 
розроблення механізмів пайового фінансування 
(приватно-державне партнерство) високоефек-
тивних інноваційних проектів, підтримка і сти-
мулювання інвесторів за рахунок надання гаран-
тійних заставних резервів під реальні активи, 
розвитку лізингу унікального наукового облад-
нання;

– виявлення і підтримка технологій, освоєння 
в виробництві яких забезпечить українським під-
приємствам конкурентні переваги на світовому 
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ринку за рахунок створення банку цих інновацій-
них проектів і єдиної національної системи облі-
ку науково-технічних результатів із перспектив-
них напрямів розвитку науки та технологій;

– підтримка, у тому числі державна, малого 
підприємництва шляхом створення політичних, 
правових і економічних умов для його поступаль-
ного розвитку, формування якісного правового 
середовища, пріоритетний розвиток малих та се-
редніх інноваційних фірм, формування інфра-
структури, що забезпечує доступність для 
суб’єктів малого підприємництва необхідних по-
слуг та ресурсів тощо;

– створення міждержавних ФПГ(МФПГ) і 
транснаціональних ФПГ, що є найпривабливішою 
формою об’єднання українських і зарубіжних 
партнерів із коопераційними зв’язками, що скла-
лися, а також участь в їх структурі банківсько-
фінансового капіталу, що забезпечить прискорену 
реалізацію експортоорієнтованих і імпортозамін-
них проектів, удосконалення законодавства у цій 
сфері;

– реструктуризація збиткових секторів про-
мисловості, підвищення дієвості інституту бан-
крутства, вирішення проблем монопрофільних 
міст;

– організаційно-управлінська реструктуриза-
ція, в рамках якої належить визначити правовий 
статус і правила правового регулювання, порядок 
і умови створення діяльності холдингів та інших 
інтегрованих структур.

У частині вдосконалення державної політики 
інвестування у промисловість і науково-технічну 
сфери економіки потрібні також:

– переорієнтація банківської системи на кре-
дитування реального сектору економіки, поетап-
не зниження ставки рефінансування Національ-
ним банком України;

– перехід на міжнародну систему бухгалтер-
ського обліку, вдосконалення методів оцінки осно-
вних фондів, амортизаційної політики, правил ін-
вестиційних конкурсів, методів патентного захис-
ту й охорони прав інтелектуальної власності;

– створення спеціальних економічних зон із 
метою розробки й освоєння у виробництві ефек-
тивних технологій і нової конкурентоспроможної 
вітчизняної продукції. Для цього потрібно буде 
суттєво доопрацювати законодавство України, 
який забезпечить нормативно-правову базу ство-
рення об’єктів із випуску конкурентоспроможної 
промислової продукції і розробки високоефек-
тивних інноваційних проектів у рамках спеціаль-
них економічних зон [6, c. 676];

– концентрація державних інвестицій на 

об’єкти, що забезпечують упровадження нових 
технологій. Цей напрямок потребуватиме виді-
лення в державній адресній інвестиційній про-
грамі 5% квоти для фінансування державних ка-
пітальних вкладень в об’єкти науки, які забезпе-
чать розробку й освоєння нової наукоємної про-
дукції;

– підвищення рівня координації та якості 
управління інвестиціями, що реалізовуються у 
рамках адресної інвестиційної програми і дер-
жавних цільових програм, спрямованих на підви-
щення конкурентоспроможності галузей вітчиз-
няної промисловості, забезпечення моніторингу 
обмеженої кількості найбільших будівництв та 
інвестиційних програм і проектів державної зна-
чущості у промисловості й науці;

– удосконалення податкового законодавства і 
механізмів його застосування з метою створення 
вигідних умов для розвитку високотехнологічних 
напрямів. Найважливішим напрямом тут є вве-
дення пільг із податку на прибуток, які викорис-
товуються для інвестицій в оновлення й модерні-
зацію виробничої бази;

– оновлення нормативної бази витрачання 
бюджетних коштів. Причому в Бюджетному ко-
дексі України слід передбачити те, що необхідно 
врахувати потребу в маневрі ресурсами й гнучко-
му поєднанні бюджетних і позабюджетних дже-
рел, із яких фінансуються установи науково-
освітньої сфери [7, c. 67].

Висновки та пропозиції. Таким чином, пере-
хід української економіки на інноваційний шлях 
розвитку, ліквідація структурних диспропорцій 
у галузях економіки, підвищення ефективності 
виробництва і конкурентоспроможності вітчиз-
няної продукції потребують докорінної ревізії 
наявних нормативно-правових актів, що забез-
печують цю сферу. Саме створення якісної та 
ефективної системи правового регулювання ін-
новаційної сфери дозволить належним чином за-
безпечити й суттєво підвищити стан економічної 
безпеки держави в цілому. Реалізація цих за-
вдань, насамперед, пов’язується із стратегічно 
важливими галузями економіки держави, які по-
трібно реформувати за допомогою досягнень 
фундаментальної та прикладної науки. Так як, 
подальше євроінтеграційне входження України в 
європейську спільноту буде просто неможливе 
та недоцільне.

Тема економічної безпеки у момент євроінте-
грації та після її здійснення має бути більш де-
тально проаналізована. Актуальними питаннями 
так і залишаться реформування та зміни в законо-
давчій базі.
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Introduction
There are a range of factors which influence the 

effectiveness and the impact of European cohesion 
policy. An economic context characterised by price 
stability and sound budget balances will benefit from 
lower interest rates. This, in turn, stimulates invest-
ment and capital accumulation, increasing both pro-
ductivity and employment. It also helps to increase 
the rate and diffusion of innovation and reduces the 
cost of capital.

The efficiency and effectiveness of public admin-
istrations on national, regional and local level is an-
other critical factor. Finally it is often external fac-
tors, notably globalisation, that are the main driving 
factors of structural changes at all levels and which 
have a large impact on economic development and job 
creation. However, as a result of a rigorous approach, 
cohesion policy has succeeded in making a difference 
to standards of living and levels of opportunity across 
the Union.

For the period, 2007–2013, investment undertaken 
under the programmes will add some 5–15% to abso-
lute levels of GDP in most of the new Member States, 
in comparison with the baseline scenario. In addition, 
it is estimated that by 2015 around 2 million addi-
tional jobs will be generated due to these levels of in-
vestment. Cohesion policy supports growth and job 
creation also outside the convergence regions. Growth 
and development in a market economy inevitably 
mean that restructuring takes place, often associated 
with job losses and creation of new jobs which are 

unevenly distributed and can give rise to a territorial 
concentration of social and economic problems. Rein-
forcing the Union’s capacity to adapt to change and to 
create new sustainable employment is one of the roles 
of European cohesion policy, also in the Union’s more 
prosperous Member States.

Materials and Methods
In the early 70s of the last century by the European 

Commission was made called Nomenclature of Sta-
tistical Territorial Units - NUTS.

Over the past few years, this NUTS classification 
has gained increasing importance as a basis for har-
monized and thus comparable regional information. 
According to this classification, NUTS regions are 
«normative regions, they reflect the political will; 
their boundaries are fixed in terms of reducing the 
local authorities and population size in the region, 
referred to as a use consistent economic optimum use 
of the resources necessary to achieve their objec-
tives» (Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on the establishment 
of a common classification of Territorial Units for 
Statistics (NUTS)). They are clearly defined, usually 
universally recognized and relatively stable. They 
are the place in which certain levels of government 
exercise their power, especially where he held re-
gional policy

In this study of regional cohesion in Bulgaria, the 
6 NUTS 2 regions, created in compliance with the 
new Regional Development Act (2008) for the needs 
of planning, programming, management, resource 
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supply and regional development monitoring and as-
sessment, have been used as basic territorial units. 
The NUTS 2 regions are considered to be «the terri-
torial basis for the implementation of the state policy 
in the field of regional development» (Zakon 2008). 
The Regional Development Act (2008) changed the 
territorial scope and boundaries of five of the re-
gions2) in a way that they are relatively equal in size, 
population and economic power. Only the South-West 
region remained unchanged. Each region now in-
cludes four (North-East and South-East region) or 
five NUTS 3 units (the other four regions) (Fig. 1).

The recent strategic documents in compliance 
with the goals of achieving smart, sustainable and 
cohesive growth determine as the most important in-
dicators: GDP per capita, the employment rate, the 
R&D spending as percentage of GDP, the power gen-
erated from renewable energy sources, the share of 
university graduates, the dropout rate (18-24 year-
olds) («Europe 2020» Strategy and interrelated with 
its national documents in Bulgaria – National Re-
gional Development Strategy 2012 (NRDS), National 
Reform Programme, 2012, National Concept for Spa-
tial Development 2012).

Table 1
Main characteristics of NUTS 2 regions in Bulgaria

NUTS 2 
regions

Territory Popula-tion (2012)

Gross 
domestic 
product 
(2012)

GDP per 
capita, 
PPS, 

EU=100 
(2011)

GDP per 
capita, 
PPS, 

EU=100 
(2009)

Employed 
(2012)

Employment rate 
popu-lation aged 

20 to 64 years 
(2011)

Sg.km % Th. pers. % % % %
North-
West 19070.3 17.18 823.5 11.3 7.1 61.9 27 9.7 58.5

North 
Central 14997.4 13.51 844.5 11.6 7.8 66.7 29 10.8 59.8

North-East 14487.4 13.05 957.5 13.1 10.6 80.9 36 12.4 61.0
South-East 19798.8 17.83 1068.0 14.7 12.0 81.7 36 14.4 62.9
South 
Central 22365.0 20.14 1462.3 20.1 13.9 69.3 31 19.4 61.2

South-
West 20306.4 18.29 2128.8 29.2 48.6 167.6 75 33.3 71.2

Bulgaria 111002 100 7284.6 100 100 100 44 100 63.9 
Data source: NSI, National Regional Development Strategy of the Republic of Bulgaria for the period 2012-2022

Fig. 1. NUTS 2 regions in Bulgaria

Source: Bulgaria, Geografski atlas, 2010
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The statistical data is obtained from the National 
Statistical Institute, the National Employment Agen-
cy, the Ministry of Labour and Social Policy, the 
Ministry of Finance, EUROSTAT, the national strate-
gic and planning documents.

Results and Discussion
The analysis of the needs of the regional develop-

ment is designed in the way to reflect the status, the 
problems and the opportunities for development of 
the regions, to be refracted through the prism of the 
territorial dimensions of the development of the re-
gions and to take into account the objectives of the 
European cohesion policy for achieving smart, sus-
tainable, inclusive growth.

The Southwestern region is the only exception, 
due to its demographic, economic, social and infra-
structural indicators that outline it far beyond the 
rest of the regions and close it to the average level of 
European regions. The contribution of the South-
western region in the national GDP (48.3%) is al-
most equal to the contribution of all the other five 
regions, put together. Meanwhile, the Northwestern 
region occupies the last place in almost all major 
indicators of development. Having in mind the de-
velopment, the other regions, particularly the North 
Central region, are closer to the Northwestern than 
to the Southwestern, in relation to which they lag 
seriously.

The sustainable development of the Bulgarian re-
gions is found to be difficult due to the general ten-
dency of reducing the country’s population, depopu-
lation in less developed areas and migration to the 
more attractive regions and cities, such as Sofia. The 
economic crisis deepens the demographic problems 
and strengthens the disparities in the territorial distri-
bution of the population (National Regional Develop-
ment Strategy of the Republic of Bulgaria for the pe-
riod 2012-2022).

A comparison of the gross domestic product per 
capita in different regions shows the formation of two 
sets of NUTS 2 regions in Bulgaria. The South-West 
region, which is increasingly «drifting away» from 
the other regions, belongs to the first one. The ratios 
at the beginning and at the end of the period suggest a 
positive trend only in the South-West region, due to 
its most intensive economic development. As of 2009, 
«this region is close to the average level of European 
regions and has the potential to become a region in 
transition with GDP per capita above 75% of the EU 
average» (National Regional Development Strategy 
2012:58). The analysis of regional economic develop-
ment and intraregional differences proves the impor-
tance of the district of the Sofia capital city in it. The 
South-West region and the district of the Sofia capital 
city are the territorial units with the highest concen-
tration of economic activity and capacity for develop-
ment in the country. «The capital city agglomeration 
dominates the national arena much more strongly 
than in the past and exacerbates the centre versus pe-
riphery problem in the country» (National Regional 
Development Strategy 2012:58).

The achievement of goals, priorities and objec-
tives of the National Regional Development Strategy 
(NRDS), of course, will lead to the mitigation of re-
gional differences and cohesion of regional develop-
ment. Due to large existing disparities at present-day 
stage, this process may take very long. The analysis 
of the baseline and target values of several indicators, 
listed in the NRDS (2012), shows that a different de-
gree of regional disparities’ reduction is expected till 
2020. The decreasing of the dispersion between the 
region in the best position (South-West) and the re-
gion in the worst position (North -West) is an evi-
dence for the process of mitigation of the present dif-
ferences between the NUTS 2 regions in Bulgaria by 
selected indicators (Table 2).

Table 2
Envisaged values of selected indicators for regional cohesion in Bulgaria

NUTS 2 regions
Bulgaria

North-West North 
Central North-East South-East South 

Central South-West

Employment of population aged 20-64 years
Baseline values as 2009-2010 63.1 62.9 63.9 64.4 65.4 73.4 66.8
Target values for 2020 72 72 74 75 77 80 76

Share of people aged 30-34 with higher education
Baseline values (2010) 22 20.9 22.6 19.9 19.2 41 27.3
Target values for 2020 35 34 36 32 29 50 36

Share of people employed in SMEs in the country (total)
Baseline values (2010) 7.9 10.3 12.3 13.2 18.4 37.9 100
Target values for 2020 8.2 10.5 12.5 13 18.2 37.6 100

Data source: National Regional Development Strategy 2012-2022 (2012)
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Bulgaria is expected «to achieve the average 
level of socio-economic development in the EU by 
attaining the kind of growth that is smart, sustain-
able, inclusive and gentle on the environment and 
natural resources» (NRDS 2012: 108), as a result 
of the achievement of intended goals in the na-
tional documents, related to the «Europe 2020» 
Strategy for regional development and for socio-eco-
nomic development of the country till the 2020 time 
horizon.

The general estimate of necessary resources ac-
cording to the National Regional Development Strat-
egy 2012-2022 (2012) is about 17.8 billion BGN (about 

9.1 billion EUR). Significant financial support is ex-
pected from the EU Funds (about 13.1 billion BGN). 
«In line with the criterion used in the EU for support-
ing the least developed regions, defined by a relative 
threshold of 75% of the average GDP per capita, it can 
be assumed that three of the regions in Bulgaria are 
currently below this threshold: NWR, NCR and SCR. 
Therefore, the prevailing part of the resources for re-
gional development will be allocated in support to 
these regions» (NRDS 2012: 140). That is why 53.5% 
of all envisaged funds are targeted for the three least 
developed regions – North-West, North Central and 
South Central one (Fig. 2)

Fig. 2. Distribution of necessary financial resources 
for regional development by NUTS 2 regions in Bulgaria (2014-2020)

Data source: Author’s calculation based on National Regional Development Strategy 2012-2022 (2012)’s data

Objectives and priorities of NRDS for the pe-
riod 2012-2022

The formulation of the strategic set of objectives 
in the NRDS for the period 2012-2022 is orientated 
towards solving the current problems of the develop-
ment of the Bulgarian regions, which are identified in 
the socio-economic analysis and their infrastructure 
development. The guidelines, the objectives and the 
priorities of the strategic documents of the EU and 
Bulgaria are taken into consideration.

The vision and the objectives of the NRDS for the 
period 2012-2022 are formulated in the context of the 
following strategic guidelines and benchmarks, con-
tained in these documents:

– transforming the regions into more attractive 
places to live and work by improving their transport 

connectivity, increasing the employment, improving 
the quality of education and social services and pre-
serving their natural balance and cultural identity;

– combinating the social and economic develop-
ment goals with the environmental protection and the 
rational use of the natural resources;

– protection and popularization of the environ-
mental, the landscape and the cultural values of the 
regions, viewing them as an added value to the deve-
lopment in future;

– clarification of the degree of vulnerability of the 
regions due to the challenges such as globalization, 
demographic changes, climate changes, energy de-
pendence;

– encouragement and support for development of 
economy, based on knowledge and innovation;
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– strengthening the territorial dimensions in the 
development strategies;

– maintaining a balanced polycentric network of 
city-centers and improving their interaction with the 
surrounding rural areas, as well as with the peripheral 
and the border areas;

– achieving connectivity of the regions by im-
proving the transport and the other infrastructures so 
as to ensure access to health care, education, high-
speed Internet and energy networks;

– using the cross-border, transnational and inter-
regional cooperation as a powerful tool for solving 
regional and local problems with a wide range - from 
issues of commuting to issues of protection and im-
provement of the environment;

– implementing of policies for integrated devel-
opment of urban regions.

In this context, the Vision for regional develop-
ment for the period 2012-2022 has been formulat-
ed: The Bulgarian regions - attractive for living, 
effectively utilizing their potential for achieving 
sustainable growth, creation of new jobs, business 
and tourism, with a preserved natural and cultural 
heritage.

The desired result will be achieved through mul-
ti-aspect actions, targeted to one focus – cohesion. 
The cohesion is understood as a reduction of the 
disparities (economic and social) and the implemen-
tation of better connectivity (functional and spatial). 
The cohesion involves the reduction of the dispari-
ties, but it preserves the diversity and identity of the 
areas, which are estimated as competitive advan-
tages.

The cohesion has three aspects - economic, social 
and territorial cohesion, as well as three levels – EU, 
with EU regions; nationally - between the Bulgarian 
regions and intra- regional - between municipalities 
in the individual regions.

The first aspect - economic cohesion, means re-
ducing the differences among the main indicators of 
economic development at the three levels - Europe-
an, national, intra-regional. The main drivers of 
economic development are: competitiveness, stimu-
lation of the innovations and the economy, based on 
knowledge.

The second aspect – the social cohesion, is a direct 
result of the economic one, and is expressed by over-
all improvement of the quality of life standard (em-
ployment, income, consumption, ecology) and the 
quality of the human resources (education, health 
care, social services, culture). Here, the aim is also to 
reduce the differences in social sphere and the quality 
of life at the three levels of cohesion - European, na-
tional and regional.

The third aspect – the territorial (spatial) cohesion 
refers to all forms and scales of cooperation (cross-
border, transnational and interregional), leading to 
mutual benefits for the regions and the countries. It 
also includes the integrated development of the 
towns, network connections of cooperation and pres-
ervation of the natural and cultural heritage and the 
identity. The territorial cohesion is related to the re-
alization of the physical elements for greater spatial 
connectivity, including all types of linear infrastruc-
tures.

So, the target «triad» - economic, social and terri-
torial COHESION is formed at European, national 
and regional level.

In accordance with this assumption, based on the 
desire for cohesion, the Main strategic goal of the 
NRDS is derived as: «Achieving sustainable inte-
grated and balanced regional development by using 
the local potential and by cohesion of regions in eco-
nomic, social and territorial aspect» (National Re-
gional Development Strategy 2012-2022).

Conclusion
Bulgaria is expected to achieve the average level 

of socio-economic development in the EU by attain-
ing the kind of growth that is smart, sustainable, in-
clusive and gentle on the environment. Strategic 
Objective 1 (Economic cohesion in European, na-
tional and intra-regional plan by developing the own 
potential of the regions and environmental protec-
tion) is focused on generating an additional energy 
and development by intensifying the own resources 
and preservation of the regional specificity. This 
objective is in line with the new philosophy of the 
regional policy: «catching up with the development 
not only by redistribution of resources to the weak 
ones, but by mobilizing their specificity and poten-
tial as well». Among not so well utilized resources 
that give the local and regional specifics and poten-
tials for development, are the natural resources and 
the cultural heritage, as well as some of the tradi-
tional economic activities. It is necessary, measures 
for their effective usage and valorization, both in the 
central and in the peripheral rural areas, to be imple-
mented.

On the basis of the analysis and the comparison of 
some indicators, the study presents significant re-
gional differences in Bulgaria. Through various 
measures, embedded in national documents, which 
are interrelated with the “Europe 2020” Strategy, the 
reduction of regional differences is provided - eco-
nomic, social and territorial cohesion in the regions’ 
development.

To achieve these objectives, the Union must mobi-
lise to a greater degree all appropriate national and 



14

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

15

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

Community resources – including the cohesion poli-
cy – in the Strategy’s three dimensions (economic, 
social and environmental) so as better to tap into 
their synergies in a general context of sustainable 
development.
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BY INCOME LEVEL IN CURRENT CONDITIONS

Описані основні методи, які використовують для дослідження диференціації доходів населення в Укра-
їні, Росії та країнах Європейського союзу, розраховані універсальні коефіцієнти та надана порівняльна 
характеристика за країнами всього світу.

Ключові слова: доходи, коефіцієнт Джині, коефіцієнт Аткінсона, індекс Робін Гуда.

Описаны основные методы, которые применяются для исследования дифференциации доходов населе-
ния в Украине, России и странах Европейского Союза, рассчитаны универсальные коэффициенты и дана 
сравнительная характеристика по странам всего мира.

Ключевые слова: доходы, коэффициент Джини, коэффициент Аткинсона, индекс Робин Гуда.

This article describes the basic techniques that are used to study the differentiation of incomes in Ukraine, 
Russia and the European Union. Universal coefficients and the comparative characteristic of the countries around 
the world were designed.
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Постановка проблеми. Диференціація дохо-
дів населення впливає на економічне та соціальне 
життя країни, поділяючи суспільство на класи, 
надаючи певні соціальні статуси, тощо. Кількісна 
та якісна характеристика ступеня розбіжності до-
ходів маєть велике значення, як на локальному, 
так і на глобальному рівнях. Через це існує мно-
жина методологій, які дозволяють найбільш гли-
боко дослідити та оцінити даний показник.

Мета статті – провести порівняльний аналіз 
підходів до визначення показника диференціації 

населення за рівнем його доходів, визначити та 
проаналізувати дані коефіцієнти у країнах світу.

Результати дослідження. Криза 1990-х років 
призвела до падіння показників матеріальної за-
безпеченості більшої частини населення. Люди 
пристосовувалися до нових умов життя, знаходи-
ли нові місця у сферах матеріального та нематері-
ального виробництва. Криза 2008–2009 років та-
кож мала суттєвий негативний вплив на населен-
ня різних держав, в тому числі, України. Такими 
наслідками можна назвати масове безробіття, па-
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діння життєвих стандартів, які не відповідають 
сучасним світовим вимогам, а відповідно, зни-
ження рівня життя населення та його доходів. 
Сучасні реалії економічного життя вказують на 
поглиблення майнового розшарування населення 
та зростання соціальної напруженості.

Диференціація доходів населення є одним з 
найважливіших соціально-економічних показни-
ків; він характеризує міру нерівномірності розпо-
ділу матеріальних і духовних благ між членами 
суспільства. Велика різниця у доходах суспільства 
впливає, в першу чергу, на соціальне його життя, 
розшаровує людей за статусами і класами. Саме 
для того, щоб пригальмувати ці негативні тенден-
ції, в першу чергу необхідно здійснити комплек-
сних аналіз диференціації доходів населення.

Згідно опрацьованим джерелам можна виді-
лити декілька причин, які пояснюють нерівність 
доходів [1; 3; 4]:

1) різними інтелектуальними і фізичними зді-
бностями;

2) різним рівнем освіти та кваліфікації;
3) професіональними навичками та здатністю 

до ризиків;
4) монополізмом на ринку товарів та послуг;
5) вдачею та зв’язками.
Оцінка розшарованості населення за рівнем 

доходів також є проблемою на сьогоднішній день, 
адже у різних країнах підходи саме до структури 

доходу людини відрізняються. В Україні доходи 
класифікуються за сімома групами:

– доходи за місцем роботи (заробітна плата, 
премії та ін.);

– доходи від іншої діяльності (заробітна плата 
на іншому місці роботи або участь у будь-яких 
проектах);

– цільове фінансування – гроші які видали на 
відповідні потреби (пенсія, аліменти);

– регулярні пасивні доходи (дивіденди за акція-
ми, проценти за депозитними вкладами та ін.);

– доходи від підприємницької діяльності або 
бізнесу;

– доходи від продажу власного майна;
– разові надходження – грошові подарунки, 

виграши у лотереї та ін. [5].
В цілому, диференціацію доходів розглядають 

як співвідношення середнього сукупного доходу 
на душу населення в цілому за окремими регіона-
ми та групами домогосподарств. Проте, розрахову-
ють й інші показники: фондовий коефіцієнт дифе-
ренціації, показник диференціації за квартильни-
ми та децильними групами населення, коефіцієнт 
концентрації доходів, коефіцієнт Джині, а також 
крива Лоренца, що зображує його графічно.

Децильні коефіцієнти частіше використовують 
у Європі. Чим більший цей коефіцієнт, тим багат-
шою вважається країна. Результати децильний ко-
ефіцієнтів для країн Європи представлені на рис. 1. 

Рис. 1. Розподіл країн Європи за коефіцієнтом фондів
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Стосовно цього показника для України, то він 
складає 4,37, що на рівні Данії, Кіпру та Польщі.

Для проведення більш детальних розрахунків 
коефіцієнтів диференціації населення за рівнем 
доходу було обрано 5 країн, що за даними експер-
тів мають певну відмінність у формуванні дохо-
дів населення, а саме, Норвегія, Німеччина, Росія, 
Україна та Чехія.

Децильний та фондовий коефіцієнти (у зару-
біжній літературі ці коефіцієнти тотожні) для 
Росії – 16,3, для Німеччини – 7,1, для України, 

Чехії та Норвегії – 6,4, 5,9 та 5,2 відповідно. Ре-
зультати свідчать про значну відмінність у дохо-
дах росіян та приблизно однаковий розподіл у 
Норвегії, Чехії та Україні.

Коефіцієнт концентрації доходів або індекс 
Джині характеризує ступінь нерівномірності роз-
поділу всієї суми доходів між окремими верства-
ми населення. Даний коефіцієнт є найбільш по-
пулярним, та ним країни мають такі результати, 
представлені на рис. 2.

Отже, коефіцієнт Джині на даний момент уві-

Рис. 2. Значення коефіцієнта Джині за країнами

йшли до міжнародно-визнаних методів оцінки 
доходів населення і є найбільш популярними ме-
тодами, проте існує цілий ряд альтернативних 
методів в європейській літературі. Диференціація 
доходів згідно Європейських методик полягає у 
аналізі декількох основних показників, до яких, 
окрім названих, входять: індекс Аткінсона, коефі-
цієнт варіації, децильний коефіцієнт, індекс уза-
гальненої ентропії, індекс Каквані та індекс Робін 
Гуда.

Коефіціента Джині не надає різні «ваги» різ-
ним спектрам доходу, проте Аткінсон зазначив, 
що нерівність можна виміряти лише з урахуван-
ням соціальних складових. Значення показника 
Аткінсона виражає частку загального доходу, яка 
потрібна для досягнення рівного соціального за-
безпечення в даний момент. Теоретичним діапа-
зоном є значення від 0 до 1, де 0 – це стан рівно-
мірного розподілу [2].

Значення коефіцієнту Аткінсона у 2013 році 
для країн складають: Норвегія – 0,35, Німеччи-

на – 0,5, Україна – 0,59 та Чехія – 0,64. Росія за 
цим показником дуже відстала – він складає 1,16. 
Це свідчить про те, що у Норвегії, з урахуванням 
соціальних причин для диференціації доходів на-
селення, країна з більш однорідними доходами, 
для Німеччини, Чехії та України показники май-
же однорідні, а от показник Росії має значну від-
мінність, що свідчить про значну диференціацію 
доходів всередині країни.

Для оцінки нерівномірності використовується 
класичний коефіцієнт варіації, який розрахову-
ється шляхом ділення стандартного відхилення 
розподілу доходів на його середнє значення. Про-
те, залежність від даних двух компонент викли-
кає надзвичайну залежність від аномально низь-
ких чи високих значень. Проте, даний коефіцієнт 
можна використовувати, якщо вихідні дані при-
ведені до нормального розподілу.

Значення коефіцієнту варіації дуже відрізня-
ються у європейських країнах та пострадянських: 
для Норвегії він складає 0,15, Німеччини – 0,2 та 
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Чехії – 0,32 – що є рівномірним розподілом, для 
України та Росії – 0,6; 0,8 відповідно. Це свідчить 
про велику диференціацію доходів у Росії та 
Україні, та незначну у країнах Європи.

Також, для проведення аналізу диференціації 
доходів використовують показник узагальненої 
ентропії. Як і коефіцієнт Аткінсона, він також 
включає параметри чутливості (α), який змінює 
своє значення від ваги доходу в різних частинах 
сукупності. Як правило використовують чотири 
варіанти значення чутливості: –1, 0, 1 та 2. Чим 
більше позитивних α, тим більша чутливість кое-
фіцієнта до диференціації доходу у верхній час-
тині сукупності.

Стосовно індексів узагальненої ентропії, то 
вони дорівнюють: Чехія – –0,2, Україна – –0,5, 
Німеччина – 0,54, Норвегія – 0,6; та Росія – 0,8. 
Отже, найбільш чутливою до диференціації до-
ходів є Росія.

Найрідше, у європейській літературі викорис-
товують індекс прогресивності Каквані. Він бу-
дується на основі коефіцієнта Джині та коефіці-
єнта концентрації і є різницею між ними. У теорії, 
значення індексу Каквані в діапазоні від –2 до 1. 
Чим ближчий коефіцієнт до 1, тим менша дифе-
ренціація. Для обраних країн маємо наступні ре-
зультати, представлені на рис. 3.

За коефіцієнтом Каквані маємо такі результа-

Рис. 3. Значення коефіціенту Каквані за країнами

ти: у Норвегії та Німеччині спостерігається най-
менша диференціація, а у пострадянських краї-
нах показник трохи нижчий. Найгірший показник 
у Росії, що також, як і за іншими показниками, 
свідчить про велику диференціацію доходів на-
селення.

Індекс Робін Гуда, також відомий як відношен-
ня П’єтра показує, скільки доходів треба перероз-
поділити для забезпечення рівності. На відміну 
від індексів Аткінсона та GE, рамки індексу Робін 
Гуда не включає параметр чутливості. Індекси 
Робін Гуда за країнами представлені на рис. 4. та 
найгірші показники мають Росія та Україна – ін-
декс Робін Гуда для них найвищий.

Таким чином, маємо найвищий індекс Робін 
Гуда у Росії. Це свідчить, що серед даних країн їй 
властиве найбільше розмежування у доходах на-
селення та практично відсутній середній клас.

Результатом дослідження є визначення взає-
мозв’язку між основними показниками диферен-

ціації населення за рівнем доходів та ІЛР на заса-
дах рейтингування країн на основі розрахованих 
індексів, який наведено у табл. 1.

Можна зробити висновок, по-перше, що насе-
лення найменша розшарованість за рівнем дохо-
дів жителів високорозвинутих країн: Норвегії та 
Німеччині, третю сходинку посідає Чехія, неда-
леко від якої за значенням показника Україна. 
Останнє місце займає Росія – країна з найбільш 
істотним розшаруванням населення за рівнем 
його доходів.

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи ре-
зультати оцінки міжрегіональної диференціації 
сукупних доходів населення у різних країнах сві-
ту, можна зробити наступні висновки. Існує де-
кілька методів до оцінки розмежування населен-
ня за даним критерієм. Проте, різні країни мають 
різні підходи до визначення саме поняття «дохо-
ди», їх структури та класифікації. Другою про-
блемою є відсутність уніфікованого коефіцієнту, 



18

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

19

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

Рис. 4. Індекс Робін Гуда за країнами

Таблиця 1
Рейтинги країн за основними показниками розподілу населення 

за доходами та ІЛР у 2012 році

Країна
Місце 

за коеф. 
варіації

Місце 
за коеф. 

загальної 
ентропії

Місце 
за індексом 

Каквані

Місце 
за індексом 
Робін Гуда

Місце 
за коеф. 
Джині

Місце 
за фондовим 

коеф.

Місце 
за коеф. 

Аткінсона

Місце 
за ІЛР

Норвегія 1 1 1 1 1 1 1 1
Німеччина 2 2 2 2 3 4 2 2
Чехія 3 3 3 3 4 2 4 3
Україна 4 4 4 4 2 3 3 5
Росія 5 5 5 5 5 5 5 4

який би включав в себе усі фактори впливу на 
диференціацію доходів. Фондовий коефіцієнт є 
співставленням найбагатшої та найбіднішої груп 
населення, коефіцієнт варіації у більшій мірі ана-
лізує центральну частину сукупності, Джині не 
враховує соціальний фактор тощо.

З одного боку, наявність декількох підходів до-
зволяє оцінити диференціацію доходів з різних 
боків, з іншого – розробка уніфікованого та всео-
хоплюючого коефіцієнта могла б бути зручною 
при порівнянні декількох країн і давати найбільш 
повну характеристику даній проблемі.

Головною причиною диференціації – нерівно-
мірність соціально-економічного розвитку країн, 
різні економічні можливостях щодо розширення 
джерел формування доходів та їх розподілу тощо. 
Так, ми бачимо, що населення у країнах з найви-
щим ІЛР мають найменшу розшарованість у до-
ходах, проте, це не завжди так (приклад України 
та Росії).

Ще одна причина значної диференціації дохо-
дів населення – недосконала економічна система, 
заснована на різних типах власності, що сприяє 
відчуженню більшості населення від отримання 
доходів.

Отже, оцінка диференціації населення за рів-
нем доходів є важливим соціально-економічним 
показником, що характеризує ступінь розшарова-
ності суспільства тієї чи іншої країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЖИТЛОВОЇ СФЕРИ 
В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ASPECTS OF INVESTMENT MORTGAGE MECHANISM IN ECONOMY

Для України розбудова іпотечного ринку є важливим та актуальним завданням на шляху подальшого 
реформування економіки і створення адекватного сучасним вимогам фінансового ринку з відповідною 
структурою та інституціональними складовими. Розвиток іпотечного ринку вирішує як економічні про-
блеми активізації фінансових ресурсів, так і соціальні завдання щодо залучення різних соціальних верств 
населення до задоволення своїх потреб через механізм фінансового ринку.

Ключові слова: іпотечне кредитування, інвестор, фінансовий механізм.

Для Украины развитие ипотечного рынка является важным и актуальным заданием на пути дальней-
шего реформирования экономики и создания адекватного современным требованиям рынка с соответ-
ствующей структурой и институциональными составляющими. Развитие ипотечного рынка решает как 
экономические проблемы активизации финансовых ресурсов, так и социальные задачи по привлечению 
различных социальных слоев населения к удовлетворению своих потребностей через механизм финансо-
вого рынка.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, инвестор, финансовый механизм.

For Ukraine, the development of mortgage market is an important and urgent task for the further economic 
reform and the establishment of adequate modern requirements of the relevant financial market structure and 
institutional components. Mortgage market development decides how the economic problems of intensification of 
financial resources and social objectives to involve different social groups to meet their needs through the mecha-
nism of the financial market.

Key words: mortgage crediting, investor, crediting, the mechanism of the financial market.
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Постановка проблеми. Основою ефективного 
механізму житлового інвестування виступає дер-
жавна ощадна політика, спрямована на трансфор-
мацію коштів населення в різні інвестиційні ін-
струменти і фінансові джерела. Структура заоща-
джень відображає притаманну Україні глибоку 
диференціацію населення за доходами: 52 % на-
селення мають 1 % загальної суми заощаджень, 
2 % населення – 53 %. Традиційно класична по-
літекономія розглядає заощадження як джерело і 
початковий етап інвестиційного процесу, в той же 
час самі заощадження можуть бути результатом 
дохідного інвестування [2].

Дана взаємозумовленість інвестиційно-ощад-
них процесів визначає зміст спеціальної еконо-
мічної політики, основою якої є цілеспрямовані 
добровільні заощадження і економія населенням 
коштів з метою придбання власного житла та на-
копичення інвестиційних ресурсів. Більше того, 
зростання приватних внесків є відмінною харак-
теристикою розвитку економіки. Так, у США 
частка заощаджень населення у фінансових акти-
вах в 5 разів перевищує частку держави і комер-
ційних банків. У Японії приватні заощадження в 
даний час складають більше 160 % річних доходів 
населення [4].
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Аналіз останніх публікацій. Проблемі по-
будови ефективної системи, вибору прийнятної 
моделі та технології іпотечного кредитування 
приділено чимало уваги вітчизняними науков-
цями. О. Євтух, С. Башлай, В. Савич, О. Приди-
байло, В. Лагутін, Н. Копишинська, С. Юргеле-
вич, З. Гаріпова, Є. Гаріпов та інші автори визна-
чають напрями організації процесу формування 
вітчизняної системи іпотечного кредитування; 
розроблення ефективної та гнучкої системи 
управління іпотечними кредитними операція-
ми; формування механізмів розв’язання житло-
вих проблем населення та розвитку національ-
ного ринку нерухомості; розроблення сучасних 
технологій банківського іпотечного кредитуван-
ня та інше.

Метою статті є дослідження та оцінка можли-
вих сценаріїв поліпшення житлових умов грома-
дян через механізм житлового інвестування.

Результати дослідження. Класичною еконо-
мічною моделлю індивідуальної ощадної пове-
дінки, яка виступає теоретичною основою дослі-
дження інвестиційного поведінки домашніх гос-
подарств на ринку житла, є гіпотеза життєвого 
циклу, розроблена Ф. Модильяні, відповідно до 
якої індивіди в перебігу життя проходять через 
передбачувані етапи накопичення і витрачання 
заощаджень [3].

У молодості витрати перевищують доходи, 
тому що люди інвестують кошти в професійну 
підготовку та товари тривалого користування; 
в середньому віці, коли вищі доходи стають ре-
альністю, накопичена заборгованість виплачу-
ється, і родина акумулює заощадження; наре-
шті, коли люди старіють і їх заробіток починає 
знижуватися за бажаний рівень споживання, 
вони використовують накопичені кошти, тобто 
витрачають заощадження. Молоді родини зму-
шені відкласти споживання до того моменту, 
коли вони зможуть забезпечити його без сто-
ронньої допомоги, рівень їхнього добробуту є 
нижче, ніж у випадку залучення позикових ко-
штів (кредит під майбутній дохід). Рішення 
проблеми запозичення коштів для придбання 
товарів тривалого користування, в тому числі і 
житла, припускає порівняння поточного спожи-
вання з майбутнім, поділ на вкладників і пози-
чальників залежно від віку родини; аналіз фак-
торів попиту на кредитні ресурси для інвесту-
вання ринку житла [1].

Одним з таких факторів є середній вік родин 
або етап життєвого циклу, на якому вони знахо-
дяться.

Житлове кредитування з позицій більш ши-

рокого походу до кредиту є засобом фінансуван-
ня споживчої програми протягом усього життє-
вого циклу. Житло як товар тривалого користу-
вання, що забезпечує надходження житлових 
послуг протягом життєвого циклу, викликає 
прагнення родини споживати ці послуги, що 
стикається з проблемою фінансування, що ви-
ходить за рамки поточного періоду і охоплює 
далеке майбутнє. У відповідності з моделлю 
життєвого циклу домогосподарство прагне 
отримати позику під майбутній дохід для забез-
печення бажаного рівня споживання житлових 
послуг на протязі життя. Дана сума може бути 
отримана або для фінансування прямого спожи-
вання житла, тобто для внесення орендної пла-
ти за житло, або з метою фінансування його ку-
півлі. Таким чином, житлове кредитування яв-
ляє собою спосіб використання родиною позич-
кового капіталу для фінансування житлових 
послуг.

Динаміка заощаджень домогосподарств зале-
жить від продуктивності виникнення попиту на-
селення на кредитні ресурси для житлового ін-
вестування.

Домогосподарства, що формують попит на 
житло, якісно неоднорідні і залежно від доступ-
ності кредитних ресурсів поділяються на:

1. Невелика частина домогосподарств, здатна 
одноразово провести витрати на покупку або 
авансування житла.

2. Представники середнього класу, що форму-
ють попит на житло і потребують особливі меха-
нізми його придбання – іпотеку, кредити.

3. Домогосподарства, що не мають можли-
вість самостійно або за допомогою кредитів при-
дбати житло і потребують фінансової підтримки 
держави.

Найважливішим фактором інвестиційної по-
ведінки домогосподарств на ринку житла є до-
ступність житла для різних груп населення [5].

Проблема доступності житла загострюється 
для населення країни, де випереджаюче зрос-
тання цін на житло в порівнянні з підвищенням 
доходів населення зумовило погіршення інвес-
тиційних можливостей домогосподарств на рин-
ку житла, доступність якого визначається за фор-
мулою:

 Kd = DxN / CxS, (1)
де Кd – коефіцієнт доступності житла;

D – середньорічний дохід родини, грн/рік;
N – число осіб в родині;
S – площа умовного житла, м2;
С – середня вартість 1 м2 житла, тис. грн/м2.
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Згідно з розрахунками, якби середня україн-
ська родина всі свої річні доходи спрямувала на 
придбання житла, то вона змогла б купити близь-
ко 1/3 потрібного житла. Практика країн з ринко-
вою економікою свідчить, що гранична ціна на 
типове житло не повинна перевищувати 4–6-
кратного річного доходу.

Можливість населення з придбання житла ха-
рактеризується показником тривалості періоду 
накопичення необхідних грошових коштів:

 T = CxS / DxN, (2)
де Т – тривалість накопичувального періоду 
років.

Більш реальну оцінку інвестиційних можли-
востей населення на ринку житла можна отрима-
ти, враховуючи структуру витрат домогоспо-
дарств за умови інвестування накопичуваних ко-
штів у дохідні активи [3].

Оцінка накопичувального потенціалу серед-
ньодохідних груп населення як активного еконо-
мічного суб’єкта на ринку житла дозволила виді-
лити наступні варіанти інвестиційно-накопичу-
вальних стратегій домогосподарств:

– накопичення коштів за рахунок зміни струк-
тури витрат родини без інвестування заощаджень 
на початковому етапі в дохідні активи;

– накопичення коштів за рахунок зміни струк-
тури витрат родини з урахуванням інвестування 
цих коштів у дохідні активи;

– накопичення коштів за рахунок зміни струк-
тури витрат родини з урахуванням інвестування 
цих коштів на початковому етапі в дохідні активи 
і з продажем вже наявного житла.

Реалізація цих стратегій забезпечує розши-
рення сукупного попиту на ринку житла і висту-
пає фактором стійкості макроекономічного роз-
витку. Найбільш високим інвестиційними мож-
ливостями характеризується третій варіант на-
копичень населення. Однак необхідно залучення 
додаткових інвестиційних інструментів для під-
вищення платоспроможності населення на ринку 
житла.

Основним чинником, що визначає інвестицій-
но-фінансовий потенціал домашніх господарств 
у перехідній економіці є соціально-економічна 
диференціація суспільства.

Аналіз соціальної структури в рамках вебе-
ровского підходу найбільш послідовно проведе-
ний У. Г. Рансіменом, на думку якого відмінності 
між групами визначаються не нерівністю в дохо-
ді або професійно-посадовому положенні, а трьо-
ма функціональними критеріями: наявністю або 
відсутністю економічної влади, розмірами влас-

ності, можливостями контролю і ринковими по-
зиціями [5].

Система відмінностей і нерівності в суспіль-
стві формується, на наш погляд, виходячи з таких 
параметрів, як урівень доходів і володіння най-
важливішими матеріальними активами, насампе-
ред житлом, виступаючих базовим і в процесі 
формування нової соціальної ієрархії перехідного 
суспільства.

Концепція М. Вебера трактує соціальну стра-
тифікацію як неврівноважений розподіл життє-
вих шансів в результаті дій домашніх госпо-
дарств на ринку, тобто їх стратеги економічної 
поведінки.

Критерієм відмінності соціальних класів ста-
ють конкретні типи стратегій домогосподарств, 
що характеризуються структурою і обсягом вкла-
дених ресурсів.

З проведеного аналізу випливає, що поряд з 
диференціацією за рівнем доходів критерієм ви-
ділення середнього класу виступає рівень забез-
печеності житловими умовами. До числа при-
чин, за якими формування масштабного серед-
нього класу виявилося заблокованим, відносить-
ся деформація макроекономічної взаємозв’язку 
«доходи – довгострокові заощадження – інвести-
ції – рівень споживання», що забезпечує еконо-
мічне зростання і рівень життя населення в ціло-
му, в тому числі формування та розвиток серед-
нього класу. В процесі комплексної оцінки рівня 
життя домогосподарств використовується показ-
ники поточних доходів, житлових умов, розмірів 
власності.

Основними соціально-економічними параме-
трами, що диференціюють суспільство, виступа-
ють рівень доходів (у широкому трактуванні – до-
хідно-майновий показник) і володіння житлом.

Особливу увагу необхідно приділити оцінці та 
вивченню середніх верств населення, суттєвою 
ознакою яких є не тільки високий рівень доходів, 
але і володіння житлом, високий рівень якості 
житлових послуг, а також наявність стійкої тен-
денції до збереження і подальшого інвестування 
коштів, що дозволяє виділити середній клас в 
якості основного і потенційно потужного джере-
ла інвестування житлової сфери в перехідній 
економіці.

Велику частку населення за рівнем доходів до-
слідники відносять до бідних верств. Проведений 
аналіз цієї групи показує, що держава, активно 
використовуючи систему житлового кредитуван-
ня та соціального захисту, здатне значно покра-
щити житлові умови, підвищити рівень життя і 
соціальну захищеність громадян.
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METHODOLOGICAL AND MANAGERIAL ASPECTS OF TEAM COACHING
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОУЧИНГА 

В КОЛЛЕКТИВЕ

Team coaching is a process requiring appropriate set of tools so as to enable individuals to freely express their 
ideas and professional opinion. Coaching is a prerequisite for high-level managerial competence and the synergy 
necessary for achieving team results. Those would be impossible without established rules and efficient communi-
cation between team members. The objective of this paper is to highlight some methodological and managerial 
features of team coaching.
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Коучинг в коллективе является процессом, который требует подходящего инструментария, чтобы лю-
ди могли свободно выражать свои идеи и профессиональные взгляды. Коучинг является предпосылкой 
для высокого уровня управленческой компетенции и взаимодействия для достижения коллективных ре-
зультатов. Этого не может произойти без установленных правил и отличной коммуникации между члена-
ми команды. Целью публикации является задача показать некоторые методологические и управленче-
ские особенности коучинга в коллективе.
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Introduction
Team coaching is a specific process focusing on 

the performance of highly-efficient teams that add 
value to customers and stakeholders. This approach 
aims to encourage leadership within the company, to 
invest in employees’ talents and competences, on 
which the success and the results achieved by teams 
are based. Team coaching is not equivalent to team 
building as it does not aim to raise the morale of team 
members or to unite them towards the achievement of 
a specific goal. Rather, the objective of team coaching 
is to lead to positive results and sustainability to cor-
porate changes. Team coaching is more about team 
performance than personal influence on the behavior 
of the individual (or the coach client).

Thesis
The dynamics of contemporary business requires 

joint efforts on behalf of employees for solving prob-
lems within business entities. Highly efficient teams 

need competent employees who can raise quality and 
performance results. Therefore team coaching is nec-
essary for identifying team priorities and coordinat-
ing the performance of team members. Coaching is a 
managerial technique appropriate for both new teams 
and teams which have been working for a long time; 
yet, it is suitable in the following situations [1, 3, 4]:

– changes within the organization;
– launching a new project;
– considering leadership style from a different 

perspective;
– rotation of role functions within the team;
– decline of team efficiency;
– overcoming problems within the team;
– difficulties related to team performance, etc.
Coaching cannot be implemented without estab-

lished methodology (fig. 1). The latter consists of 
certain stages and activities related to team develop-
ment, namely [1, 6]:
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1. Introducing team members to the principles of 
coaching

Coaching differs from the traditional managerial 
approach for influencing the behavior of individuals 
within a team. In a globalizing competitive business 
environment, managers need to employ rational 
strategies, in addition to the leadership competences 
required within a team. Major strategies refer to team 
performance since contemporary business dynamics 
requires an innovative and creative approach to man-
aging performance. In addition to fulfilling the aims 
and objectives of the team, leaders need to transmit 
their knowledge and experience to the people they 
work with. Hence, coaching enables team members 
to learn and develop and assists leaders in their task 
to provide resources and react to occurring prob-
lems.

The following major steps are employed at the first 
stage of the methodology of team coaching:

– distinguishing between coaching and manage-
ment;

– distinguishing between coaching and mentor-
ing;

– identifying the major characteristics of coach-
ing;

– analysis of the need of team coaching.

2. Identifying the advantages of coaching in a 
team environment

In order to employ coaching efficiently, team mem-
bers need to be aware of its benefits and the degree to 
which it will affect favourably their performance. There 
are at least two reasons why organizations should em-
ploy coaching. In the first place, global business is ac-
quiring an increasingly intellectual character and lead-
ers need to be highly competent in their professional 
field. Performance must add value for the company, its 
customers, and stakeholders. In the second place, team 
performance requires joint effort for accomplishing ob-
jectives, and coaching is an appropriate means for im-
proving performance and raising productivity. This can 
be achieved by abandoning the traditional approach of 
the chain of command and focusing on business proc-
esses and new methods of managing team performance. 
At the second stage of the methodology of team coach-
ing, the following major steps are employed:

– transmitting professional experience about 
team coaching;

– clarifying the role of team coaching;
– clarifying the role of the team coach;
– clarifying the relationship between the coach 

and team members;
– sharing examples of team coaching.

Fig. 1. Methodological and management features in a team environment
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3. Structuring the requirements to coaching in a 
team environment

In order to match the strategy of the organization, 
the requirements to the employment of coaching must 
be defined. This includes identifying the main aspects 
of the work to be done by the coach and the team, and 
fixing deadlines for achieving the goals set. The proc-
ess consists of several broad stages with specific char-
acteristics. The major steps followed at the third stage 
of team coaching methodology include:

3.1. Defining the dimensions of the team work
The coach should cooperate both in the develop-

ment of the vision and the mission of the team and 
defining the priority tasks for its development. This is 
a complex process, which depends on the aims and 
the tasks of the team, but it requires organizational 
skills. The role of the coach is to formulate and define 
a suitable vision, which corresponds to the team strat-
egy. They should assist and help the initiatives held 
for the implementation and execution and to define 
the direction of the team processes. Under the super-
vision of the coach the following events should be 
developed:

◊ Defining the mission and vision of the team
The coach is the person who helps the team to de-

fine the mission and the vision for a further develop-
ment. They define the identity of the team and the 
way the efforts and resources are taken together. This 
calls that the following activities should be defined:

– developing a work plan for the team’s mission 
and vision;

– mission and visions – to correspond to the outer 
(surrounding) business environment (markets, re-
quirements on behalf of clients, services, etc.);

– correspondence of the team mission and vision 
with the organizational cultural behavior;

– active advertising campaign for spreading the 
team mission and vision to all the people and institu-
tions interested in it;

– putting the team mission and vision into official 
documents.

◊ Team meeting
In order to have successful team work the coach 

takes a vital part in the meeting and defines its direc-
tions and schedule. This is done in two ways:

Activities which are connected with the organiza-
tion of the meeting

The coach should impose an effective model for 
preparation and guiding the meeting in a way that is 
most adequate concerning timing and the basic mat-
ters discussed. The most important aspects are the 
following:

– defining time which is most suitable for the 
meeting of the team members;

– logical outline of the items of the agenda;

– informing the team participants about all the 
items of the agenda;

– setting clear goals for all participants;
– clear (open) discussion of the team processes;
– equal debates between the participants in the 

team;
– summarizing the accepted and denied propo-

sals/offers;
– strict record of the matters discussed.
Activities connected with the formatting the team
This is the most complex and difficult task that the 

coach should accomplish, because he should not only 
define the criteria for the successful team work, but 
also the structure. The aspects that seem most impor-
tant are the following:

– defining and setting the team statute and regu-
lations;

– electing competent and highly qualified people 
in the team;

– choosing people who will participate and coop-
erate with the team and its goals;

– defining the number of people who will be team 
members;

– defining the roles of the team members;
– defining the responsibility of each team mem-

ber.
◊ Defining the key priorities for the team work
In order to have the team work in accordance with 

the set aims, the coach should help and cooperate 
with the people, so that they understand the main 
processes of the team work. The aspects which need 
to be emphasized are the following:

– setting a work-schedule for team work;
– defining the setting the activities for the team 

work (aims, tasks, etc.);
– defining the budget of the team;
– training the people form the team;
– consulting the people from the team;
– authorizing the people for the tasks they should 

work on;
– creating good work environment for the mem-

bers of the team;
– stimulating the creativity of the team mem-

bers;
– coordination of the team members’ efforts;
– trusting the team members;
– cooperation and help to the team members 

(moral, financial, resource);
– measuring the results of the team work;
– a fair judgment /assessment of the work of the 

team members.
3.2. Developing a plan for the team work in or-

ganizational change
The coaching of highly effective teams is a com-

mon practice when certain initiatives should be taken 



28

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

29

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

for the change of the business processes in the organi-
zation or activities connected with its development. 
This calls for bearing in mind the various require-
ments for team effectiveness which are directly con-
nected with the type of work and its proper manage-
ment. The most important aspects are the following:

◊ Determining the need of an organizational 
change

One of the coach’s tasks is to help people realize 
that the development of the company depends on its 
skills and potentials to change the business processes. 
The coach should prepare the team for taking part in 
the this change by taking the following activities:

– creating an objective assessment of the situa-
tion;

– understanding the essence of the work matter;
– informing the team members about the facts 

connected with the change;
– analysis of the critical processes;
– ranging the critical processes;
– choosing the due process (processes) for the 

change.
◊ Team motivation for taking part in the organi-

zational change
The coach should find the right way in order to 

motivate every team member and the synergic efforts 
of the people. This is a difficult task for every coach, 
because people have different motifs, prejudice and 
style of work. That is why it is necessary to set and 
have in mind the following characteristics:

– which are the common factors that motivate the 
team members;

– which are the common factors that demotivate 
the team members;

– which are the specific motivational factors for 
each team member (money, power, security, pleasure 
and work satisfaction, acknowledgment and recogni-
tion);

– how can team work be motivated;
– how can the coach create interest in the team 

members to the change.
◊ Eliminating the resistance of the team for tak-

ing part in the organizational change
In order to help the members to take part in the 

organizational change, the coach should not only mo-
tivate them, but should be able to recognize their re-
sistance (if there is such).This is an important prereq-
uisite for the change to take place, because the fear of 
such change can affect negatively the peoples’ behav-
ior which can be brought upon the whole team. The 
coach should be a leader in the initiatives for ignoring 
and dealing with the resistance or it should be kept at 
a minimum level. For this reason it is necessary to:

– to determine and fix the worries of the team 
members;

– to analyze the reasons for the resistance;

– to ignore or minimize the stress in the team 
members;

– to create and develop feeling of security in the 
team members;

– to utilize adequate mechanisms for resistance 
management.

◊ Initiatives for effective management the team 
work in the process of organizational change

To manage the transformations and changes in ac-
cordance with the team aims and targets – to do this 
we need the respective suitable conditions to be cre-
ated. The coach should define the directions of the 
rational development and management of the changes 
and transformations enable and strictly follow for its 
proper accomplishment by:

– making the working procedures for the team 
members easier;

– defining and recognizing team members’ prob-
lems;

– solving the problems;
– overcoming the different opinions in the team;
– optimizing the communications within the 

team and between the people in the team;
– effective leadership in the team;
– uniting/getting together the people of the team.
4. Feedback on the outcomes
The team coach should have a feedback for its ef-

fectiveness and if necessary he/she should be able to 
take the necessary measures. This may happen using 
methods and techniques for getting the right and nec-
essary information- using different quizzes, question-
naires, or direct contacts with the members of the 
team. Using the available data, the coach should be 
able to make decisions for the further development of 
the team and team work.

The role of the manager changes in organizations 
which rely on team work and delegation of decision-
making authority. Managers in such organization are 
no longer supervisors, but leaders [6], whose respon-
sibility is to guide team performance and solve aris-
ing problems through coaching and providing the 
necessary resources for achieving relevant goals. 
The coach must encourage and boost the morale of 
team members, provide assistance in critical mo-
ments, and train team members in specific profes-
sional areas.

Some authors [5] believe that coaching requires a 
systematic approach as it is related to two processes 
of managerial activity. First, the focus is on the whole 
team rather than the individual, which affects three 
aspects – objective, performance, and approaches to 
accomplishing that objective. Second, the team is 
viewed as a system which requires interaction with 
customers, formal and informal teams, business part-
ners, etc. From a systematic perspective, team coach-
ing consists of the following elements [4, 5]:
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● Joint work with team members – team coaching 
is a process implemented within a team; it involves all 
team members; and ignores the personal approach to 
the individual. The idea is to benefit from synergy 
and overall efficiency of team performance.

● Team synchronization of performance – team 
coaching does not aim at merely raising employees’ 
productivity or improving their competence, but also 
at facilitating their performance within a team. It is 
more difficult to coordinate the competences of team 
members than to train them to acquire such skills.

● Developing leadership abilities – team coaching 
is a process encouraging joint team initiatives. Each 
team member needs to cultivate abilities which will 
enable him to be a leader in his field and to make cru-
cial decisions related to specific functional aspects.

● Cultivating communication abilities – coaching 
is not all about improving business processes or boost-
ing the efficiency of an organization performance. Its 
objective is to improve communication among team 
members and their relationship with stakeholders.

The role of the team coach might be presented 
through identifying his functions and responsibilities 
which include [2, 6]:

• Supervising function – i.e. to observe whether 
organizational objectives are accomplished in line 
with the input effort of team members. Major respon-
sibilities of coaches include:

– synchronizing the objectives of the team and 
the organization;

– assisting team members in understanding their 
assignments;

– scanning the environment within the organiza-
tion to collect information that would benefit the 
team.

• Coordinating function – i.e. to ensure that team 
performance meets customer demands and monitor 
the relationship between the team and the other teams 
within the organization. Major responsibilities of the 
coach include:

– monitoring whether team performance meets 
customer requirements;

– monitoring performance efficiency and goals 
accomplishment;

– assisting the team in solving potential problems 
related to other teams;

– clarifying rules and procedures which the team 
has failed to understand.

• The function of monitoring managerial deci-
sions – i.e. to monitor whether decision-making in the 
team is adequate. Major responsibilities of the coach 
include:

– guiding team members in making rational deci-
sions;

– analyzing reasons underlying inefficient deci-
sions.

• The function of team training – i.e. to monitor 
the need of team training and organize the process of 
providing that training. Major responsibilities of the 
coach include:

– identifying the need of training in the team;
– improving the efficiency of team training;
– ensuring smooth implementation of team train-

ing.
• The function of establishing and maintaining 

adequate social climate within the team – i.e. to en-
courage team members towards more efficient com-
munication and mutual understanding in the process 
of work. Major responsibilities of the coach include:

– to ensure that team members trust one another;
– to provide a favorable environment encourag-

ing respect among team members;
– to ignore conflicts within the team;
– to seek consensus within the team;
– to motivate the team;
– to encourage front-line ideas of team members.
The aim of the coach is to synchronize team per-

formance and boost team activity. This is related not 
only to certain professional competences but also to 
adequate team behavior. Those guarantee the fulfillment 
of objectives and the achievement of team synergy.

Conclusion
Coaching is a managerial approach which leads to 

optimizing team performance and efficiency. Contem-
porary business dynamics requires that companies em-
brace coaching as it improves results achieved by teams. 
This publication has accomplished two main objectives:

– it has elucidated the nature of team coaching;
– it has revealed some methodological and mana-

gerial characteristics of team coaching.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В УКРАИНЕ

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF FRANCHISING IN UKRAINE

Розглянуто сутність франчайзингу, визначено види франчайзингу, проаналізовано специфічні харак-
теристики франчайзингової мережі, специфічні характеристики розвитку франчайзингу в Україні. Про-
ведено оцінку сучасного стану франайзингових мереж в Україні та визначено прогноз розвитку франчай-
зингу. Запропоновані шляхи розвитку франчайзингу в Україні та розроблені пропозиції щодо впрова-
дження франчайзингу у діяльність малих підприємств. В статті досліджено закордонний досвід розвитку 
франчайзингу.

Ключові слова: франчайзинг, підприємства, розвиток, малі підприємства.

Рассмотрена сущность франчайзинга, определены виды франчайзинга, проанализированы специфи-
ческие характеристики франчайзинговых сетей, определены специфические характеристики развития 
франчайзинга в Украине. Проведена оценка современного состояния франайзингових сетей в Украине и 
предложен прогноз развития франчайзинга. Обоснованы пути развития франчайзинга в Украине и раз-
работаны предложения по внедрению франчайзинга в деятельность малых предприятий. В статье иссле-
дованы зарубежный опыт развития франчайзинга.

Ключевые слова: франчайзинг, предприятия, развитие, малые предприятия.

The essence of franchising, franchising species identified, analyzed the specific characteristics of franchise 
networks, identifies the specific characteristics of the development of franchising in Ukraine. An assessment of the 
current state franayzingov networks in Ukraine and offered a forecast for the development of franchising. The 
ways of the development of franchising in Ukraine and proposals for the introduction of franchising in the activi-
ties of small businesses. The article investigates the foreign experience of franchising.

Key words: franchising, enterprise, development, small businesses.
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Постановка проблеми. Наявність конкурент-
ного середовища є одним з основних ознак сучас-
них економічних відносин. Організації, що здій-
снюють підприємницьку діяльність, повинні за-
безпечувати не тільки своє ринкове виживання, 
а й пошук та реалізацію шляхів свого розвитку. 
Останнє передбачає внесення змін у відносини 

підприємницької організації з інститутами її зо-
внішнього середовища, насамперед суб’єктами 
мікросередовища. Франчайзинг є особливою сис-
темою відносин між суб’єктами підприємницької 
діяльності. Сенс її створення полягає в прагненні 
знайти найбільш прийнятний варіант організації 
та розвитку підприємницької організації. Фран-
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чайзинг створює нові можливості, і, одночасно, 
нові умови діяльності тих суб’єктів, які його 
утворюють. Франчайзинг може бути каталізато-
ром, прискорювачем процесів формування та роз-
витку бізнесу. Але одночасно важливо також ба-
чити і ті обмеження, які створює франчайзингова 
бізнес-інтеграція. Саме виходячи з цих позицій, є 
актуальним визначити можливості франчайзин-
гової системи з реалізації економічних інтересів і 
цілей суб’єктів підприємницької діяльності. При 
цьому, важливо враховувати, що франчайзингові 
відносини характеризуються специфікою форму-
вання і розвитку, що пов’язано з дією галузевих, 
макроекономічних, тимчасових і інших чинни-
ків. Саме ці фактори, перш за все, обумовлюють 
конкретну специфіку змісту, цілей та форм проя-
ву франчайзингових економічних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід зазначити, що в літературі розглядаються 
різні теоретичні та практичні аспекти франчай-
зингу. Зокрема, аналізується сутність франчай-
зингу, історія його розвитку, переваги викорис-
тання франчайзингу в економічних відносинах 
суб’єктів бізнесу, надаються обґрунтування фі-
нансової доцільності франчайзингу, аналізується 
світовий досвід використання франчайзингу 
тощо. Так, зокрема, можна відзначити роботи та-
ких авторів, як М. Вудроу, Ж. Дельтей, Г. Клікет, 
А. Майлер, Р. Мартін, Я. Мюррей, М. Мендель-
сон, Дж. Стенворт, Б. Сміт, Л. Сімс, С. Силинг, 
С. Спінеллі, Р. Розенберг, І. Рикова, Д. Уіндспер-
гер. Серед українських дослідників різних аспек-
тів франчайзингових відносин можна назвати та-
ких авторів, як Г. Андрощук, М. Бедринець, Т. Ко-
вальчук, О. Корольчук, В. Ляшенко, Я. Сидоров, 
А. Цират та інших. Проблемам інтелектуальної 
власності, інвестиційним, фінансовим, інститу-
ційним та іншим складовим діяльності підпри-
ємницьких організацій присвячені наукові праці 
З. Варналія, В. Базилевича, В. Геєця, А. Гриценка, 
О. Зозульова, В. Осецького, А. Пересади, В. Сизо-
ненка, А. Чухна та ряду інших українських еко-
номістів. Ці та інші дослідження сприяють по-
глибленню наукових уявлень щодо ряду важли-
вих аспектів підприємництва.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Разом з тим, треба визнати, 
що для української наукової думки поки що не є 
характерним включення проблем франчайзинго-
вих відносин до числа пріоритетних напрямків 
досліджень. На нашу думку, насамперед, це по-
в’язано з тим, що франчайзинг є, в принципі, но-
вим явищем для української економіки, історія 
якого налічує приблизно 20 років. У досліджен-
нях українських авторів досить часто головна 

увага звертається на фінансові аспекти франчай-
зингу, на проблеми правового забезпечення ефек-
тивності даних економічних відносин. Досить 
часто франчайзинг визначається не як самостій-
ний об’єкт дослідження, а як складова певної про-
блеми. Тобто ми можемо констатувати брак сис-
темного підходу до проблеми франчайзингу, не-
достатню концентрацію уваги на його глибинних 
факторах та суперечностях. Це формує потребу в 
подальшому поглибленні наукових досліджень 
проблем франчайзингових підприємницьких від-
носин.

Цілі статті. Метою статті є розкриття особли-
востей організації та розвитку франчайзингу з 
урахуванням специфіки країни та з’ясування ролі 
франчайзингових мереж в економіці України.

Виклад основного матеріалу. Існує декілька 
підходів к визначенню поняття «франчайзинг». 
В перекладі з англійської «Franchise» означає 
«привілей», «пільга», «особливе право». Фран-
чайзинг – це така організація бізнесу, за якою 
компанія (франчайзер) передає певній людині чи 
компанії (франчайзі) право на продаж продукту і 
послуг цієї компанії [1]. Франчайзі зобов’язується 
продавати цей продукт чи послуги по заздалегідь 
визначених законах і правилах ведення бізнесу, 
що встановлює франчайзер. В обмін на здійснен-
ня всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл ви-
користовувати ім’я компанії, її репутацію (гуд-
віл), продукт та послуги, маркетингові технології, 
експертизу, і механізми підтримки.

Для компаній франчайзинг – це спосіб поши-
рення бізнесу. Для підприємців франчайзинг – це 
один з шляхів стати власником бізнесу. На зрос-
таючих ринках, таких як Україна, франчайзинг є 
швидким способом навчання підприємців прак-
тичним стандартам, що необхідні, щоб вести 
прибутковий бізнес. Франчайзинг – свого роду 
симбіоз «великого» і «малого» бізнесу. Таке 
з’єднання являє собою союз, де з однієї сторони є 
енергія і зобов’язання окремого підприємця, а з 
іншої сторони є ресурси, комерційна міць і вели-
чезний досвід великої компанії. Якщо все це 
з’єднати, то ми одержимо енергію, відповідаль-
ність, силу, ресурси і досвід – виграшну комбіна-
цію з величезними шансами на успіх! Підприємці 
усього світу знають франчайзинг як безпечний 
спосіб, щоб [2]:

1. Допомагати людині вести бізнес самостій-
но, але не бути в ньому самотнім.

2. Допомагати компаніям ефективно розши-
рюватися, не несучи великих витрат на створення 
і підтримку масивного адміністративного комп-
лексу і не випробуючи труднощів у керуванні 
широкою мережею корпоративних підприємств.
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3. Допомогти компаніям перетворити свою іс-
нуючу мережу в ефективно працюючий, сильний 
бізнес, у якому працюють віддані справі люди.

Існують різноманітні форми франчайзингу. 
Вибір франчайзингу залежить: від виду господар-
ської діяльності; стабільності франчайзера і його 
місця на ринку товарів і послуг; особливостей 
ринку місцевого франчайзі. Виділяють три осно-
вних види франчайзингу – товарний франчай-
зинг, виробничий і діловий [4]. На рис. 1 наведено 
види франчайзингу.

Товарний франчайзинг іноді називають «фран-
чайзинг продукту (торгового імені)». Це фран-
чайзинг у сфері торгівлі на продаж готового това-
ру. У товарному франчайзингу франчайзером за-
звичай є виробник, що продає продукт чи напів-
фабрикат дилеру-франчайзі. Останній здійснює 
передпродажне і післяпродажне обслуговування 
покупців продукції франчайзера і відмовляється 
від продажу товарів конкурентів. Це правило є 
істотним змістом взаємин партнерів – франчайзе-
ра і франчайзі-дилера. Цей вид діяльності, спря-
мований на придбання у ведучої компанії права 
на продаж товарів з її торговою маркою. У цьому 
випадку франчайзі купує у франчайзера товари і 
після цього перепродає їх від імені франчайзера. 
В окремих випадках ведуча компанія має відно-
шення і до оплати гарантійних послуг, відшкоду-
ванню витрат на спільну рекламу. Як правило, 
для товарного франчайзингу характерна вузька 

спеціалізація франчайзі на реалізації одного виду 
товарів і послуг. В даний час цей вид франчайзин-
гу використовується багатьма компаніями, на-
приклад, по виробництву автопокришок. Якщо ж 
товари і послуги не мають торгових марок, вони 
не включаються в цю категорію.

Другим видом франчайзингу є виробничий 
франчайзинг. Цей вид франчайзингу найбільш 
широко представлений у виробництві безалко-
гольних напоїв. Кожен з місцевих чи регіональ-
них розливальних і пакувальних заводів є фран-
чайзі від основної компанії. Coca-Cola, Pepsi і 
інші продають концентрати та інші продукти, 
необхідні для виробництва місцевим розливаль-
ним компаніям, що потім змішують концентрати 
з іншими складовими продуктами і розливають у 
пляшки чи банки для розповсюдження по місце-
вих дилерах. Зрозуміло, що товар у Нью-Йорку не 
повинний відрізнятися від товару в Сан-Фран-
циско.

Третім видом франчайзингу є діловий фран-
чайзинг, який ще називають «франчайзинг біз-
нес-формату». При цьому франчайзер продає лі-
цензію приватним особам чи іншим компаніям 
на право відкриття магазинів, кіосків, або цілих 
груп магазинів для продажу покупцям набору 
продуктів і послуг під ім’ям франчайзера. Таким 
чином, це франчайзинг на вид діяльності, тобто 
включення малого підприємства в повний вироб-
ничо-господарський цикл великої корпорації. 

Рис. 1. Класифікація видів франчайзингу
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Ледь не самий популярний вид франчайзингу, 
при якому ведуча фірма продає ліцензію приват-
ним фірмам чи компаніям на право відкриття 
власної фірми з продажу продуктів і послуг під 
ім’ям франчайзера (наприклад, прокат і побутове 
обслуговування, ділові і професійні послуги, ма-
газини, мережі закусочних, готелів). З боку вели-
кої корпорації пред’являються рівні з нею вимоги 
до технологічного процесу, якості, а також забез-
печується навчання персоналу, вибір площадки 
будівництва підприємства, інші послуги (методи 
забезпечення продажів, ведення оперативної 
звітності і т. п.). При діловому франчайзингу по-
трібно, щоб франчайзі оплачував постійні вне-
ски, а також робив внески в рекламний фонд, що 
знаходиться у віданні франчайзера. Франчайзер 
може здати в оренду франчайзі основні фонди, 
запропонувати йому фінансування; він вправі 
також виступати і як постачальник для своїх 
франчайзі.

Поряд з основними видами можна відмітити 
корпоративний та конверсійний види франчай-
зингу [4].

Корпоративний франчайзинг – сучасна форма 
організації франшизного бізнесу, при якій фран-
шизоотримувач оперує не окремим підприєм-
ством, а мережею франшизних підприємств із 
використанням найманих менеджерів.

Конверсійний франчайзинг – спосіб розши-
рення франшизної мережі, при якому діюче само-
стійне підприємство переходить на роботу за до-
говором франчайзингу і приєднується до системи 
франшизних підприємств, що працюють під кон-
тролем одного франшизоотримувача. В останні 
роки класична модель франчайзингу змінилася в 
напрямку забезпечення франчайзера додаткови-
ми можливостями швидкого розвитку з наймен-
шими витратами. Хоч існує багато варіантів кла-
сичного франчайзингу, три з них використову-
ються найбільш часто. Це: регіональний фран-
чайзинг; суб-франчайзинг; франчайзинг, що 
розвивається. У кожному з цих випадків фран-
чайзі одержує всі переваги, що зазвичай пов’язані-
і з франчайзингом: використання торгової марки і 
логотипа франчайзера, системи його бізнесу, пер-
вісне навчання, вибір місця, підтримка і т. д. 
Основні відмінності їх друг від друга полягають 
в наступному:

– тривалість відносин франчайзера і фран-
чайзі;

– до кого франчайзі може звертатися за під-
тримкою;

– кому він сплачує встановлені внески.
Обираючи регіональний франчайзинг, фран-

чайзер вирішує охопити своєю діяльністю якийсь 

географічний район, яким може бути столична 
область, штат або країна. Усвідомлюючи, що він 
не має таких коштів чи колективу, щоб розвивати-
ся так швидко, як хотілося б, він спирається на 
підтримку головного франчайзі. У свою чергу, 
головний франчайзі має право не тільки підбира-
ти нових франчайзі у своєму географічному райо-
ні, але і забезпечувати їхнє початкове навчання, 
та інші послуги, що звичайно робить сам фран-
чайзер. Головний франчайзі однак включений у 
поділ платежів і внесків у рекламний фонд. Він 
користується всіма благами, що звичайно дає 
франчайзинг, для цього він теж сплачує ліцензій-
ні внески, а, також внески на рекламу безпосеред-
ньо франчайзеру. Контракт між франчайзером і 
головним франчайзі встановлює, що очікується 
від кожної сторони і який визначений період 
франчайзі буде виконувати цю специфічну роль. 
У відповідь на початкову сплату франчайзеру 
внесків за діяльність на винятковій території рин-
ку головний франчайзі у майбутньому одержує 
від франчайзера роялті, розмір яких залежить від 
частки в загальному обсязі реалізації тих нових 
франчайзі, яких він залучив до цієї франчайзин-
гової системи. На відміну від інших методів цей 
метод вигідний для обох сторін, тому що голо-
вний франчайзі повинен одержувати підтримку 
протягом усього часу співробітництва, а це вигід-
но і франчайзеру.

У суб-франчайзингу суб-франчайзер також 
освоює якусь певну територію і забезпечує почат-
кове навчання, вибір приміщення і т. д. Різниця 
тільки в тім, що франчайзі працює прямо із суб-
франчайзером на довгостроковій основі і має 
дуже обмежений контакт із франчайзером. Він 
платить роялті і рекламні внески суб-франчайзе-
ру, він в свою чергу, частину цих грошей платить 
франчайзеру. Суб-франчайзер, таким чином, стає 
франчайзером на своїй території і франчайзі за-
лежить від його довгострокової підтримки. Те, 
що суб-франчайзер може мати обмежені кошти, 
управлінські і маркетингові здібності, відіб’ється 
на франчайзі. Отже, потенційний франчайзі пови-
нний дуже ретельно вибирати суб-франчайзинго-
ві відносини, тому що він залежить від ділової і 
життєвої хватки як франчайзера, так і суб-фран-
чайзера.

В угоді по розвитку території франчайзер пе-
редає ексклюзивні права на розвиток якогось гео-
графічного району групі інвесторів. Інвестори, 
у свою чергу, або розвивають свої власні фран-
чайзи, якими вони володіють на цій території, або 
підбирають франчайзі. В останньому випадку 
становище інвестора як власника обмежено. У від-
повідь на право розвитку ексклюзивної території 
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особа, що володіє цим правом, платить франчай-
зеру внески і зобов’язаний відкрити визначену 
кількість точок в обговорений період часу. Влас-
ники відкритих франчайзі платять роялті і ре-
кламні внески безпосередньо франчайзеру. Осо-
ба, що володіє ексклюзивними правами, не має 
частки в цих внесках, його частка є тільки в рен-
табельності індивідуальних франчайзов, що він 
відкрив.

Стан ринку франчайзингу як України так і 
СНГ в цілому у 2012–2013 рр. був достатньо дина-
мічним з точки зору зацікавленості зарубіжних 
компаній у виході на український ринок та розви-
тку з українськими партнерами. Загалом, кіль-
кість бізнесів в Україні, які розвиваються по типу 
«франчайзинг», за період 2008–2012 років скоро-
тилася на 40–50 %, але це скорочення якісно 
вплинуло на сам ринок: в основному скоротились 
ті франшизи, які не відповідали нормам цього 
виду відносин. Станом на 2013 рік в Україні за 
системою франчайзингу працюють близько 200 
торговельних марок не лише зарубіжних, але й 
українських. Найбільш прибутковими та актив-
ними у 2012–2013 рр. були компанії, що розвива-
ють іноземні франшизи. Найдинамічнішим з 
точки зору інвестицій був ринок готельного біз-
несу, чому сприяло проведення Євро 2012 в Укра-
їні та можливість входження до всесвітньовідо-
мих мереж готелів. Ринок ресторанного бізнесу 
займає найбільшу частку – близько 55 % від усіх 
брендів які розвивають франчайзинг в Україні. 
Деякі українські оператори ресторанного бізнесу 
активно розглядають можливості покупки іно-
земних франшиз для посилення власного портфе-
лю бізнесу та збільшення капіталізації. Ринок 
роздрібної торгівлі становить біля 35 %, а 10 % 

займають всі інші види діяльності. Спостеріга-
ється висока привабливість галузевого розвитку 
бізнесу, який в перспективі буде працювати на 
умовах франчайзингу [2].

Згідно з даними Федерації Франчайзингу в 
Україні, кількість заявлених франшиз в 2013 році 
склала майже 300, з них всього 50 відповідають 
міжнародним стандартам. Для порівняння: у Фран-
ції – це становить 1658, в Туреччині – 1888, в Ки-
таї – 4000 франшиз. На сьогоднішній день фран-
чайзинговий бізнес в Україні представлений 
6000 заявлених торгових точок, з яких повноцін-
но працюють лише 3000. Цікавий той факт, що із 
загальної кількості франшиз, тільки 20 % є націо-
нальними, тоді як інші 80 % – іноземного похо-
дження [5].

Більшість підприємств, які працюють на під-
ставі франчайзингової угоди, це малі підприєм-
ства. Франчайзингова модель розвитку малого 
бізнесу в Україні відображена на рис. 3. У моделі 
визначені ті умови, які беруть на себе кожна із 
сторін-учасників угоди. На нашу думку, їх необ-
хідно розглядати з точки зору виробничих, еко-
номічних та ринкових процесів, участь в яких і 
приймають велике та мале підприємства. Роз-
глядаючи франчайзинг як модель розвитку ма-
лого бізнесу, необхідно сформувати ті переваги 
(складові), які і впливають на зазначений про-
цес. До таких ми віднесли наступні: відкриття 
власної справи на вигідних стартових умовах; 
доступ до капіталу з більш низьким ступенем 
ризику; зниження первісних витрат; зниження 
ризику банкрутства; отримання передового до-
свіду та інформації у франчайзинговій мережі; 
набуття ефективних методів управління, підви-
щення професіоналізму і компетенції; постійне 

Рис. 2. Кількість франчайзингових мереж в різних країнах 
(станом на початок 2014 р.)
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Рис. 3. Франчайзингова модель розвитку малого бізнесу
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підвищення кваліфікації персоналу; викорис-
тання інновацій головного підприємства; вико-
ристання маркетингової концепції великого під-
приємства, послуг його рекламної служби; право 
на ексклюзивний розподіл; посилення конку-
рентної позиції.

Висновки. На жаль, сьогодні поширення 
франчайзингової моделі серед підприємств 
України стримується через низку бар’єрів, серед 
яких найбільш впливовими є: нестабільність роз-
витку економіки; відсутність у більшості потен-
ційних франчазі необхідного стартового капіта-
лу; проблеми, що виникають при отриманні кре-
дитів; а недосконалість правового забезпечення 
розвитку означеної моделі. Активізація інтегра-
ційної моделі розвитку бізнесу повинна сформу-
вати позитивні зміни у підприємницькому серед-
овищі України через низку наступних чинників: 
фінансова та ділова підтримка розвитку бізнесу; 
опанування підприємствами нових технологій; 
розширення сфер діяльності; якісна підготовка 
кадрів для бізнесу; підвищення рівня їх конку-
рентоспроможності. В свою чергу економічне 
середовище України отримає такі позитивні змі-
ни: задоволення потреби споживачів у тих видах 
якісних товарів та послуг, які раніше не задо-
вольнялись; зростання рівня зайнятості населен-
ня через створення додаткових робочих місць; 
якісні зміни у кадровому потенціалі; збільшення 
ВВП через зростання кількості прибуткових під-
приємств.
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FUNDAMENTALS OF TELECOMMUNICATIONS STRATEGIC MANAGEMENT

В статті визначено основні проблеми стратегічного управління підприємствами, проаналізовано існу-
ючи підходи до організації стратегічного управління діяльності підприємств телекомунікацій, розгляну-
ти питання необхідності впровадження стратегічного управління для підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств. Запропоновано перспективні напрями вдосконалення стратегічного управління під-
приємств телекомунікацій.

Ключові слова: підприємства телекомунікацій, стратегічне управління, розвиток, перспективи.

В статье определены основные проблемы стратегического управления предприятиями, проанализи-
рованы существующие подходы к организации стратегического управления деятельности предприятий 
телекоммуникаций, рассмотрены вопросы о необходимости внедрения стратегического управления для 
повышения конкурентоспособности предприятий. Предложены перспективные направления совершен-
ствования стратегического управления предприятий телекоммуникаций.

Ключевые слова: предприятия телекоммуникаций, стратегическое управление, развитие, перспективы.

The paper identifies the main problems of strategic business management, analyzed existing approaches to 
strategic management of enterprises telecommunications rassmotrenі voprosі the necessity of implementation of 
strategic management to enhance the competitiveness of enterprises. Perspective directions of improving the stra-
tegic management of telecommunications companies.
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Постановка проблеми. В процесі формуван-
ня повноцінного ринку українські підприємства 
отримали багато нових можливостей, серед яких 
основними є самостійність, право визначення та 
реалізації виробничої програми, право вибору 
шляхів розвитку виробництва, самостійне фор-
мування систем мотивації праці, повна відпові-
дальність за кінцеві результати господарювання. 
В цих умовах найважливішою функцією управ-
ління стає стратегічний розвиток підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорія стратегічного управління, що розроблена 
західними вченими, – Р. Акоффом, І. Ансоффом, 
П. Ф. Друкером, Б. Карлофом, У. Кінгом, Д. Клі-
ландом, А. Дж. Стріклендом, А. А. Томпсоном та 
ін., далеко не в повній мірі відповідає реаліям 
постсоціалістичних країн в цілому й України зо-
крема. Це зрозуміло, оскільки вони будували 
свою теорію для стабільних економік промислово 
розвинутих країн, для яких характерні: відносна 
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передбачуваність змін зовнішнього оточення і 
власних ресурсів, добре відпрацьоване законо-
давче поле, висока інформаційна забезпеченість 
фахівців, структурованість суспільства, адапто-
ваність населення до ринкових відносин, його 
звичка виконувати правила гри. Ці характерні 
риси не властиві країнам з перехідною економі-
кою, тому використання у них в повному обсязі 
вказаної теорії неможливе.

У цьому напрямку багато було зроблено такими 
українськими та російськими вченими, як В. П. Ба-
бич, Я. Г. Берсуцький, В. М. Геєць, В. Г. Герасим-
чук, А. П. Градов, В. М. Гриньова, В. А. Заброд-
ський, Г. П. Іванов, К. Ф. Ковальчук, Б. І. Кузин, 
І. І. Лукінов, О. А. Петров, О. І. Пушкар, О. С. Стоя-
нова, А. І. Яковлєв.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сучасний етап трансформації 
економіки України, в якому спостерігаються еле-
менти виходу із загальносистемної кризи, потре-
бує активного розвитку та впровадження страте-
гічного управління на підприємствах. У наукових 
дослідженнях стратегічного управління підпри-
ємством є проблеми, які не тільки не досліджені, 
а й досі не поставлені. Так, наприклад, відсутні 
концепції стратегічного управління підприєм-
ством, адекватні умовам економіки, що транс-
формується. В наукових дослідженнях недостат-
ньо виразно визначена система категорій страте-
гічного управління. Відсутні роботи, в яких роз-
глядається стратегічне управління з позицій 
взаємообумовленого впливу підприємства і його 
зовнішнього оточення, в яких визначена техноло-
гія стратегічного управління. Не розроблені сис-
тема конструктивних принципів, що дозволяють 
синтезувати методи, моделі та інструменти при-
йняття стратегічних рішень; а також теоретичні 
та практичні засади стратегічного моніторингу. 
Інформація не розглядається як рівноправний ре-
сурс стратегічного управління. Вирішення вказа-
них вище проблем дозволить перевести стихій-
ний розвиток окремих підприємств у науково ке-
рований, який стабілізує ситуацію в економіці.

Мета статті – з’ясувати сутність стратегічно-
го підходу до управління підприємством та вия-
вити основні проблеми, які перешкоджають його 
впровадженню на підприємствах телекомуніка-
цій України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система стратегічного управління підприєм-
ством призначена насамперед для вирішення за-
вдання оптимізації його функціонування, вимі-
рюваної інтегральним показником ефективності 
діяльності підприємства, визначеним як критерій 
якості системи. Проектування системи стратегіч-
ного управління підприємств телекомунікацій 
здійснюється на основі базової моделі, яка скла-
дається з п’яти основних блоків – цілей, функцій, 
завдань, управління, ресурсів системи, а також 
середовища підприємства. Формування стратегії 
підприємства – логічний і аналітичний процес 
обґрунтування майбутнього положення фірми за-
лежно від зовнішніх умов. При цьому використо-
вують наступні принципи.

1. Динамічний зворотний зв’язок – облік змін, 
що відбуваються в зовнішньому середовищі, і 
підтримка тісного взаємозв’язку між підприєм-
ством і зовнішнім середовищем.

2.  Альтернативність – розробка і аналіз різних 
варіантів зміни зовнішнього середовища і пове-
дінки підприємства.

3. Специфічність – стратегічна поведінка під-
приємства визначається його специфікою, наяв-
ністю конкурентних переваг цінностями і праг-
неннями власників і трудового колективу.

Формування стратегії є послідовною реаліза-
цією ряду взаємозв’язаних етапів, укрупнено 
представлених на рис. 1.

Кожен з цих етапів є системою дій, що скла-
дається з багатьох взаємозв’язаних елементів, 
і може бути реалізовано за допомогою різних ме-
тодів.

Перехід економіки до ринкових відносин 
спричинив ускладнення в діяльності кожного 
підприємства незалежно від форми власності, га-
лузі й напрямів прикладання зусиль, правового 
статусу. В міру ускладнення зовнішнього середо-
вища, змін технології, на якій базується робота 
підприємства, поява нових цілей висуває на пер-
ший план необхідність застосування ідеології 
стратегічного управління. Загальноприйняті ха-
рактеристики стратегічного управління стосу-
ються західних фірм, які функціонують в умовах 
розвинутих ринкових відносин. Тому перенесен-
ня ідеології стратегічного управління західних 
фірм на ґрунт вітчизняної економіки потребує 

Рис. 1. Основні етапи формування стратегії
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детального врахування особливостей діяльності 
кожного підприємства в середовищі, що його ото-
чує. Аналіз стану й динаміки трансформаційних 
процесів дає змогу визначити особливості мето-
дології стратегічного управління стосовно ві-
тчизняних підприємств телекомунікацій. Ми 
пропонуємо розглянути їх у трьох розрізах:

– особливості, що криються в макросередо-
вищі;

– особливості, пов’язані з факторами безпосе-
реднього оточення;

– особливості становлення стратегічного 
управління у внутрішньому середовищі підпри-
ємства.

Особливості макрорівня мають концептуаль-
ний характер оскільки вони значною мірою галь-
мують розвиток кожного підприємства зокрема й 
економічне зростання в цілому. Характерно те, 
що зміни в одному з них викликають ланцюгову 
реакцію i зумовлюють нестабільність інших. 
Особливо чутливі до змін політичний i макроеко-
номічний компоненти, бо вони значною мірою 
залежать як від коливань у міжнародному ото-
ченні, так i від змін внутрішнього середовища. 
Важливою особливістю є те, що досі існує інерція 
централізовано-адміністративної системи, згідно 
з якою підприємства зберегли звичку орієнтува-
тися на вищі керівні структури й органи влади, 
а власної ініціативи не виявляють.

Суттєвою перепоною є відсутність розвинуто-
го фондового ринку, недосконалість фінансово-
банківської системи, а також тиск фіскальної по-
літики держави i, в першу чергу, податкової сис-
теми. яка пригнічує ділову активності. Працюва-
ти самостійно, без протекції і пільгових умов стає 
неможливим, тому власники й керівники підпри-
ємств намагаються знайти різні механізми, часом 
протиправні, які створили б для них пільгові 
умови для виживання й розвитку. Така ситуація 
характерна для всіх рівнів влади, починаючи з 
районного i до Кабміну, Адміністрації Президен-
та й Верховної Ради. Тут проявляється така ха-
рактерна особливість, як нерівність конкурент-
них умов діяльності суб’єктів господарювання. 
А це перешкоджає розвитку справедливих еконо-
мічних відносин i призводить до порушення рів-
новаги й розбалансованості розвитку як самих 
підприємств, так i підприємництва у цілому.

Повільнiсть впровадження стратегічного 
управління в практику управління підприємств 
телекомунікацій спричинює вплив факторів без-
посереднього оточення. Вони пов’язані, по-пер-
ше, з тиском та обмеженнями, накладеними ма-
кросередовищем. По-друге, з вiдсутнiстю умов 
для iснування реального конкурентного середо-

вища. Насамперед iдеться про умови, якi збiль-
шували б вiддачу вiд капiталовкладенъ до певної 
конкурентної норми, яка наближається до норми 
віддачi вiд довгострокових цiнних паперiв уряду 
з поправкою на ризик. У разi, коли норма вiддачi 
вища за вiддачу конкурентного ринку, вiдбува-
ється надходження капiталу на ринок через появу 
нових конкурентiв або через інвестиції наявних 
конкурентiв. Надходження iнвестицiй i здатнiсть 
пiдприємств пiдтримувати норму вiддачi, вищу 
за середню, зумовленi дiєю факторiв конкуренції. 
Особливiстю ринкiв вiтчизняних підприємств 
телекомунікацій є, власне, недостатній вплив на 
формування конкуренції таких класичних факто-
рiв, як наявнiсть i гнучкiсть бар’єрiв для входжен-
ня в ринок нових конкурентiв, можливiсть появи 
продукцiї-замiнникiв, здатнiсть постачальникiв 
завищувати цiну, а покупцiв занижувати.

По-третє, впровадження стратегiчного управ-
лiння в практику дiяльностi вiтчизняних підпри-
ємств телекомунікацій перешкоджає неналежна 
методологiчна база й недостатня теоретична пiд-
готовка керiвникiв вищої ланки, що практикують 
у цiй сферi. Зокрема, переважна бiлъшiсть під-
приємств сьогодні потребує методологiчних i ме-
тодичних розробок зi стратегiчного управлiння. 
На становлення стратегічного управління найвiд-
чутніше впливають особливостi й перешкоди 
внутрiшнього середовища підприємств. Незважа-
ючи на те, що стратегiчне управлiння є засобом 
успішного виживання у кризових умовах, на 
практицi стратегiя поведінки бiльшостi суб’єктiв 
господарювання вiдсутня, що значною мiрою 
сприяє погiршенню їх становища. Це можна по-
яснити насамперед намаганням керiвникiв швид-
ко вирiшити питання фiнансових результатiв, 
iнертністю мислення старих управлiнських ка-
дрів, вiдсутнiстю досвiду застосування стратегiч-
ного управлiння, а також незнанням i нерозумiн-
ням його сутi, принципів, методiв i прийомiв. 
Вiдсутнiсть стратегії, як правило, проявляється у 
двох формах. По-перше, підприємства телекому-
нікацій планують свою діяльнiсть виходячи зi 
сталості зовнiшнiх умов. Коли йдеться про стра-
тегiчне управлiння, то передусiм потрiбно визна-
чити, шо слiд робити зараз, щоб досягти постав-
лених цiлей у майбутньому. При цьому потрібно 
виходити з того, що як у зовнішньому оточенні, 
так і внутрішньому обов’язково вiдбуваються змi-
ни. Тобто при стратегічному управлiннi здiйсню-
єтъся погляд з майбутнього в теперiшнє, визна-
чаються певні заходи сьогодні, щоб забезпечити 
бажаний стан у майбутньому.

По-друге, при нестратегiчному управлiнні 
розробка програмних дiй грунтується лише на 
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аналiзі внутрішнiх можливостей i потенцiалi під-
приємства. При такому підходi часто виникають 
ситуації, коли телекомунікаційні пiдприємства 
не в змозі досягти своїх цiлей через те, що з часом 
змiнюються умови як у безпосереднъому оточен-
нi (споживачi, постачальники, конкуренти та iн.), 
так i в макросередовищi (змiни в законодавствi, 
податковому кодексі, полiтицi уряду). Така ситуа-
цiя зумовлена причинами характерними для вiт-
чизняних пiдприємств: незнанням керiвними ка-
драми основ стратегiчного управлiння та iнтуї-
тивним пiдходом до вибору стратегії. Впрова-
дження стратегiчного управлiння потребує 
наявностi певної інфраструктури, а саме – сучас-
ної комп’ютерної мережі й створеної на її основi 
автоматизованої інформаційної системи, яка да-
вала б можливiсть проводити монiторинг за змі-
нами у зовнiшньому i внутрiшньому середовищах 
підприємства.

В органiзаційному планi важливо створити 
вiдповiдний пiдроздiл, який у західних підпри-
ємствах має назву стратегічного господарського 
центру, функцiями якого було б проведення стра-
тегiчного аналiзу, визначення мiсії i стратетiчних 
цiлей, формування пакета альтернативних стра-
тегiй і вибiр оптимальної за певними критерiями, 
а також спільної з iншими пiдрозділами пiдпри-
ємства робота щодо реалiзації обраної стратегії. 
У такому пiдрозділі повиннi працювати високок-
валiфiковані аналітики, якi досконало б володiли 
теоретичними й прикладними аспектами страте-
гічного управління. Для вітчизняних підриємств 
телекомунікацій найдоцiлънiшим є ситуацiйний 
пiдхiд до встановлення меж і шляхiв впрова-
дження стратегiчного управлiння. Сучаснi рин-
ковi відносини змушуютъ бiльшiсть вiтчизняних 
пiдприємств працювати в умовах невизначеностi 
й обмежень: урахування рiзних точок зору осiб, 
якi приймають рiшення: нестабільностi зовнiш-
нъого середовища; труднощів збирання й опра-
цювання iнформації.

Для будь-якого пiдприємства зовнiшнє серед-
овище являє собою в першу чергу сферу, яка май-
же не підпорядковуєтъся його впливу. Тому якщо 
не брати до уваги окремих випадків формування 
зовнiшнього середовища під дією конкретного 
підприємства, головною умовою досягнення ці-
лей є адаптацiя до умов середовища. Процес за-
безпечення адаптацiї передбачає такі етапи:

– виявлення некерованих факторiв, вплив 
яких на процес прийняття стратегiчних рiшень 
теоретично можливий;

– моделювання та емпіричний вимiр iнтен-
сивності впливу некерованих факторiв як на ке-
рованi фактори, так і на результати діяльності;

– визначення результатiв стратегiчних рішенъ 
за конкретним значенням некерованих факторiв.

Стратегічне управління нерозривно пов’язане 
зі зміною обставин і умов, що зумовлює застосу-
вання ситуаційного підходу. Визначаючи послi-
довністъ процедур у процесi стратегiчного управ-
лiння, ситуацiйний пiдхiд враховує як конкретнi 
особливості на фiксований момент часу, так i ди-
намiку змiн у певному iнтервалi часу. Завдяки 
ситуаційному підходу можна розширити базу 
знанъ менеджерiв для прийняття стратегiчних 
рiшень шляхом творчого транспортування пози-
тивного управлiнського досвiду за методом ана-
логії. Особливостi ситуацiйного пiдходу мають 
враховуватися під час здiйснення пiдпроцесiв 
стратегiчного управлiння. По-перше, унiкаль-
нiсть ситуацiйного пiдходу дає змогу застосувати 
його у визначеннi та реалiзації стратегiї для кож-
ного конкретного підприємства телекомунікацій, 
оскiльки кожен із них неповторний i відрiзняєть-
ся вiд iнших. По-друге, така особливiсть ситуа-
цiйного пiдходу, як необов’язковiсть формалiзо-
ваної мети, цілком пiдходить до визначення мiсії 
й стратегiчних цілей, оскільки мiсiя i стратегiчнi 
цiлi мають якiсний характер і слабоструктурова-
нi. По-третє, динамiчна змiна ситуацій в середо-
вищi пiдприємства утруднює постановку i роз-
в’язання завдань оптимізації. У стратегiчному 
управлiннi стверджувати, що вироблена страте-
гiя оптимальна, не має сенсу, тому що стратегiя – 
це напрям розвитку, розрахований на перспек-
тиву, i тому те, що тепер здається оптимальним, 
через тривалий час може не бути таким. По-чет-
верте, застосування ситуацiйного пiдходу до ди-
намiчної змiни ситуацій цілком характерне для 
стратегiчного управлiння. Це пов’язане як iз 
внутрiшнiм, так i з зовнiшнiм середовищами те-
лекомунікаційного підприємства, які володіють 
об’єктивною здатнiстю до постійних змін. По-
п’яте, така особливiсть ситуацiйного пiдходу, як 
наявнiсть свободи волевиявлення, характерна 
для стратегiчного управлiння, бо i стратегiчним 
аналiзом, i визначенням мiсiї та цiлей, а також 
прийняттям рiшень щодо вибору стратегiї та їх 
виконанням займаються менеджери, котрi мають 
власнi iнтереси й цiлi та здатнi дiяти на власний 
розсуд.

Перелiченi особливостi ситуацiйного пiдходу 
дають змогу сформувати стратегiю будь-якого 
суб’єкта господарювання з максимальним набли-
женням до ситуацій, шо складаються на ринку 
його дiяльностi. Основна проблема реалізації 
стратегії полягає в тому, що вони можуть орієн-
тувати систему управління підприємством на 
концентрацію на якомусь одному напрямі і вико-
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нувати зобов’язання тільки перед одною зацікав-
леною групою.

Висновки. Таким чином, головними перевага-
ми стратегічного управління є:

– зв’язок поточних рішень з майбутніми ре-
зультатами, організоване осмислення рішень 
(усупереч спонтанному прийняттю) з прогнозу-
ванням їхніх наслідків;

– орієнтація на пошук альтернативних варіан-
тів досягнення цілей, тобто допустимих цілей у 
межах визначених цілей та наявних обмежень;

– визначення можливостей і загроз, сильних 
та слабких сторін діяльності підприємства, вра-
хування їх при встановленні цілей і формулюван-
ні стратегій для забезпечення впливу на ці аспек-
ти вже сьогодні;

– свідома підготовка майбутнього і до май-
бутнього;

– розподіл відповідальності не лише між на-
прямками діяльності, а й між поточною та май-
бутньою діяльністю.

Переваги стратегічного управління не реалі-
зуються самі по собі. Як кожне явище, стратегіч-
не управління має характеристики, які в разі їх 
невдалого використання можуть зашкодити роз-
робці та впровадженню стратегічних планів.
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НЕОБХІДНІСТЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

NEED FOR INFORMATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

У статті розглянуто актуальні напрямки розвитку процесу інформатизації вищих навчальних закла-
дів, визначено основні функціональні завдання структурних підрозділів, що відповідають за цю ділянку 
роботи, запропоновано шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в універси-
теті, які б сприяли активізації навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності студентів, розкрит-
тю їх творчого потенціалу, збільшенню ролі самостійної та індивідуальної роботи і ґрунтувалися б на 
широкому впровадженні у навчальний процес новітніх педагогічних та інформаційних технологій, в тому 
числі із використанням мережі Інтернет.

Ключові слова: освітня діяльність, інформатизація, інформаційні технології, телекомунікаційні технології, 
вищий навчальний заклад, дистанційна освіта.

В статье рассмотрены актуальные направления развития процесса информатизации высших учебных 
заведений, определены основные функциональные задачи структурных подразделений, отвечающих за 
этот участок работы, предложены пути повышения качества профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов в университете, которые способствуют активизации учебно-познавательной, научно-исследо-
вательской деятельности студентов, раскрытию их творческого потенциала, увеличению роли самостоя-
тельной и индивидуальной работы и которые базируются на широком внедрении в учебный процесс но-
вейших педагогических и информационных технологий, в том числе с использованием сети Интернет.

Ключевые слова: образовательная деятельность, информатизация, информационные технологии, телекомму-
никационные технологии, высшее учебное заведение, дистанционное образование.

The article deals with the actual direction of the process of information institutions of higher education, the 
main functional tasks of structural units responsible for this work, the ways of improving the quality of training 
future professionals at the university level, which would facilitate activation of teaching and learning , research 
activities students reveal their creativity, increase the role of an independent and individual work and be based on 
a broad introduction to the educational process of teaching and advanced information technologies, including us-
ing the Internet.

Key words: educational activities, information, information technology, telecommunications technology, higher edu-
cation institution, distance education.
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Постановка проблеми. Інформаційні та те-
лекомунікаційні технології впевнено використо-
вуються у всіх сферах діяльності людини. Впро-
вадження інформаційних технологій відбуваєть-
ся практично у всіх галузях, але найбільше цього 

вимагає система освіти. Від якості побудови ін-
тегрованої інформаційної автоматизованої сис-
теми залежить розвиток вищого навчального за-
кладу (ВНЗ). Проблема інформатизації – це 
стрижень, навколо якого будується вся система 
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роботи ВНЗ. Розв’язання цієї проблеми дозволяє 
вирішити замовлення інформаційного суспіль-
ства – готувати спеціалістів, які повинні на су-
часному рівні застосовувати інформаційні тех-
нології як у професійній діяльності, так і у по-
всякденному житті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання, пов’язані із інформатизацією системи 
вищої освіти, аналізуються та досліджуються в 
роботах таких закордонних та вітчизняних нау-
ковців: Ю. А. Афанас’єв, В. І. Гужов, В. В. Колос, 
В. А. Любчак, А. Г. Півень, С. Д. Резник, В. М. Ста-
сишин та ін. Праці вище зазначених науковців 
зробили значний внесок у вирішення проблем 
інформатизації освіти, що суттєво впливає на 
зміст, організаційні форми, методи навчання та 
управління навчально-пізнавальною діяльністю, 
спричиняє істотні зміни в роботі студентів, ви-
кладачів, керівників навчальних закладів і уста-
нов. Проте більшість розробок зарубіжних вче-
них потребують розвитку і творчої адаптації до 
вітчизняної системи вищої освіти. За цієї ситуа-
ції необхідними є теоретичні розробки та мож-
ливість їх практичної реалізації на засадах імп-
лементації зарубіжного досвіду інформатизації 
системи вищої освіти із врахуванням вітчизня-
них умов.

Метою статті є виявити передумови та на-
прями інформатизації освітньої діяльності ВНЗ 
за допомогою аналізу умов здійснення та тен-
денцій розвитку інформаційних та телекомуні-
каційних технологій. Поставлена мета зумовила 
необхідність розв’язання таких завдань: визна-
чити сутність інформатизації освітньої діяль-
ності ВНЗ, дослідити основні функціональні за-
вдання структурних підрозділів, що відповіда-
ють за процес інформатизації освітньої діяль-
ності ВНЗ, охарактеризувати перспективи в 
освітній галузі, що відкриває використання ме-
режі Інтернет.

Виклад основного матеріалу. Важко уявити 
ефективне функціонування ВНЗ, діяльність якого 
здійснювалась би без розвитку сфер використан-
ня комп’ютерної техніки, інформаційних техно-
логій. Тому на сьогоднішній день гостро постає 
питання інформатизації системи освіти, в тому 
числі і вищої.

Інформатизація освіти являє собою процес 
впорядкування сукупності взаємопов’язаних 
організаційно-правових, соціально-економічних, 
навчально-методичних, науково-технічних, ви-
робничих та управлінських заходів, спрямова-
них на задоволення освітніх інформаційних, 
обчислювальних і телекомунікаційних потреб 

учасників функціонування навчально-виховної 
системи [3, c. 65]. Інформатизація освіти перед-
бачає широке й ефективне впровадження і вико-
ристання інформаційно-комунікаційних техно-
логій при здійсненні освітньої, наукової та 
управлінської функцій, що притаманні освітній 
галузі.

Найбільш актуальні напрямки розвитку про-
цесу інформатизації ВНЗ це [3, c. 158]:

– створення концепції інформатизації та 
комп’ютеризації ВНЗ та комплексної програми її 
реалізації;

– розробка автоматизованої системи управ-
ління (АСУ) ВНЗ та її впровадження;

– створення системи кадрового, технічного, 
програмного забезпечення і організаційна під-
тримка цієї системи;

– координація роботи всіх підрозділів ВНЗ 
щодо інформатизації та комп’ютеризації;

– впровадження мережі Інтранет та Інтернет, 
створення WEB-вузла ВНЗ, розробка і підтримка 
власного сайту;

– розвиток та вдосконалення організації на-
вчального процесу на основі використання новіт-
ніх інформаційних технологій.

Враховуючи нові тенденції у розвитку інфор-
маційних технологій і практичні результати щодо 
створення єдиної локальної мережі ВНЗ, її під-
ключення до глобальної комп’ютерної мережі Ін-
тернет, варто визначити основні функціональні 
завдання структурних підрозділів, що відповіда-
ють за цю ділянку роботи, а також посадові 
обов’язки співробітників цих підрозділів.

Як приклад розглянемо основні завдання го-
ловного підрозділу, що координує і забезпечує 
процес інформатизації, – комп’ютерного інфор-
маційного центру Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя 
(ТНТУ). До них відносять:

– здійснення експертної оцінки доцільності 
придбання та встановлення нового програмного та 
апаратного забезпечення комп’ютерної техніки;

– розробка і супровід програмного забезпе-
чення; обслуговування баз даних підсистем АСУ 
університету;

– придбання, встановлення та налагодження 
ліцензійного програмного і апаратного забезпе-
чення комп’ютерної техніки в структурних під-
розділах університету;

– аналіз і розробка варіантів розширення та 
модернізації мережі університету;

– керування доступом підрозділів універси-
тету до мережі Інтернет та облік використання 
ресурсів Інтернет;
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– зовнішні стосунки з Інтернет-провайдером 
з питань, пов’язаних з функціонуванням Інтер-
нет;

– розробка та підтримка університетської 
веб-сторінки;

– централізоване збереження програмного за-
безпечення, що необхідне для функціонування 
підрозділів університету;

– визначення фірм і підприємств, які здійсню-
ють ремонт або постачання комп’ютерних комп-
лектуючих та витратних матеріалів, та стосунки з 
ними.

Інформатизація освітньої діяльності ВНЗ 
включає, в першу чергу, інформатизація навчаль-
ного процесу – створення, впровадження та роз-
виток комп’ютерно-орієнтованого освітнього се-
редовища на основі інформаційних систем, ме-
реж, ресурсів та технологій, побудованих на базі 
застосування сучасної телекомунікаційної техні-
ки. Використання сучасних комп’ютерних техно-
логій дозволяє [2, c. 60]:

– підвищити ефективність і якість навчання 
та виховання, удосконалити зміст навчання, роз-
ширити методи і організаційні форми навчально-
го процесу;

– забезпечити високий науковий і методич-
ний рівень викладання;

– забезпечити індивідуальний підхід у на-
вчанні, збільшити частку самостійної роботи 
студентів, враховувати індивідуальні психологіч-
ні особливості студентів;

– підвищити наочність навчання.
Тому одним з реальних шляхів підвищення 

якості професійної підготовки майбутніх фахів-
ців на рівні ВНЗ, на нашу думку, є врахування 
зазначених можливостей використання комп’ю-
терної та телекомунікаційної техніки і розробка 
науково-обґрунтованих методичних систем на-
вчання з фахових дисциплін, які б сприяли акти-
візації навчально-пізнавальної, науково-дослідної 
діяльності студентів, розкриттю їх творчого по-
тенціалу, збільшенню ролі самостійної та індиві-
дуальної роботи і ґрунтувалися б на широкому 
впровадженні у навчальний процес новітніх педа-
гогічних та інформаційних технологій.

Розробка таких систем передбачає вирішення 
ключових завдань [1]:

• узагальнення вітчизняного та зарубіжного 
досвіду викладання з використанням новітніх 
педагогічних та інформаційних технологій;

• розробка методики організації і проведення 
самостійної роботи студентів з використанням 
інформаційних технологій на основі єдиного під-
ходу до організації аудиторної та позааудиторної 

роботи, оволодіння студентами навичками само-
контролю своєї навчальної діяльності;

• створення на основі Інтернет-технології ме-
тодичного забезпечення дисциплін, зокрема роз-
робка комп’ютерно-орієнтованих систем навчан-
ня різних дисциплін; розробка мультимедійних 
програмних педагогічних засобів для підтримки 
розділів і тем дисциплін, вивчення яких тради-
ційно викликає у студентів певні труднощі;

• організація експериментальної перевірки 
результативності розроблених методик підготов-
ки фахівців та ефективності розроблених мето-
дичних, навчальних друкованих і електронних 
матеріалів та програмних педагогічних засобів.

Саме на вирішення цих завдань і проблем по-
винні бути спрямовані зусилля кожного науково-
педагогічного працівника – від професора до 
асистента. Це фундамент, на якому буде будува-
тися вища освіта у найближчому майбутньому. 
Але для цього керівництво ВНЗ повинно забез-
печити відповідні умови роботи і навчання ви-
кладачів будь-якого профілю, запропонувати ме-
тодики використання комп’ютерних і телекому-
нікаційних технологій у навчальному процесі. 
При цьому, якщо не вжити дієвих заходів щодо 
навчання професорсько-викладацького складу, 
насамперед, реального використання новітніх ін-
формаційних технологій в навчальному процесі 
(під час проведення аудиторних занять, організа-
ції самостійної роботи студентів, для поточного і 
підсумкового контролю тощо), то існує велика 
ймовірність того, що комп’ютери перетворяться з 
потужного дидактичного засобу в друкарські ма-
шинки.

Для вирішення цих проблем необхідно органі-
зовувати навчальні курси для викладачів з питань 
використання нових інформаційних технологій в 
науковій та освітній діяльності, створювати про-
блемні лабораторії, започатковувати постійно ді-
ючі науково-методичні семінари з проблем ін-
форматизації навчального процесу.

З цією метою на базі ТНТУ організовано сис-
тему веб-конференцій BigBlueButton, яка під-
тримує інтерактивний показ слайдів (у форма-
тах PDF та PPT), інтерактивний whiteboard, чат, 
голосовий зв’язок (з використанням Asterisk або 
FreeSWITCH), та віддалений показ робочого 
столу, що дозволяє надавати свої навчальні по-
слуги віддаленим студентам. Система побудова-
на з використанням 15 відкритих компонентів, 
і може бути запущена на Mac, Unix, and PC, 
платформа підтримується розвиненою спільно-
тою, що дбає про розвиток та користувацьку під-
тримку. Також діють постійні семінари, регу-
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лярно проводяться науково-практичні конфе-
ренції, проблематика яких стосується, зокрема: 
актуальних питань інформатики та її застосу-
вань у природничих і гуманітарних науках; ви-
користання інформаційних технологій в управ-
лінні діяльністю навчальних закладів; проблем 
створення і впровадження в навчальний процес 
комп’ютерно-орієнтованих систем навчання; 
ролі інформаційних технологій та Інтернет у на-
укових дослідженнях, в освіті на всіх її етапах 
від середньої і вищої школи до дистанційної і 
післядипломної освіти.

Великі перспективи в освітній галузі відкри-
ває використання Інтернет. Зокрема, з’являється 
можливість доступу до найновіших джерел ін-
формації, результатів наукових досліджень, а та-
кож для обміну інформацією між викладачами і 
студентами. Цю інформацію можна використову-
вати під час підготовки до навчальних занять, 
написання рефератів, курсових, дипломних та 
магістерських робіт. Так, ТНТУ приєднався до 
проекту ELibUkr «Електронна бібліотека Украї-
ни», а це дає можливість забезпечувати, підтри-
мувати та вдосконалювати інформаційну базу, 
необхідну для навчальної та науково-дослідниць-
кої роботи учених і фахівців та відповідні меха-
нізми обміну інформацією з метою інтеграції на-
уковців університету до міжнародної світової 
академічної спільноти.

Нові можливості дозволяють зробити викла-
дання предметів більш наближеним до сучасного 
стану науки. Нарешті саме завдяки Інтернет ста-
ло реальністю впровадження і забезпечення нової 
форми навчання в університеті – дистанційної. 
Дистанційне навчання (ДН) – комплекс освітніх 
послуг, які надаються ВНЗ широким верствам на-
селення як в межах певного регіону, так і в межах 
деякої країни, а також зарубіжних країн, і ґрунту-
ються на засобах обміну навчальної інформації 
на відстані (телебачення, радіо, телекомунікації 
тощо). ДН є однією з форм неперервної освіти, 
яка повинна задовольнити право і потребу осо-
бистості на освіту. Воно поєднує в собі елементи 
очного, очно-заочного, заочного, екстернатного і 
вечірнього навчання на основі нових інформацій-
них технологій і систем мультимедіа. ДН базуєть-
ся на принципі самостійного навчання студентів, 
які віддалені від викладача у просторі і часі, але 
які мають можливість у будь-який час спілкува-
тися з ним за допомогою засобів телекомунікації. 
Можливість інтенсивного спілкування між тим, 
хто навчається, і тим, хто навчає, індивідуаліза-
ція навчання виводить цю форму на якісно новий 
рівень в системі освіти.

Сьогодні у всьому світі ведуться розробки вір-
туальних систем ДН під Інтернет, які відрізня-
ються за своїми можливостями і характеристика-
ми. Найбільш відомими з них є: FirstClass, Web-
CT, TopClas, WebBoard, Learning Space, «Проме-
тей», «UDL System», «Веб-Клас ХПІ». Але з 
різних причин (фінансових, правових, організа-
ційних, технічних тощо) ВНЗ, і зокрема в Україні, 
продовжують роботу щодо створення нових сис-
тем ДН. У зв’язку з великою динамікою розвитку 
мережі Інтернет при проектуванні нової системи 
ДН особливо важливим є вибір основних харак-
теристик, що визначають архітектуру та функції 
цієї системи і які б задовольняли як вимогам сьо-
годення, так і майбутнім запитам до систем ДН. 
У ТНТУ апробовують систему дистанційного на-
вчання ATutor.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Підсумовуючи сказане, можна зробити 
висновок, що без створення науково обґрунтова-
ної системи фахової підготовки майбутніх спеці-
алістів, яка б ґрунтувалась на новітніх досягнен-
нях у галузі інформаційних технологій, без напо-
легливої праці викладачів, спрямованої на розви-
ток пізнавальної і творчої активності студентів, їх 
інтелектуальних здібностей, неможливо досягти 
суттєвого підвищення якості вищої освіти.

Наступним кроком інформатизації системи 
освіти є створення Віртуального Навчального 
Середовища (ВНС), яке буде являти собою сис-
темно-організовану сукупність засобів переда-
вання та опрацювання інформації, апаратно-про-
грамного і організаційно-методичного забезпе-
чення, яка орієнтована на задоволення освітніх 
потреб користувачів. ВНС повинне забезпечува-
ти: широкий доступ до навчальних матеріалів з 
різних дисциплін (курсів); підтримку комунікації 
учасників ДН; збереження інформації про учас-
ників дистанційного навчального процесу, їх 
успішність та активність; контроль знань слуха-
чів; адміністрування дистанційного навчального 
процесу.
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PROVIDING OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE 
IS ON BASIS OF EXPANSION OF ASSORTMENT OF PRODUCTS

Визначено підходи до формування механізму забезпечення розвитку підприємства; оцінено потенціал 
підприємства та чинники його розвитку на прикладі виробничого підприємства м. Києва та запропонова-
но пропозиції щодо розширення асортименту продукції як основи розвитку підприємства, а також здій-
снено економічне обґрунтування доцільності реалізації запропонованих заході.

Ключові слова: розвиток, розвиток підприємства, потенціал, механізм забезпечення розвитку підприємства, 
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Определенно сущность и экономическое содержание развития предприятия; исследовано подходы до 
формирования механизма обеспечения развития предприятия; оценен потенциал предприятия и факто-
ры его развития на примере производственного предприятия м. Киева и предложены предложения отно-
сительно расширения ассортимента продукции предприятия и механизмы их реализации, а также осу-
ществлено экономическое обоснование целесообразности реализации предложенных мероприятий.
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Certainly essence and economic maintenance of development of enterprise; investigational approaches to 
forming of mechanism of providing of development of enterprise; potential of enterprise and factors of his devel-
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Вступ. Дослідження розвитку ринкових від-
носин породжує безліч взаємозалежних проблем-
них явищ у бізнесі-діяльності підприємств. Ре-
формування економіки порушило сформовані 
господарські зв’язки і звичні методи роботи під-
приємств, що надалі привело до погіршення фі-
нансового стану, припиненню розширеного від-
творення. У цій ситуації виникла необхідність 
підвищення стійкості розвитку підприємств. Ке-
рування бізнесом повинне бути направлено на 
удосконалювання подальшого функціонування 

підприємств і підвищення ефективності управ-
ління розвитком на основі удосконалення проце-
сів планування та контроль, що забезпечує акти-
візацію та прискорення темпів кількісних та 
якісних перетворень в системі господарювання.

Результати розвитку підприємства за останні 
майже два десятиріччя характеризуються змен-
шенням обсягів промислової продукції, недостат-
ністю інвестицій в оновлення спрацьованого 
основного капіталу, скороченням чисельності 
працюючих, зростанням дебіторської і кредитор-
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ської заборгованості, зниженням показників ін-
новаційної активності, зростанням частки збит-
кових підприємств, які, в свою чергу, обумовлені 
дією факторів негативного впливу навколишньо-
го і внутрішнього середовища. Такі тенденції 
свідчать про необхідність вдосконалення і адап-
тації напрацьованих теоретичних досліджень і 
практичних підходів з управління розвитком під-
приємств до сучасних умов внутрішнього і зо-
внішнього середовища, в яких відбувається роз-
виток суб’єктів господарювання і здійснюються 
процеси, які створюють передумови для його 
ефективного забезпечення.

Дослідження особливостей розвитку підпри-
ємства присвячені роботи багатьох науковців, 
зокрема М. Д. Аістової [1], Л. А. Базилевича [2], 
Е. М. Короткова [3], Б. Л. Кучина [4], О. В. Раєвнє-
вої [5], Л. В. Сорокіної [6–7], Р. А. Фатхутдінова 
[8], Є. Ф. Губського [9], М. М. Хазан [10] та ін.

Постановка задачі полягає в обґрунтуванні 
напрямків забезпечення розвитку підприємства 
на основі розширення асортименту продукції на 
прикладі виробничого підприємства.

Методологічним апаратом є ситуаційний, сис-
темний, синергетичний та кумулятивний підхо-
ди, на основі яких розроблено концепцію і меха-
нізм забезпечення розвитку підприємства.

Для досягнення означеної задачі використано 
систему загальнонаукових і спеціальних методів 
дослідження: абстрактно-логічний метод, методи 
теоретичного узагальнення, системного аналізу, 
системний підхід, методи аналізу та синтезу, сис-
темно-структурний аналіз та інші.

Результати дослідження. Передусім необхід-
но визначити базисні характеристики загально-
наукового поняття розвитку, що постане вихід-
ним моментом дослідження природи й змісту 
економічної категорії «розвиток підприємства».

У науковій літературі має місце досить широке 
і неоднозначне трактування поняття «розвиток». 
Його визначення найчастіше розглядаються авто-
рами в тій площині, в якій вони працюють.

Відповідно до філософського енциклопедич-
ного словника розвиток – це незворотні, спрямо-
вані, закономірні зміни матеріальних та ідеаль-
них об’єктів [77].

О. В. Раєвнева [5] під розвитком розуміє нео-
боротний, спрямований, закономірний і унікаль-
ний процес змін відкритої системи у просторі і 
часі.

Е. М. Коротков [3] визначає розвиток як су-
купність змін, що ведуть до появи нової якості і 
зміцнюють життєстійкість системи, її здатність 
протистояти руйнівним впливам зовнішнього 
середовища.

Б. Л. Кучин [4] зазначає, що розвиток – це вза-
ємопов’язані зміни якісних, кількісних та струк-
турних категорій в системі.

На думку М. Д. Аістова [1] розвиток означає 
випереджаючі стратегії, які дозволяють реагува-
ти на зміни у випадку їх виникнення.

Р. А. Фатхутдінов [8] розглядає розвиток як 
процес вдосконалення системи на основі механіз-
му конкуренції, законів відтворення, розвитку 
потреб, економії часу, що забезпечує виживання 
системи.

Л. А. Базилевич [2] трактує розвиток як якісні 
перетворення, що призводять до істотного підви-
щення ефективності діяльності підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок, що 
розвиток призводить як до покращення внутріш-
нього стану підприємства, ефективності викорис-
тання його ресурсів, так й до підвищення зовніш-
ніх переваг підприємства над конкурентами.

Розглядаючи розвиток як загальнонаукову ка-
тегорію, можемо сказати, що він являє собою су-
купність кількісних та якісних змін в системі, що 
передбачають перехід від одного якісного стану 
до іншого, та характеризується незворотністю, 
спрямованістю і закономірністю.

Проаналізувавши багато підходів до визначен-
ня поняття «розвиток», доцільно виокремити чо-
тири підходи до визначення сутності розвитку 
підприємства як економічної категорії:

1. Прогресивний: зміна стану підприємства на 
більш прогресивний.

2. Кількісний: зростання розмірів та показни-
ків діяльності підприємства.

3. Трансформаційний: зміна підприємством 
свого якісного стану.

4. Адаптивний: підвищення гнучкості та адап-
тивності до змін.

На основі узагальнення наукових підходів до 
визначення природи та змісту розвитку підпри-
ємства його можна визначити таким чином. Роз-
виток підприємства являє собою сукупність змін 
(якісних, кількісних, структурних), які призво-
дять до зміни підприємством свого якісного ста-
ну з метою підвищення його гнучкості та адап-
тивності до умов господарювання.

Важливим в розвитку підприємства є механізм 
його забезпечення.

Так, відповідно до результатів досліджень 
Л. В. Сорокіної [6–7] останній повинен включати 
три управлінських процедури, які, в свою чергу, 
деталізуються на специфічні, притаманні їм дії:

1) діагностика повинна включати, на думку 
автора, аналіз динаміки економічних показників, 
обробку емпіричної інформації, визначення на 
основі цих досліджень характеристик розвитку, 
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а також встановлення «сильних» і «слабких» сто-
рін, що є основою планування;

2) планування переслідує мету вивчення пер-
спектив розвитку «сильних» напрямків, пошук 
альтернатив «слабким» аспектам діяльності під-
приємства, розробки пріоритетних напрямків 
діяльності з урахуванням винайдених рішень 
щодо «сильних» і «слабких» позицій, а також 
деталізацію планів на основі обґрунтованих рі-
шень. Формування рішень на основі цього комп-
лексу дій в якості результату передбачають 
функцію контролю;

3) ще однією складовою процесу в управлінні 
Л. В. Сорокіна вважає контроль, зміст якого зво-
диться до встановлення відхилень фактичних 
значень показників від запланованих і визначен-
ня рівня припустимих відхилень, застосування 
адаптивних заходів і оцінки ефективності вжитих 
заходів.

М. М. Хазан [10] пропонує виділяти три класи-
фікаційні ознаки організаційно-економічного за-
безпечення:

– за організаційними заходами;
– за функціональними сферами (дослідження, 

розробки, виробництво, збут);
– за цілями (поточного функціонування і роз-

витку).
В даних підходах не приділено належної уваги 

ресурсному забезпеченню розвитку, мова йде 
тільки про ефективність використання спожитих 
ресурсів Структуру організаційно-економічного 
забезпечення розвитку підприємства, враховую-
чи недоліки, наведено на рис. 1.

Також доцільно відзначити, що, на сьогодніш-
ній день, розвиток підприємств забезпечується на 
основі прийняття стратегій розвитку.

Розгляд існуючих концепцій стратегії дозво-
ляє виділити декілька підходів до визначення 
сутності стратегії:

1. Класичним підходом до визначення страте-
гії є її ототожнення із засобом досягнення цілей 
підприємства.

2. Другим – концептуальним підходом є розу-
міння стратегії як набору правил прийняття рі-
шень.

3. Комплексний підхід, згідно з яким страте-
гія – це не тільки засіб досягнення цілей і здій-
снення місії, це – програма функціонування під-
приємства в зовнішньому середовищі, взаємодії з 
конкурентами, задоволення клієнтів, реалізації 
інтересів акціонерів, зміцнення конкурентних 
позицій підприємства.

4. Філософська – акцентує увагу на визначенні 
напрямку розвитку організації, який дає відпо-
відь на питання: в якому бізнесі діє організація і в 
якому бізнесі вона повинна бути?

5. Організаційно-управлінська концепція, 
згідно якої стратегія пов’язана з конкурентними 
діями, заходами та методами здійснення страте-
гічної діяльності організації.

Загалом, стратегія в сучасній науці управлін-
ня розглядається як результат, як сукупність вза-
ємозалежних рішень, що визначають пріоритетні 
напрямки використання ресурсів, зусиль підпри-
ємства для реалізації його місії, забезпечення 
довгострокових конкурентних переваг на цільо-
вих ринках, як засіб реалізації інтересів підпри-
ємства.

Дослідивши теоретичні аспекти забезпечення 
розвитку підприємства, була проведена оцінка 
потенціалу та розвитку на прикладі ПАТ «Ас-
фальтобетонного заводу «АБ Столичний», яке 

Рис. 1. Організаційно-економічне забезпечення розвитку підприємства
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спеціалізується на виробництві асфальтобетон-
них сумішей, бетонних сумішей, залізобетонних 
виробів, бетонних виробів.

В ході проведеного аналізу фінансового стану 
підприємства та оцінки його потенціалу було 
зроблено такі висновки:

1. Протягом аналізованого періоду на підпри-
ємстві зросли обсяги господарської діяльності на 
7840 тис. грн або на 9,87 %. Чистий дохід у 2012 
році зріс на 6243 тис. грн або на 9,43 % відносно 
2010 року. Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) також збільшилась на 
3761 тис. грн або на 6 %. Так як підприємство має 
велику собівартість та інші витрати, що в комп-
лексі вони є більшими за дохід, протягом 2010–
2012 рр. воно отримало збитки. Незважаючи на 
це, що це є дуже негативним для підприємства, 
протягом досліджуваного періоду збиток змен-
шився на 1003 тис. грн, що вказує на деяке поліп-
шення діяльності.

2. Підприємство має низький стан платоспро-
можності, тобто воно не в змозі вчасно розрахува-
тися за своїми зобов’язаннями, про що свідчить 
значення загального коефіцієнта покриття (0,97 
у 2012 році), коефіцієнта швидкої ліквідності 
(0,42 у 2012 році), коефіцієнта абсолютної ліквід-
ності (0,08 у 2012 році).

3. Аналіз фінансової стійкості показав, що під-
приємство є залежним від зовнішніх джерел фі-
нансування. Всі показники рентабельності мають 
від’ємне значення, що спричинено отриманням 
підприємством збитку.

Для управління розвитком підприємства необ-
хідне виділення спеціальної підсистеми управ-
ління розвитком – управляючої підсистеми 
(суб’єкта управління розвитком), що забезпечує 
вирішення всієї сукупності задач розвитку під-
приємства.

Організаційна структура суб’єкта управління 
ПАТ «АБ «Столичний» діє за типом створення 
тимчасової групи в рамках існуючої організацій-
ної структури підприємства, до складу якої вхо-
дять директор і його заступники.

Даний тип є підходящим для ПАТ «АБ «Сто-
личний», оскільки підприємство не може собі до-
зволити додаткових витрат пов’язаних зі зміною 
організаційної структури (наприклад уведення 
посади заступника директора з питань розвитку). 
Його недоліком є те, що управління розвитком 
здійснюється не на основі системного підходу – 
тобто не на постійній основі, без чіткої відпові-
дальності за терміни і результати, що призводить 
до уповільнення виконання завдань, збільшення 
часу на прийняття раціональних управлінських 
рішень.

За результатами проведеного SWOT-аналізу 
можна сказати, що ПАТ «АБ «Столичний» має 
певний перелік слабких сторін та загроз. Осно-
вною проблемою є те, що підприємство має не за-
довільним фінансово-економічний стан, оскільки 
воно є збитковим. Збитковість спричинена тим, 
що витрати підприємства перевищують його до-
ходи. Також, підприємство має зношене обладнан-
ня, що впливає на зменшення виробітку та обсягів 
діяльності. Окрім цього, підприємство має непро-
думану маркетингову стратегію. Незважаючи на 
те, що керівництво дбає про розвиток, мало уваги 
приділяється аналізу ринкового середовища з 
боку відділу збуту, що спричинено функціональ-
ним навантаженням на даний відділ.

Незважаючи на дані недоліки, підприємство 
має непоганий потенціал, що виражається в його 
сильних сторонах. Так, працівники підприємства 
мають високу кваліфікацію, підприємство має 
власну лабораторію, автопарк, що є важливою 
умовою ефективного функціонування. Також, 
підприємство має репутацію серед споживачів.

На рис. 2 представлений квадрат потенціалу 
ПАТ «АБ «Столичний».

На графіку прямі лінії означають квадрат по-
тенціалу для 2010 року, точкові лінії – квадрат 
потенціалу для 2011 року, пунктирні лінії – ква-
драт потенціалу для 2012 року.

Аналіз побудови «квадрату потенціалу» під-
приємства показав, що потенціал ПАТ «АБ «Сто-
личний» відрізняється за векторами. Так, не мож-
ливо чітко визначити загальний рівень потенціа-
лу, адже в кожному році він коливається. Загалом, 
потенціал підприємства знаходиться на середньо-
му рівні в 2011 році та на низькому в 2012 році. 
Також, доцільно відмітити, що підприємницький 
потенціал потребує негайних перетворень у на-
прямку поліпшення збалансованості його еле-
ментів. Елементи не є збалансованими, тому що 
за розмірами не є однаковими і відрізняються 
один від одного.

Для покращення існуючої ситуації на підпри-
ємстві та для його подальшого розвитку був за-
пропонований ряд заходів, серед яких вагоме 
місце посідає покращення товарної політики, яка 
є важливим інструментом в реалізації цілей під-
приємства. Для цього підприємству необхідно 
залучити кредитні кошти або здійснити пошук 
інвесторів і за рахунок даного резерву виробляти 
додаткову продукцію, наприклад розширивши іс-
нуючий асортимент чи оновивши його. Тим са-
мим, підприємство зможе одразу збільшити об-
сяги виробництва продукції та покращити товар-
ну політику, а також кадрову політику, створивши 
нові робочі місця та отримавши прибуток.
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Для розширення асортименту необхідно здій-
снити нарощування асортименту, яке означає 
включення в нього тих товарів, які раніше даним 
підприємством не пропонувалися. Для підприєм-
ства можливо застосувати стратегію розвитку та 
диверсифікації. В ході проведення маркетингово-
го аналізу ринку бетонних виробів було запропо-
новано підприємству виготовляти: фігурні еле-
менти мощення з бетону, тротуарна плитка з 
українським візерунком, бетон крупнозернистий, 
спеціальні цементні розчини з додаванням більш 
стійких компонентів. В табл. 1 представлений 
фінансовий план виробництва нової продукції на 
прикладі тротуарної плитки з українським візе-
рунком.

Етапами планування та створення нової про-
дукції є: акумуляція ідей, вибір ідеї, складання 

бізнес-плану, створення досліджуваного зразка, 
тестування, впровадження на ринок.

На прикладі виробництва тротуарної плитки з 
українським візерунком було визначено, що дані 
заходи є ефективними для підприємства, адже 
мають позитивний економічний ефект. Кошти 
для реалізації доцільно залучити від інвестора, 
оскільки даний проект є доцільним для прийнят-
тя, про що свідчить показники ефективності ін-
вестиційного проекту (табл. 2).

Висновки. В ході проведеного дослідження 
було визначено, що, на сьогоднішній день, питан-
ням розвитку персоналу приділяють увагу багато 
науковців. Розглянувши різні підходи до визна-
чення поняття «розвиток персоналу» було уза-
гальнено, що розвиток – це сукупність кількісних 
та якісних змін в системі, що передбачають пере-

Таблиця 1
Фінансовий план виробництва тротуарної плитки
ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»

No 
з/п Статті Сума, грн

1 Одноразові витрати на купівлю виробничих потужностей 49 500,00

2

Щомісячні витрати, в т. ч: 73 943,90
– матеріали для виробництва 43 943,90
– фонд оплати праці 18 000,00
– орендна плата 8000,00
– податки (за спрощеною системою оподаткування) 1000
– комунальні послуги (оплата за тепло, воду, електрику вивіз сміття) 3000

3 Щомісячна виручка від реалізації продукції (1430 м2 × 75 грн/м2) 107 250
4 Місячний прибуток 33 306,1

Рис. 2. Квадрат потенціалу ПАТ «АБ «Столичний»
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хід від одного якісного стану до іншого, та харак-
теризується незворотністю, спрямованістю і за-
кономірністю. підприємства являє собою сукуп-
ність змін (якісних, кількісних, структурних), які 
призводять до зміни підприємством свого якісно-
го стану з метою підвищення його гнучкості та 
адаптивності до умов господарювання.

Основними складовими механізму забезпечен-
ня розвитку персоналу є: методологія, методи 
регулювання, цілеполагання, ресурси, управлін-
ські процедури.

Практичне значення одержаних результатів 
полягає в тому, що теоретичні й методологічні 
положення доведені до рівня конкретних пропо-
зицій і методичних розробок щодо забезпечення 
розвитку підприємства на основі розширення 
асортименту продукції. Впровадження механізму 
планування та створення нової продукції у прак-
тику діяльності підприємства дозволить суттєво 
підвищити діяльність підприємства і локалізува-
ти можливість виникнення негативних тенденцій 
його функціонування.

Таблиця 2
Розрахунок ефективності інвестиційного проекту

Показник Формула 
для розрахунку

Період 
за місяцями

Методика 
розрахунку Результат

Грошовий потік П + А 1-й
2-й

33 306,1 + 100
33 306,1 + 100

33 406,1
33 406,1

3-й
4-й
5-й

33 306,1 + 100
33 306,1 + 100
33 306,1 + 100

33 406,1
33 406,1
33 406,1

Разом 167 030,5

Теперішня вартість 
грошового потоку 
в результаті 
дисконтування

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

31 815,33

30 300,32

28 857,45

27 483,28

26 174,55

Разом 144 630,93
Чистий приведений 
дохід ГПТ – IК 144 630,93 – 123 444 21 186,93

Індекс дохідності 1,17

Період окупності 0,85
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THE BENEFITS AND COSTS OF COMPANY’S PRESENCE 
ON THE PUBLIC CAPITAL MARKET IN POLAND

Along with the development of financial market in Poland there is a growing popularity of alternative ways of 
financing business activity of companies which include issuing and trading in financial instruments on the public 
stock exchange market. The aim of the present study is to outline major benefits and costs incurred by companies 
taking part in the public trading in securities. To verify the advantages and disadvantages one used secondary 
data of the WSE and literature research regarding the capital market.

Many sources claim that the presence of a company on the stock market facilitates its development as a result 
of the capital flow, but also the prestige resulting from the status of a stock-listed company. Such companies have 
better financial perspectives as they have a greater credibility and more possibilities of making new business con-
nections. A positive effect of the presence on the public market is also an internal motivation of its management 
board and workforce to work more effectively due to constant control of supervisory bodies, public opinion and 
investors. The presence of a company in public trading improves its chance to overtake other business entities and 
gain a strategic investor. The marketing effect, i.e. cost-free promotion of a company in mass media, and expansive 
development of a company may also be perceived as benefits.

On the contrary, the presence on the capital market bears certain costs. Depending on the market and the size 
of issue and company structure, the barriers are highly varied. The risks resulting from public trading in finan-
cial instruments among others include: the costs of listing securities on the stock market and the presence on this 
market, the risk of hostile takeover, change of corporate culture, respecting the rights of minority shareholders as 
well as the need to disclose all information regarding financial condition of the company.

Key words: Warsaw Stock Exchange (WSE), NewConnect, Catalyst, company, capital.
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Introduction
Business activity of any company requires financ-

ing the sources of which can be found in internal 
funds, i.e. equity, as well as in the external capital. As 
for internal capital, one may distinguish internal fi-
nancial sources, i.e. the profit made by the company, 
and external ones, which include the capital raised 
through share issue. The origin of external capital is 
mainly found in incurring financial liabilities such as 
credits, loans as well as issuing medium or long-term 
notes and short-term treasury bills (Żebrowski 2003, 
p.71).

With a dynamic economic development one may 
observe a growing interest in raising capital within 
public trading in financial instruments as an alterna-
tive way of financing business activity. Nonetheless, 
it needs to be stressed that the functioning of a com-

pany on the public capital market is connected not 
only with the main idea of raising capital, but also 
with inseparable costs and risks on account of this 
presence. Anticipating benefits and drawbacks of the 
public trading in financial instruments facilitates 
making effective decisions by statutory bodies re-
garding the introduction of companies to public stock 
exchange markets. Consequently, it also improves 
their chances of raising financial resources for further 
development through issuing and trading in financial 
instruments.

The aim of the present study is to identify basic 
benefits and costs resulting from the participation of 
companies in the public trading in financial instru-
ments on three basic public stock exchange markets 
in Poland, i.e. the Warsaw Stock Exchange (WSE), 
NewConnect and Catalyst. The study makes an at-
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tempt to present possibilities of financing a company 
through issue of securities taking into consideration 
its financial capabilities, specific character of activity 
and company structure.

All considerations regarding the costs and benefits 
of functioning on the public stock exchange market 
are based on secondary data taken from Annual Re-
ports of the WSE, bulletins of Catalyst and NewCon-
nect, reports and analyses of the National Bank of 
Poland and the Polish Financial Supervision Authori-
ty. Moreover, in the article one also used selected cur-
rent publications regarding the subject under consid-
eration.

The issue of raising capital by companies
Functioning of a company on the market and im-

plementation of new investment projects requires 
substantial financial outlays. Easy access to cheap 
capital facilitates economic development of a compa-
ny’s potential. Nonetheless, in contemporary compa-
nies there are many barriers that hamper the raise of 
capital of internal or external origin. The causes of 
this situation can be found in a/o the functioning of 
business entities on various development stages, 
structure and specific character of business activity, 
situation on the markets or the system of financial 
regulations.

The basic source of financing business activity for 
modern companies include own retained capital sur-
plus, trade or bank credits, leasing and loans of vari-
ous kind. However, the crisis on financial markets 
reduced the possibility of generating profits, tight-
ened the requirements of granting credits by banks 
and caused a crisis of confidence among entrepre-
neurs by blocking their functioning on the basis of 
trade credit. Currently only companies in a stable fi-
nancial condition may account for financing from a 
bank credit or through issue of securities. On the 
other hand, the situation is completely different for 
small or fledgling companies which have a worse 
economic situation due to the risk level and its 
costs.

These companies do not have a sufficient level of 
creditworthiness or stable markets and their market 
position is unsettled. Therefore, for such business 
entities an alternative source of funds is the capital 
market.

Among other forms of raising capital one may 
distinguish Venture Capital and Business Angels 
funds. Venture Capital Funds make highly risky in-
vestments in companies with big growth and innova-
tion potential. Such entities must take into account 

loss of control over certain share of activity. Yet, com-
panies which do not fulfil these requirements cannot 
count for such financing. Business Angels Fund, 
which associates individual investors, offers financ-
ing to companies which start their business activity 
and have a good idea for success.

Another example of financing with external capi-
tal is forfeiting and factoring. These ways of financ-
ing require a thorough financial analysis of a company 
which in the time of recession requires meticulous-
ness and resulting costs as well as meeting restrictive 
requirements.1

Another way of raising capital that has gained ap-
proval among companies is financing with share capi-
tal which involves the increase of equity capital. The 
WSE is highly popular among companies, during 23 
years over 450 companies have appeared on this mar-
ket (as of 25 April 2014).2 Scheme 1 shows that the 
number of companies on the Warsaw Stock Exchange 
market has been growing dynamically since the be-
ginning of its functioning, which constitutes one of 
the basic elements of market economy model.

It is estimated that over the 20 years of functioning 
of the WSE private companies have raised 18-20 bil-
lion PLN.3 Companies which use this method of fi-
nancing aim at selling company shares at the highest 
price, taking into account partial loss of control over 
the company (Droga na giełdę…2008, p.156). The 
capital from equity market is associated with one-
time, non-returnable cost. Such financing is not con-
nected with the cost of interest and does not have to 
be secured, so it is gaining popularity among compa-
nies.

Basic rules of functioning of companies on the 
Warsaw Stock Exchange market in Poland

The Main Market of the Warsaw Stock Exchange 
started operation from the day of market creation, i.e. 
16 April 1991. This market is regulated and super-
vised by the Polish Financial Supervision Authority. 
The subject of trade are financial instruments and 
securities, i.e. shares, notes, allotment certificates, 
subscription rights, investment certificates, exchange-
traded funds (ETF) and derivatives: futures contracts, 
options and index units (Annual Report 2011, p. 12).

The first step to be listed on the stock exchange 
market is the decision of company owners to intro-
duce their business on the stock market. Legal, own-
ership and formal issues ought to be organized and 
the market situation stable. A legal and formal re-
quirement for a company is to have the status of a 
joint-stock company or limited joint-stock company. 

1 http://g.infor.pl/p/_wspolne/pliki/198000/kapital_dla_firm 2010, 03 September 2013
2 http://www.gpw.pl, 26 April 2014
3 http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/newsweek_biznes/dwadziescia-lat-polskiej-gieldy,07 September 2013
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If the partnership is of a different character, it should 
be transformed into a joint-stock company or set it up. 
Another step is the Resolution of the General Meeting 
on intention to have shares listed on the stock ex-
change market (and potential new issue of shares). 
Next, a proper disclosure document must be compiled 
(a prospectus or information memorandum), which 
requires initiating cooperation with other subjects, 
i.e. expert auditor and brokerage office. The prospec-
tus must be accepted by the Polish Financial Supervi-
sion Authority. After concluding the agreement with 
the National Depository for Securities, a company is 
registered in the depository of shares being in public 
offering. Furthermore, shares are offered in a public 
offering which signals a debut on the WSE.4 Admis-
sion to public trading can be in the form of a public 
offering (at least 150 investors or to an unspecified 
recipient) or private offering (up to 150 investors). 
Companies entering the Main Market of the WSE 
usually choose a public offering.

Benefits from company’s presence on the Main 
Market of the WSE

Among benefits of shares trading one should 
stress the possibility of raising capital for business 
development. Moreover, public trading improves the 
liquidity of securities. An issue of key importance is 
also the chance of company valuation which takes 
place during concentration of demand and supply for 
securities on the secondary market. A business entity 
listed on the Main Market of WSE is subject to con-
trol of the Polish Financial Supervision Authority. As 

a result, the credibility of a company increases so 
there are perspectives for gaining trust of trade part-
ners as well as sector and financial investors (Droga 
na giełdę…2008, p.169). Undoubtedly, a great benefit 
from public trading is cost-free advertising and pres-
tige of a company listed on the Main Market which 
can use the label ‘company listed on the WSE’ in or-
der to strengthen the identification of a company and 
its promotion.

Mass media allow for constant presence of com-
pany names in the awareness of the audience, which 
builds trust of investors. Constant control and super-
vision of the company by analysts, media and inves-
tors improves the effectiveness of management.

A joint-stock company can create motivational 
programs for its employees with stock options at a 
priority price. The perspective of rise in share prices 
along with easy transferability of shares encourages 
specialists to such a motivational system the results of 
which can be observed in effective management 
(Żebrowski 2003, p.73).

Costs and risks connected with company’s 
presence on the WSE Main Market

The presence of a company on the Stock Exchange 
market bears certain costs. The procedure of compi-
lation of prospectus and employment of subjects sup-
porting a company in the process of going public en-
tail significant costs which are dependent on such 
factors as, for instance, the renown of a company or 
size of planned issue. A great part of issuing costs 
constitute costs of preparation and conduct of public 

4 http://www.gpw.pl/jak_zostac_spolka_gieldowa, 12 September 2012

Scheme 1. Number of companies listed on the Warsaw Stock Exchange market in 1991-2013

Source: own elaboration on the basis of www.gpw.pl
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offering, consultancy costs and costs of prospectus 
compilation. A sample level of issue costs is presented 
in Table 1.

The share of costs in issue proceeds is highly var-
ied and ranges from 3,0 to even 20,0%. As for DSS 
company, such big cost of debut may result from the 
fact that initially DSS wanted to gain about 100 mln 
PLN from the market, but they managed to get only 
40,8 mln PLN. The debut was also costly for Opteam, 
4Funmedia and Europejskie Centrum Odszkodowań, 
which conducted the smallest public offering. Offer-
ings of more renowned companies, such as ZUE or 
KOV do not have to incur as big promotion costs as 
for instance POLMED or OPTEAM, where promo-
tion costs were of the order of 2,2 to 3,0% of issue 
value.

The companies presented above differ with regard 
to issue size and the profile of business activity. Major 
constituents of their variable costs a/o include the 
costs of prospectus compilation (from 150 thousand 

PLN), promotion costs, costs connected with legal 
services and the costs of expert auditor. The level of 
expenses connected with admission to trading in fi-
nancial instruments is estimated to range from 8 to 96 
thousand PLN. Basic fixed costs include fees for KP-
WiG (0,06% issue value) and costs of issue registra-
tion in KDPW (0,015%), annual membership fee in 
KDPW (6 thousand PLN) and a fee for assigning code 
to shares (1 thousand PLN) (Żebrowski 2003, p.75). 
Approval of prospectus by the Polish Financial Su-
pervision Authority requires quite a long period of 
time and the processes of registering company trans-
formations are often lengthy (Grabuś 2008, p. 32-33). 
The company which gains a positive financial result 
can spend it on the dividend payout and share finan-
cial resources among its shareholders. If they decide 
to retain the profit, they should strive for investments 
in a company which offers greater growth rate than if 
shareholders acted individually (Brigham, Houston 
2005).

Table 1
Costs of primary public offerings on the WSE in 2010 (thousand PLN)

Issuer Value 
of new issue 

Preparation 
and conduct 

of public offering 

Compilation 
of prospectus, 

consultancy costs

Costs of public 
offering promotion 

Costs in relation 
to the value 

of new issue (%)
DSS 40800 2181 5486 808 20,8
OPTEAM 5440 487 360 120 17,8
4FUNMEDIA 14400 88 1117 225 16,0
EUROPEJSKIE 
CENTRUM 
ODSZKODOWAŃ

10800 1482 45 137 15,4

BERLING 21000 400 1478 249 10,1
VOTUM 7600 253 403 95 9,9
FERRO 10600 285 484 190 9,0
KRYNICKI 
RECYKLING 14705 328 668 100 7,5

RANK PROGRESS 50007 1635 1788 280 7,4
POLMED 3500 132 18 104 7,3
ROBYG 78000 3471 1332 10 6,2
INTERBUD LUBLIN 30000 650 1060 140 6,2
TESGAS 58000 1720 1519 223 6,1
ABC DATA 51700 1892 848 161 5,6
LST CAPITAL 12748 471 200 36 5,5
ED INVEST 18437 596 325 73 5,4
KULCZYK OIL 
VENURES * 314485 1217 7489 366 5,1

BSC DRUKARNI 
OPAKOWAŃ 52500 1941 343 340 5,0

ZUE 90000 2508 1012 244 4,2
EKO HOLDING 88164 no data no data no data 3,2
ZPC OTMUCHÓW 57375 1255 295 217 3,1

* issue costs of KOV include the cost of salaries of sub-issuers amounting to 6841 thousand PLN.

Source: own elaboration on the basis of www.parkiet.com
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The factor of key importance that determines the 
debut cost is the choice of institution offering issue. 
The cheapest issues in 2010 (about 4,0% of issue val-
ue) were conducted by Dom Maklerski Millenium. 
The brokers of Dom Inwestycyjny BRE and Dom 
Maklerski BZ WBK estimated issue costs at the level 
of 5,0% issue value, whereas the most expensive is-
sues were in Dom Maklerski BOŚ (6,8%) and in Dom 
Maklerski IDMSA, where the total issue cost reached 
7,6% in relation to the total value of issue.5

The risks resulting from a company going public 
include the risk of losing control over the company. 
Among shareholders there might appear investors 
who want to gain a dominant position in a company or 
overtake it. Therefore, one needs to retain voting pref-
erence shares, construct the offering to either free 
float or let the board choose the shareholding (Ba-
naszczak-Soroka 2008, p. 25). Obeying the rules of 
corporate governance makes the company transpar-
ent and open to investors, which can turn beneficial in 
further public subscription of securities that will at-
tract a wide circle of small investors willing to allo-
cate their capital for further company development 
(Thiel, Zwoliński 2003, p. 34-35).

Disclosure requirement is another form of impedi-
ment as it entails the need to disclose information re-
quired by the law. Since the day of publishing pro-
spectus, the issuer is obliged to disclose any informa-
tion changing information contained in the prospec-
tus, information regarding all events which can affect 
the price of securities as well as current and periodic 
information. Annual and semi-annual reports must 
be supervised by an expert auditor.

Failure to fulfil the disclosure requirement causes 
application of sanctions against the issuer.

Disclosing certain information, for instance re-
garding company plans, may also have negative con-
sequences as this information is available to the com-
petition and the data on temporary loss deter banks 
and contractors (Socha 2003, p. 43-44).

Companies on the NewConnect market in Po-
land

The NewConnect market was created on 3 August 
2007 and it is an alternative trading system (ASO) 
which is for small and medium enterprises just ex-
panding their business activity. This offer is directed 
to companies with growth potential and active in the 
field of new technologies and innovation.

A company which wishes to be listed on the New-
Connect market Leeds to meet certain requirements. 
The first condition is having the status of a joint-stock 
or limited joint-stock company. Moreover, qualified 

are only those companies which have an unlimited 
transferability of securities that results from the pub-
lic character of a company. Another important aspect 
is the necessity to prove that the company is not at the 
risk of bankruptcy or being wound down. Alike the 
Main Market, a company on the NewConnect market 
can make a private or public offering. As for private 
offering, which is usually selected due to lower cost 
and fast pace of issue, it is obligatory to choose an 
authorized agent and a market maker. Their task is to 
improve the liquidity of listed financial instruments. 
Another step is creation of disclosure document that 
has to be approved by the authorized agent. Then 
there is registration in the National Depository for 
Securities (pl. KDPW) and after WSE approves the 
dislosure document, the company can go public on 
the NewConnect (Droga na giełdę…2008, p. 457-
464).

Benefits of presence on the NewConnect mar-
ket

Benefits of presence on the NewConnect include 
easy and fast (in the case of private offering) way of 
raising capital as well as flexible way of listing. Com-
pared with the Main Market, the NewConnect has 
simplified procedures of going public or listing finan-
cial instruments and lower fees. Companies that plan 
to raise capital through issue of shares on this market 
do not have to meet the requirements regarding a 
minimum period of conducting business activity and 
capitalization. An issuer can either a business entity 
just starting its activity or a company with long expe-
rience. This market is also a place where the issuers 
gain experience and knowledge regarding being pub-
lic and fulfilling requirements connected with this 
status but also develop their activity in such a way to 
meet the demands of the Main Market. The NewCon-
nect is, therefore, a stop on the company’s way to the 
regulated market (Mosionek-Schweda 2013, p. 348-
350).

Every year the NewConnect attracts a great 
number of companies. Year 2011 was a peak year of 
debuts as 172 companies went public on the market 
(Table 2). During 7 years of its functioning, the New-
Connect has almost come up to the same level as the 
Main Market with regard to the number of compa-
nies.

The majority of listed companies on the New Con-
nect are domestic companies which constitute about 
95,0% of the market capitalization. Foreign compa-
nies come from such countries as the Czech Republic, 
Bulgaria, Cyprus, Ukraine, Switzerland, Holland, 
Great Britain and the USA. Companies listed on the 

5 http://www.parkiet.com/artykul/1010912.html?p=1, 27 April 2014
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NewConnect are only obliged to submit simplified 
current and semi-annual reports and audited annual 
reports. Contrary to the Main Market, they do not 
have to publish quarterly reports or semi-annual re-
ports with the audit. Company listing on the market 
can lead to a company’s valuation and consequently 
attract a strategic investor with sufficient financial 
resources for further business development.

Costs and risks from the NewConnect market
Low costs of issue and trading more often encou-

rage start-up companies to go public on the ASO 
market.

Listing of securities costs 3 thousand PLN, but an-
nual fixed fees (3 thousand PLN) are not binding for 
the first year. Additional costs are connected with the 
services of the authorized agent, market maker and 
expert auditor and they range from 40 thousand to 
120 thousand PLN for annual cooperation; however, 
a company can apply for a refund from UE funds for 
SME sector. In the case of public offering a company 
must compile a prospectus and that entails costs of 
150 thousand PLN for issue over 2,5 mln EUR. The 
total cost of issue amounts to 6-8% of the issue (Dro-
ga na giełdę…2008, p. 459-460).

Among the risks resulting from the public trading 
in financial instruments one must consider dispersed 
ownership and potential problems with decision-
making. In the case of issue of a very big number of 
shares on this market there is also a possibility of hos-
tile takeover. A small number of shares along with 
fewer transactions of low value cause lack of financial 
liquidity of listed instruments. The absence of precise 
information policy and the presence of small and in-
experienced companies on this market do not attract a 
great number of investors as it entails much greater 
risk than on the regulated market.

Big dependency on external partners, i.e. the au-
thorized agent and market maker, may also cause 
certain obstacles in cooperation with investors and 
the NewConnect market. Moreover, this market is 
notorious for frequent currency fluctuations of listed 
instruments of the issuer and they may result not only 

from internal factors but also from changes in the 
global economy and speculations (Droga na giełdę…
2008, p. 492).

Basic rules of functioning of companies on the 
Catalyst market

The latest element on the Polish capital market is 
the market of bonds called Catalyst, which started its 
functioning on 30 September 2009 and is conducted 
on trading platforms of the WSE in Warsaw and 
BondSpot (previous MTS CeTo). It is a regulated 
OTC (over-the-counter) market created by four trad-
ing platforms: two run by the WSE in the form of a 
regulated market and ASO, these two are directed to 
retail clients, and the remaining two of BondSpot 
market are directed to wholesale clients (Czerwiński 
2011, p. 190). Catalyst is the first organized market of 
trading in debt securities in Poland. It can be per-
ceived of as an innovative solution that combines the 
traits of regulated and alternative market (Antkie-
wicz 2011, p. 30-33). Since the beginning of its func-
tioning the Catalyst market has developed dynami-
cally with regard to the number of bond issuers as 
well as debuts in particular years, which is shown in 
Scheme 2.

Since 2011 there has been a significant develop-
ment of Catalyst as over 100 bond issuers issued 268 
series of bonds. The number of debuts grew over two 
times in comparison to 2010. Every year the number 
of debuts is growing: in 2013 alone there were 200, 
which signals the potential of the bond market. The 
issue value of debt securities listed in PLN amounts to 
a total of 513 22 billion PLN as of 25 April 20146.

Bonds are based on receivables, i.e. liabilities of 
the issuer against the purchaser, which imply obliga-
tion to return the nominal value and interest of these 
securities. The issue can be conducted in the course 
of a private or public offering and then it entails inter-
mediation of financial institutions (Gruszczyńska – 
Brożbar et al, 2008, p. 81-84). Contrary to shares, 
bonds do not grant the purchaser joint ownership, 
dividends or participation in general meetings of 
shareholders.

Table 2
Statistics of the NewConnect market in 2007-2013

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Companies 24 84 107 185 351 429 445
including foreign 0 1 2 3 7 8 9
Number of debutes 24 61 26 86 172 89 42
Number of exclusions 0 1 3 8 7 11 11

Source: own elaboration on the basis of www.newconnect.pl

6 http://www.gpwcatalyst.pl, 27 April 2014
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An issuer can issue bonds on the Catalyst market 
through authorization of issue, i.e. by registering it in 
the Catalyst IT system or directing it to organized 
trading. It is also obligatory to conclude an agreement 
with KDPW regarding the assignment of ISIN code.

Issuers can be limited liability, joint-stock and 
limited joint-stock companies. Alike on other mar-
kets, disclosure document is required, transferability 
of bonds Carnot be limited and the issuer cannot be in 
the state of insolvency or liquidation (Annual Report 
2011, p. 271).

Major benefits and costs of company’s presence 
on the Catalyst market

Catalyst creates opportunities for raising great fi-
nancial resources from the capital market for not 
only joint-stock companies. This market undoubtedly 
provides liquidity of investments and security of 
trading settlements guaranteed by KDPW, thanks to 
which it attracts numerous investors and offers lower 
cost of raising capital through guarantying lower in-
terest.

Irrespectively of the market type on which the is-
suer wants to list bonds, the requirements are the 
same. Consequently, the labor input and issue costs, 
which in general are respectively low, are even lower.

As for disclosure requirement, issuers must sub-
mit only the annual report and current information on 
the basis of the so-called general clause (regards issu-
ers subject to authorization). Companies can also 
count on cost-free promotion and positioning of their 
brand on the market, which facilitates gaining new 
business contacts. Alike the NewConnect market, 

they can use the help of authorized agents with regard 
to preparatory proceedings and further business ac-
tivity. What is more, it is also easier for such a com-
pany to conduct the issue of shares by listing them in 
the stock exchange trading.7

Presence on the Catalyst market entails costs con-
nected with fees for the Market, BondSpot and the 
National Depository for Securities. During issue au-
thorization the issuer incurs a one-off fee for ISIN 
and CFI code admission (500 PLN) and annual fee 
(200 PLN) regarding the cost of maintaining these 
codes. Bond issue authorization is the expense of 3 
thousand PLN. The listing fee paid for the WSE and 
BondSpot depends on the nominal value of bonds and 
the planned period of listing. Furthermore, the annual 
membership fee for KDPW amounts to 2 thousand 
PLN. Registration is the cost of 0,0075% market value 
of financial instruments (but not less than 2 thousand 
and not more than 50 thousand PLN).

The service of interest payments and purchase 
entails the cost of 0,04% transaction value. It also 
needs to be stressed that certain expenses are fixed 
and inflexible, therefore, with low issue they can be-
come a significant part of the total cost of bonds.8

Concluding remarks
In recent years, the capital market in Poland has 

become one of more popular and alternative ways of 
financing business activity of companies. In the ma-
jority of cases it is a cheaper source of raising capital 
than a bank credit so more and more business entities 
use this function of the capital market, i.e. capital 
mobilization and allocation. The Warsaw Stock Ex-

Scheme 2. Number of issuers and debuts on the Catalyst market (left axis) 
and the number of bond series (right axis) in 2009-2013

Source: own elaboration on the basis of statistic bulletins of Catalyst (www.WSEcatalyst.pl)

7 http://www.capitalis.pl/aktualnosc/11921, 22 April 2014
8 http://www.gpwcatalyst.pl, 22 April 2014
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change Market with regard to the number of debuts is 
annually on the first or second position in whole Eu-
rope. The WSE has markets for stable, medium and 
also developing companies with great development 
potential, i.e. innovative companies. Every market 
has different requirements regarding listing which 
need to be adjusted to the company’s characteristics. 
Issuers can choose various paths for reaching various 
business goals, such as: inflow of new capital, deter-
mining the period of financing, the choice of proper 
type of securities (to gain a certain goal), possibility 
to direct offering to specific recipient. A company can 
raise capital, but also gain publicity, credibility and 
trust of business contractors. However, it is of key 
importance to take into account all inherent costs and 
numerous risks resulting from being present in public 
trading. Therefore, when considering the possibility 
of going public, a company ought to bear in mind and 
carefully analyze all benefits and costs concerning 
this move and then make a well-thought-out decision 
in this regard.
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Many researchers have studied foreign direct investments (FDI) due to their increasing role and importance. 
In the earlier studies, it is noticed that researchers were critic to the effects of FDI in host countries, which made 
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Capital Theory
The traditional theories on foreign direct invest-

ment are based mainly on raw materials costs. FDIs 
search for markets with cheap labour costs or markets 
which have unused natural resources available. For 
this reason, foreign investments go from counties 
with low income rate to counties with high income 
rate.

FDIs, until 1950s, were explained by the tradi-
tional theory, however later on the capital theory 
faced much criticism as the role of FDI in itself 
changed through the years. Here, for example, (Hym-
er, 1960)1 was the first to note the limitations of this 
theory. He stated that the differential return rate hy-
pothesis was incompatible with some features of in-
ternational investment.

According to (Sezer, 2006) the capital theory has 
further limitations. First, the countries rich in capital 
should export capital while countries poor in capital 
should import it. Second, if instantaneous purchase of 
capital in some markets would be possible due to 
FDIs, one would expect that big financial intermedi-
aries were well known among multinational compa-
nies. Third, based on the connection between the high 
interest rates and capital incomes, investments in 
shares and FDIs should move in the same direction.

Kojima’s Macro-economic Approach
In his macro-economic approach (Kojima K. 

1973) tried to identify the main characteristics of two 
different types of FDIs: pro-trade oriented (or Japa-
nese type) and anti-trade (American type). He argued 
that FDIs play an important role in creating competi-

tion in market factors by improving the production 
process in the host country.

In the trade-oriented case, Kojima classified three 
key motives which stimulate FDIs: natural resources 
labour and market orientation. The orientation to-
wards natural resources happens as foreign firms 
want to produce products with a lower cost than in 
their home country. Usually this takes place when 
such natural resources are lacking in their home 
country or have higher prices. Secondly, labour orien-
tation happens in those countries where labour cost is 
cheaper. FDIs are stimulated to produce in those 
countries where the salary level in lower, thus ensur-
ing a greater return. Finally, market orientation impli-
cates that if host countries apply FDIs higher tariffs 
on final products, it makes the firms stop exporting 
their final products, but exporting them as intermedi-
ary products, equipment’s, etc., from the investing 
country.

Later on, (Kojima & Osawa, 1984) tried to create 
a model which dealt with international trade and for-
eign direct investments. Based on the model created 
by Mundell, they tried to improve it. According to 
this later model, FDIs take place if a country has 
some comparative advantages in producing a product, 
while international trade is based on the comparative 
advantages.

However, Kojima’s macro-economic approach 
faced a lot of critics. Such critics were mainly related 
to the differentiation he made between Japanese FDIs 
or pro-trade oriented FDIs and US FDIs or “anti-
trade-oriented” FDIs. Kojima supported the idea that 

1 Chapter 2, “FDI and the Multinational Corporation”, p. 9
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US FDIs in advanced technology industries were pre-
mature and harmful2.

Radical Theory
The radical theory deals with the Marxist political 

and economic approach. The radical scholars argue that 
multinational companies exploit host countries natural 
and human resources, and they do not provide any ben-
efit to the host countries. Such companies take back to 
their home countries all the profit acquired. Therefore, 
foreign investments carried by such multinational com-
panies, stimulate development in economies of capital-
ist nations while keeping backward and undeveloped 
the other nations. According to the radical theory, no 
country should allow that foreign companies carry out 
direct investments since such investments do not influ-
ence the country’s economic development.

The radicals supported such approach until the end 
of 1980s. From 1945 to 1980, the radical view had a 
great influence in the world economy. This approach 
was supported mainly by the Easter European countries 
and other communist countries such as China, Cuba 
etc. after the’80s; the radical view was no more valuable 
in almost all the countries which had supported it be-
fore. This happened because the communist system 
started to show serious problems. The economic devel-
opment of such countries was lagging behind than the 
rest of the world which had accepted foreign direct in-
vestments. This system started to crumble after the ‘80s 
in the eastern European countries and gradually 
throughout all the other communist countries.

Hymer’s approach
Hymer, in his PHD thesis in (1960), gave a huge 

contribution as he made a shift from the neoclassical 
trade theory and financial theory to the analysis of 
multinational enterprises (MNE). Hymer analysed 
two main determinants of FDIs: elimination of com-
petition and firm-specific advantages (Horaguchi dhe 
Toyne, 1990)

(Hymer S., 1976) argued that FDIs take place after 
industry or market share chosen as they have greater 
competitive advantages, such as advanced technolo-
gy, location-specific advantages and property-specific 
advantages. Such advantages make possible that 
MNE bear the characteristics of monopoly or oli-
gopoly firms in the markets. (Shenkar, 2007)

The interpretation of Hymer views FDIs as an in-
strument that multinational enterprises use to exer-
cise their oligopolistic power to manipulate the mar-
ket. The political implication of this approach means 
that the governments of host countries should take the 
necessary steps to prevent such manipulations and 
exploitations from the multinational enterprise. (Sez-
er, 2006)

According to (Pitelis, 2005), Hymer’s theories on 
multinational enterprises are a valuable contribution 
for nowadays. In the most controversial issues of our 
times (that today are known otherwise as «Globaliza-
tion»), Hymer achieved to make some precise predic-
tions which have resisted and are still valuable not-
withstanding the passing of time. In (Pitelis, 
2005)view, the main limitation in Hymer’s work is the 
lack of an endogenous firm growth theory and his 
tendency to emphasize the monopolistic features of 
the multinational enterprises.

Conclusions
The complex character of FDIs makes it difficult 

to adapt a clear theory as their role has changed 
through the years. Hence, in different literatures we 
find different thoughts about foreign direct invest-
ments. Perhaps, it happens because in different coun-
tries FDIs have had different results. Today, almost in 
all literature share the idea that FDIs have mainly a 
positive impact in host countries. Therefore, develop-
ing countries try to attract more and more foreign in-
vestments through their incentives policies.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
ВПЛИВУ ЦІНОУТВОРЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ 

НА РИЗИК БАНКРУТСТВА БАНКУ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЛИЯНИЯ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 

НА РИСК БАНКРОТСТВА БАНКА

THE THEORETICAL ASPECTS 
OF INFLUENCE OF THE PRICING OF BANKING PRODUCTS 

AT RISK OF BANK FAILURE

У статті досліджено взаємозв’язок між ефективністю цінової політики банку та ризиком банкрутства 
банку. Систематизовано складові процесу формування цінової політики банківської установи. Авторами 
проаналізовано динаміку процентних ставок за кредитами та депозитами комерційних банків України. 
Досліджено ефективність цінової політики банків України у сучасних реаліях. Визначено сучасні чинни-
ки ціноутворення банківських продуктів.

Ключові слова: цінова політика, ціна банківського продукту, ризик банкрутства банку, фактори ціноутворен-
ня, стабільність банку.

В статье исследована взаимосвязь между эффективностью ценовой политики банка и риском банкрот-
ства банка. Систематизированы составляющие процесса формирования банковской ценовой политики. 
Авторами проанализирована динамика процентных ставок по кредитам и депозитам коммерческих бан-
ков Украины. Исследована эффективность ценовой политики банков Украины в современных реалиях. 
Определены современные факторы ценообразования банковских продуктов.

Ключевые слова: ценовая политика, цена банковского продукта, риск банкротства банка, факторы ценообра-
зования, стабильность банка.

This article is about the influence of the effectiveness of pricing policy of the bank at the risk of bank failure. 
The process components of pricing of the bank products are systematized. The dynamics of interest rates of 
loans and deposits of commercial banks in Ukraine was analyzed by the authors. The efficiency of the pricing 
policy of banks in Ukraine today’s realities was analyzed. The modern pricing factors of banking products was 
defined.

Key words: pricing, the price of a bank product, the risk of bank failure, pricing factors, the reliability of the bank.
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Постановка проблеми. Рівень ефективності 
цінової політики щодо формування цін розгляда-
ється в світі як один із найважливіших факторів 
зниження банкрутства банку. В умовах гострої 
конкуренції в ринковій економіці потрібно по-
стійно працювати над системою ціноутворення 
банківських продуктів, швидко оволодівати тео-
ретичними та практичними знаннями, знаходити 
нові рішення в динамічній ситуації. Лише такий 
підхід до ціноутворення на банківські продукти 
забезпечує виживання у конкретному середовищі 
та нормальні умови стабільної роботи банку орга-
нізації.

Аналіз досліджень та публікацій. Сутність 
та система формування цінової політики банку 
висвітлені у працях таких авторів, як Л. В. Кузнє-
цової, І. О. Лютого, О. В. Мазура, А. В. Нікітіна, 
Л. Ф. Романенко, В. О. Ткачука та ін. Проте недо-
статньо вивченим залишається питання впливу 
ступеня ефективності формування та реалізації 
цінової політики банку на ризик банкрутства бан-
ківської установи.

Метою статті є вивчення взаємозв’язку між 
ступенем ефективності формування цінової полі-
тики банку та ризиком банкрутства банківської 
установи та визначення факторів формування 
ціни на банківський продукт, що мають врахову-
ватися банківською установою з метою запобі-

гання виникненню можливих ризиків, що супро-
воджують її діяльність.

Результати дослідження. Система цінової по-
літики банку – це елемент управління його діяль-
ністю, що забезпечує адекватну економічним 
умовам і часу політику ціноутворення його про-
дуктів. Цінова політика комерційного банку при-
пускає встановлення цін на різні банківські про-
дукти та їх зміна відповідно до зміни ринкової 
кон’юнктури [5]. Тобто ціна банківських продук-
тів являє собою грошовий вираз вартості певного 
набору стандартизованих процедур [2].

Об’єктом, на основі якого відбувається вста-
новлення ціни, є вартість зазначеної системи про-
цедур. Відповідно, вартістю банківського про-
дукту є сукупність витрат, яких зазнає банк у 
процесі підготовки та реалізації системи проце-
дур, необхідних для задоволення потреб клієнтів. 
Об’єктами цінової політики банку є: процентні 
ставки; ставки комісійної винагороди і тарифи за 
різноманітними банківськими послугами; вели-
чина і рівень торгівельної маржі (для операцій 
торгівлі фінансовими інструментами – валютою, 
цінними паперами, банківськими металами); над-
бавки і знижки до діючих цін тощо [9].

Структура цінової політики складається з по-
літики ціноутворення та політики управління ці-
нами (рис. 1).

Рис. 1. Схема факторного впливу на цінову політику банку
[складено автором на основі 4, 6]
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Політика ціноутворення – комплекс заходів 
щодо визначення з позицій маркетингу рівня цін і 
граничних цін на окремі групи продуктів і послуг. 
Ціноутворення завжди варто проводити з ураху-
ванням особливостей продуктового ряду, його 
якості, корисності, вагомості та купівельної спро-
можності клієнтів, а також цін конкурентів [4]. 
Політика управління цінами – комплекс заходів 
для підтримки умовних цін при їх фактичному 
регулюванні відповідно до різноманітності та осо-
бливостей попиту, конкуренції на ринку [4].

Цінова політика банку залежить від певних зо-
внішніх та внутрішніх чинників. Рівень їх впливу 
на банківську діяльність та зокрема її цінову по-
літику змінюється на кожному проміжку часу. 
Кожен фактор у певний період існування банків-
ської організації може зменшувати свій вплив на 
формування цінової політики, інший – навпаки 
посилювати. Зовнішні та внутрішні фактори мо-
жуть негативно та позитивно впливати на рівень 
ефективності сформованої цінової політики ко-
мерційного банку. Але до зовнішніх факторів 
банківська установа може лише пристосуватися, 
а щодо внутрішні, то комерційний банк може са-
мостійно корегувати рівень їх впливу на форму-
вання цінової політики комерційного банку [3].

Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку 
банківської системи процес розробки нових ефек-
тивних заходів цінової політики банку ускладню-
ється двома факторами. Перший фактор полягає 
у тому, що ринкова пропозиція банківських про-
дуктів та послуг є доволі однорідною, а різниця в 
ціні на ці продукти та послуги стає суттєвим чин-
ником вибору клієнтами послуг та продуктів того 
чи іншого банку. Другий фактор полягає у тому, 
що унікальність творчого заходу банківської ці-
нової політики підтримується дуже короткий пе-
ріод часу. Він легко копіюється, модифікується та 
запроваджується банками конкурентами.

Розробка цінової політики комерційного бан-
ку передбачає трирівневий економічний аналіз – 
на рівні економіки загалом, на рівні галузі і на 
рівні банку. Результати такого аналізу надають 
керівництву банку можливість зіставляти ринко-
ві потреби з власними можливостями [4]. Недоо-
працьованість цінової політики пов’язана з ціно-
утворенням, що надмірно орієнтоване на витра-
ти; негнучкістю цінової політики; ціною, що 
розглядається у відриві від інших елементів 
комплексу маркетингу; цінами, що недостатньо 
диференційовані за варіантами продукту та сег-
ментами.

Виходячи зі специфіки самої діяльності бан-
ківських установ, можна зазначити, що вони по-
стійно стикаються з різноманітними видами ри-

зиків. Ризик у банківській справі найчастіше 
пов’язують насамперед з фінансовими втратами 
банку, які виникають у разі виникнення невизна-
ченості щодо здійснення тієї чи іншої події в май-
бутньому. З метою мінімізації ризиків банківські 
установи повинні організовувати виявлення та 
оцінювання їх основних різновидів у банківській 
діяльності, пошук ефективних методів їх контр-
олю та моніторингу, а також створення відповід-
них систем управління ними. Формування ціно-
вої політики банку в даному випадку не є винят-
ком [1].

Вплив неефективної цінової політики на бан-
ківську діяльність виражається можливістю 
одержання таких небажаних результатів, як втра-
та прибутку і виникнення збитків унаслідок не-
сплати позичальником платежів за виданими 
кредитами, скорочення ресурсної бази, втрати 
прибутків унаслідок значних коливань валютних 
курсів та процентних ставок тощо. Водночас, чим 
більша можливість, що цінова політика банку ро-
бить його продукти та послуги привабливими 
для клієнтів, тим більший прибуток може отри-
мати банку.

За таких умов важливим вважаємо простежи-
ти динаміку різниці між ставками за кредитними 
та депозитними продуктами банків України, ви-
користовуючи середньозважені місячні ставки за 
кредитами та депозитами.

Як видно з табл. 1, різниця між ставкими зрос-
тала з любого 2013 року по листопад 2013 року. 
Різниця ставок банків різко скоротилася з 5,7 % у 
листопаді 2013 року до 3,8 % у грудні того ж року. 
Тобто спостерігалося падіння різниці ставок на 
майже 2 %. У січні поточного року ситуація не 
змінилася, а в лютому 2014 року можна говорити 
про певне вирівнювання ситуації та збільшення 
банківської марі на 0,6 %. Загалом різниця за пе-
ріод, що досліджувався зменшилась на 0,3 п. п. 
Безперечно на зниження маржі банку вплинула 
неефективна цінова політика, що потрапила під 
вплив негативних економічних, соціальних, а пе-
редусім політичних чинників в Україні.

Отже, саме банківська маржа, що є різницею 
між ставками на кредити надані та залучені депо-
зити, безпосередньо впливає на прибутковість 
банку. Проте сьогодні в умовах високої невизна-
ченості, що спричинена політичними, економіч-
ними та соціальними факторами, процентна мар-
жа банку має тенденцію до скорочення, що може 
становити загрозу для прибутковості банку, його 
стабільності та стійкості до банкрутства.

Для наочності тісного взаємозв’язку між нее-
фективною ціновою політикою банку та його 
банкрутством наведено рис. 2.
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Рис. 2. Схема зв’язку неефективної цінової політики та ризику банкрутства банку
[авторська розробка]

Таблиця 1
Різниця ставок за кредитами та депозитами комерційних банків України 

за лютий 2013 – лютий 2014 рр. [7]
Місяць Кредитні ставки Різниця (Маржа) Депозитні ставки

Лютий (2013 рік) 14.5 4.6 9.9
березень 15.0 5.5 9.5
квітень 14.4 5 9.4
травень 14.5 5.3 9.2
червень 13.9 5.2 8.7
липень 14.1 5.8 8.3
серпень 13.7 4.8 8.9
вересень 14.0 4.8 9.2
жовтень 13.9 4.9 9.0
листопад 14.9 5.7 9.2
грудень 15.0 3.8 11.2

січень (2014 рік) 14.1 3.7 10.4
лютий 16.3 4.3 12.0

Отже, ефективність цінової політики має пря-
мий вплив на банкрутство банку, спричинюючи 
активізацію таких ризиків як ризик неплатоспро-
можності, ризик ліквідності. Також непродумана 
цінова політика може стати причиною неповер-
нення позичок клієнтів банку та активізації дії 
кредитного ризику. У сучасних реаліях україн-
ської економіки все більшого значення набуває 
роль валютного ризику, що одночасно впливає на 
процентні ставки за депозитами та кредитами, їх 
співвідношення, а значить й прибутку банку та 
його стабільний розвиток.

Для розгляду фактичного стану ефективності 
цінової політики розглянемо наступні фактичні 
дані. На рис. 3 зображена динаміка процентної 
маржі як одного з важливих показників ефектив-
ності ціноутворення на банківські продукти ко-
мерційних банків України за 2009–2013 рр.

Як видно з рис. 3, за досліджуваний період 
чиста процентна маржа банку знизилась на 1 п. п. 
становивши на кінець 2013 року 6,4 %. Починаю-
чи з 2010 по 2011 роки чиста процентна маржа 

зменшилась на 0,8 п. п. порівняно з 2009 роком. 
Все це є наслідком впливу фінансової кризи 2008 
року, з негативним впливом якої банківським 
установам довелося боротися у 2010 та 2012 ро-
ках. У 2012 році спостерігається відвищення до 
рівня 2009 року, оскільки 2012 рік характеризу-
ється загальним покращенням стану банківської 
системи України.

У табл. 2 наведені основні показники, що ха-
рактеризують ефективність цінової політики по 
банківській системі України за останні п’ять років 
на основі даних Національного банку України.

Аналізуючи дані табл. 2, зазначимо, що за 
умов активізації кредитної діяльності банків за 
останні 5 років (обсяг активів зріс на 127,57 %, 
а обсяги наданих кредитів на 46,75 %) якість кре-
дитних операцій знизилася. Станом на кінець 
2013 року частка прострочених кредитів стано-
вить 7,7 % по банківські системі, тоді як у кінці 
2009 року – 1,3 %. Разом з часткою прострочених 
кредитів зростають й резерви під активні опера-
ції, а саме на 550,15 %. Це пов’язано з вдоскона-
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ленням нормативної основи для формування ре-
зервів банками у 2012 році, погіршення якості 
кредитного портфеля, що вимагає від банків 
створювати резерви під кредитний ризик. Тому 
значні обсяги коштів банків направляються у ре-
зерви під кредитні операції. Це зменшує можли-
вості банків використовувати власні кошти та 
дешеві кошти, що залучені на поточні депозити, 
для отримання прибутку. Банкам з невисоким 
рейтингом доводиться підвищувати ціни на депо-
зитні продукти, що підтримати ресурсну базу.

Свідченням цього є те, що строкові депозити 
юридичних та фізичних осіб мали тенденцію до 
зростання. За останні п’ять років їх обсяги відпо-
відно зросли на 93,25 % та 96,4 %.

Разом з тим цим результати діяльності банків 
значно знизились. Якщо у 2009 році вони склада-
ли 6 620 млн грн, то у 2010–2011 рр. цей показник 
був від’ємним. Витрати банків переважали доходи 
від діяльності по банківській системі. У 2012 році 
ситуація значно покращилась, адже результати 
від діяльності банків мали додатній показник 
4 899 млн грн. Динаміка показників рентабель-
ності активів та капіталу банків України за остан-
ні 5 років відображає зміни обсягів доходів та ви-
трат банків. Можемо зазначити, що за досліджу-
ваний період рентабельність активів знизилась на 
92 %, а рентабельність капіталу на 93,61 %.

Отже, економічна ефективність цінової полі-
тики комерційних банків знижується, що відби-

Таблиця 2
Показники економічної ефективності цінової політики 

та фактори впливу на неї в комерційних банках України [7]
No Назва показників Од. вим. 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

1 Загальні активи 
(не скориговані на резерви) млн грн 619 004 1 090 248 1 211 540 1 267 892 1 408 688

2 Кредити надані 485 368 755 030 825 320 815 327 911 402

3 Частка простроченої 
кред. заборгованості % 1.3 11.2 9.6 8.9 7.7

4 Резерви за активними 
операціями млн грн 20 188 148 839 157 907 141 319 131 252

5 Строкові кошти юридичних 
осіб млн грн

54 189 55 276 74 239 92 786 104 722

6 Строкові кошти фізичних 
осіб 125 625 206 630 237 438 289 129 350 779

7 Доходи банків
млн грн

68 185 136 848 142 778 150 449 168 888
8 Витрати банків 61 565 149 875 150 486 145 550 167 452
9 Результат діяльності 6 620 –13 027 –7 708 4 899 1 436
10 Рентабельність активів % 1.50 –1.45 –0.76 0.45 0.12
11 Рентабельність капіталу 12.67 –10.19 –5.27 3.03 0.81

Рис. 3. Динаміка процентної маржі комерційних банків України
за 2009–2013 рр., % [8]
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Рис. 4. Показники, що характеризують дію факторів впливу 
на цінову політику комерційних банків України

вається на їх прибутковості та платоспроможнос-
ті, а у випадку загострення ситуації може спричи-
нити підвищення ризику ліквідності.

Проаналізуємо з допомогою графічного зобра-
ження показники, що розраховані за даними табл. 
2. На рис. 4 представлено результати аналізу впли-
ву на цінову політику комерційних банків Украї-
ни факторів внутрішньобанківських факторів.

Як видно з рис. 4, кредитна активність комер-
ційних банків зменшилася з 78,41 % у 2009 році до 
64,7 % у 2013 році. При цьому активність залучен-
ня коштів юридичних осіб на строкові депозити 
зменшилась на 1,32 % до 7,43 % у 2013 році, а ак-
тивність залучення коштів фізичних осіб та стро-

кові депозити зросла на 4,61 % до 24,9 % у 2013 
році. Отже, за умови, що кредитна активність має 
більший темп спадання, ніж активність залучення 
коштів на ст. рокові депозити, можемо констатува-
ти, що не всім банкам вдається забезпечити повно-
ту використання залучених ресурсів.

Ця ситуація є додатковим чинником подорож-
чання кредитних продуктів українських банків і 
зниження ефективності цінової політики, що 
може призвести до банкрутств банків. Це призво-
дить до погіршення кредитної культури банків, 
зменшення процентної маржі та прибутків бан-
ків, які могли бути направлені на зміцнення капі-
талу банківської установи.

Рис. 5. Чинники впливу на процес формування ціни на банківський продукт
[авторська розробка]
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Саме тому ми пропонуємо вдосконалення під-
ходу до систематизації факторів, які впливають 
на формування цінової політики банку в сучас-
них умовах. Систематизуючи усі чинники, що 
впливають на ціну банківського продукту, банки 
зможуть вдосконалити процес формування ціно-
вої політики та убезпечити свою діяльність від 
виникнення ризиків, що можуть викликати зна-
чне погіршення фінансового стану або ймовір-
ність банкрутства банківської установи.

Основою для теоретичного обґрунтування 
слугують практичні дані, що наведені у табл. 1, 2 
та рис. 4. Отже, зазначимо, що процес формуван-
ня ціни банківського продукту залежить від вели-
кої кількості чинників як внутрішнього середови-
ще банківської системи та її особливостей на да-
ному етапі, так й від економічних факторів, що 
найменшим чином можуть бути керовані банків-
ською установою.

Висновки. Отже, процес ціноутворення бан-
ківських продуктів є важливою складовою ціно-
вої політики банку, що впливає на прибутковість 
банківської установи. Неефективна цінова полі-
тика банку та ігнорування чинників впливу на неї 
може спричинити зниження дохідності банку та 
погіршення його фінансового стану. На основі 
аналізу статистичних даних можемо зазначити, 
що система цінової політики комерційних банків 
України не зовсім відповідає економічним умо-
вам, свідчення цього є зменшення різниці між 
середньозваженими кредитними та депозитними 
ставками банків, тенденція до спаду процентної 
маржі по банківській системі. Ряд факторів зо-
внішнього середовища, серед яких низька якість 
кредитів, зниження активності залучення депо-
зитних коштів, спричинюють викривлення ціно-
вої політики банків щодо вартості їх продуктів. 
Це може негативно відзначитися на прибутковос-
ті банків, їх стабільності та платоспроможності. 
Нами були виділені чинники ціноутворення еко-
номічного простору та внутрішньобанківського 
середовища. Урахування цих факторів є одним зі 
шляхів зменшення ризику банкрутства банку че-
рез неефективну цінову політику.
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В статті проведено аналіз теоретичних положень щодо змісту, сутності поняття «власний капітал під-
приємства» та на основі аналізу наукової літератури було проведено систематизацію поглядів на поняття 
«капітал» у ретроспективі економічних відносин.
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В статье проведен анализ теоретических положений относительно содержания, сущности понятия 
«собственный капитал предприятия» и на основе анализа научной литературы было проведена система-
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Постановка проблеми. В теорії економічної 
науки зазвичай наводиться багато трактовок по-
няття «капітал підприємства». В досліджуваних 
роботах, як правило, виділяють функціональні 
особливості капіталу, його речовинні ознаки, 
вплив на формування фінансово-економічних 
результатів діяльності підприємства.

На практиці дослідженню теоретичних осо-
бливостей формування та функціонування капі-
талу підприємства приділяли увагу багато ві-
тчизняних та зарубіжних авторів.

Анализ останніх досліджень та публікацій. 
Першими ученими, у працях яких з’являється 
згадування про капітал була школа меркантиліс-
тів. Основними її представниками можна назвати 
У. Стаффорд, Де Сантус, Г. Скаруффі.

Аналізуючи конкретне приватне господар-
ство, представники школи меркантилістів визна-
чали капітал, як конкретну суму грошових ко-
штів, використовуючи яку можливе отримання 
додаткового доходу. Згілно з даним підходом, ка-
пітал розуміється як гроші або багатство [2].
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Виділення раніше не вирішеної частини про-
блеми. Починати теоретичний огляд трактувань 
поняття «капітал підприємства», необхідно, на наш 
погляд, з етапу зародження економічної думки.

Мета статті – проаналізувати теоретичні по-
ложення поняття «капітал», підходи до визначен-
ня сутності капіталу, аналіз дефініцій поняття 
«власний капітал» та зробити висновки та надати 
своє бачення цього поняття.

Результати дослідження. Виходячи з підходу 
представників школи меркантилізму, можна 
стверджувати, що в даному випадку капітал уосо-
блюється в конкретному приватному господар-
стві і аналізується в процесі його обігу.

Процес створення нової вартості капіталу мер-
кантилісти вбачали в його обороті у зовнішній 
торгівлі: прибуток створюється в процесі того, 
що країна більш дорого продає або біьш дешево 
купує [2].

Таким чином, аналіз капіталу представниками 
школи меркантилізму зводився до аналізу його в 
сфері обігу та представлення у грошовій формі, у 
вигляді золота або іншого металу.

Основні підходи до теоретичного осмислення 
сутності капіталу можна узагальнити в історич-
ній ретроспективі, визначивши основні позиції 
провідних вчених-економістів щодо цієї категорії 
(табл. 1).

Таблиця 1
Систематизація поглядів на поняття «капітал» у ретроспективі економічних відносин*

Економічна школа Представник Визначення капіталу
Античність Аристотель (384–322 рр. до н. е.) Джерело накопичення багатства
Меркантилісти Т. Ман (1571–1641) Абсолютна форма багатства
Фізіократи Ф. Кене (1694–1774) Сума грошей, авансована у виробництво

Класична 
економічна школа

А. Сміт (1723–1790),
Д. Рікардо(1772–1823) Капітал як накопичений запас (частина багатства)

Ж. Б. Сей (1767–1832) Фактор, що створює вартість
Н. Г. Чернишевський (1828–1889) Матеріальні цінності, спрямовані на виробництво

Марксизм К. Маркс (1818–1883)

Капітал – це самозростаюча вартість у власності 
роботодавця; це сутність, що проявляється у русі, у 
взаємодії уречевлених засобів виробництва з живою 
працею

Новітня школа І. Шумпетер (кінець ХІХ – поч. 
ХХ ст.)

Визначав капітал як «фонд купівельної сили», за 
рахунок якого придбаються засоби виробництва для 
застосування з метою якісного розвитку суспільства

Австрійська 
школа

Е. Бем-Баверк (1851–1919) Засоби існування, що авансуються робочим

К. Менгер (1840–1921) Економічні блага, що спрямовані на майбутнє, беруть 
участь у виробництві і є джерелом доходу

Неокласична 
школа

А. Маршал (1842–1924)

Призначений для торгівельно-промислових цілей і є 
фактором виробництва. Розглядав капітал на макро- 
(капіталом є вся сукупність засобів виробництва, 
забезпечена ресурсами праці та землі) та
мікрорівнях (капітал – це частина багатства власника, 
яка може бути ним використана для отримання доходу

П. Самуельсон (1915) Ресурс довготривалого користування
Кембриджська 
школа Дж. Робінсон (1903–1983) Гроші, універсальний товар ділового світу

Сучасні 
економісти

А. М. Румянцев Відносини експлуатації
А. С. Булатов, К. А. Раїцький Блага, що використовуються як ресурс у подальшому
А. В. Парамонов Засоби виробництва, що приносять дохід

П. Бурд‘є Ресурс, що конвертується у гроші та інституалізується 
у формі прав власності

І. О. Бланк

Накопичений запас економічних благ у грошовій та 
товарній формі, що беруть участь у економічному 
процесі як інвестиційний ресурс та фактор 
виробництва

* розроблено автором на основі [2–6]
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Систематизація поглядів на поняття «капітал» 
в залежності від етапу розвитку економічної дум-
ки, дозволяє прослідкувати еволюцію даної еко-
номічної категорії та визначити причини появи 
нових характеристик капіталу.

В ході історичного розвитку економічної нау-
ки сформувалися різні підходи до визначення 
сутності капіталу, які можна об’єднати в декілька 
груп (табл. 2).

Усі розглянуті підходи загалом можна охарак-
теризувати як політекономічні. З погляду ж під-
приємця капітал є сумою вартісної оцінки майна і 
коштів, які він може використати для здійснення 
господарської діяльності та одержання прибутку.

Для більш детального та всебічного аналізу 
тлумачень поняття «капітал» автором було згру-
повано підходи різних авторів до визначення да-
ної категорії (табл. 3).

Таблиця 2
Підходи до визначення сутності капіталу за В. Д. Базилевичем*

Назва підходу Характерні риси

Предметно-
функціональний

Нагромаджена праця, призначена для подальшого виробництва або продажу 
з метою одержання доходу.
Аналіз капіталу як фактора виробництва, що впливає на результати 
підприємницької діяльності і приносить дохід власнику

Соціально-економічний

Економічна категорія – специфічні суспільні відносини, що виникають 
за певних історичних умов.
Прагнення охарактеризувати суспільно-економічну сутність капіталу 
в органічному взаємозв’язку з економічними відносинами

Грошовий Фінансовий ресурс, що приносить дохід власнику

Часова концепція

Заснована на порівнянні корисності благ та виведенні доходу з певних 
властивостей останнього. Згідно з цим підходом цінність теперішніх благ 
(за незмінності їхніх умов) завжди перевищує цінність таких самих благ 
у майбутньому. Відтак дохід на капітал має місце за умови обміну товарів 
поточного і майбутнього споживання

Трактування капіталу 
як певного вкладання Забезпечує дохід власнику незалежно від сфери застосування

* розроблено автором на основі [6, 8]

Таблиця 3
Наукові підході до поняття «капітал»

No
з/п Визначення капіталу Група авторів Кількість 

джерел
Питома 
вага, %

1 Майно, здатне приносити дохід І. Бернар, А. Б. Борісов 4 7,3

2 Вартість, що створює додаткову 
вартість

А. Н. Азріліян, Ф. Ф. Бутинець, 
П. І. Багрій, М. І. Волков, П. Т. Саблук, 

А. П. Кісельов, С. І. Ожегов, 
В. І. Науменко, О. Сліпушко, Абаренков

11 20,0

3 Чиста вартість активів (активи за 
мінусом суми боргових зобов’язань)

В. М. Бойко, А. Н. Азріліян, 
Ф. Ф. Бутинець, О. В. Вороновська, 

А. Г. Загородній, Дж. Сігел, О. Сліпушко
8 14,5

4 Фактор виробництва А. Н. Азріліян, Ф. Ф. Бутинець 3 5,5
5 Капітальні вкладення (інвестиції) А. Н. Азріліян 16 29,0

6 Початкова сума коштів для здійснення 
підприємницької діяльності

Ф. Ф. Бутинець, А. Г. Загородній, 
О. Сліпушко, І. Ф. Палатніков 3 5,5

7 Категорія, що виражає відносини 
способу виробництва М. Ф. Черенок 1 9,1

8 Вартісне вираження активів Л. В. Галяпіна 1 5,5
9 Доля власників у засобах підприємства Дж. Сігел 1 1,8

Всьго – 55 100,0
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Проаналізувавши дані табл. 3, можемо ствер-
джувати, що серед авторів немає єдиної точки 
зору щодо визначення поняття «капітал». Капі-
тал може розглядатись і як сукупність ресурсів, 
що виражають вартість активів, і як самозроста-
ючу вартість, і як зобов’язання перед власника-
ми. Встановлено, що найбільша кількість авторів 
(29 %) схиляються до визначення поняття капіта-
лу як сукупності засобів або ресурсів, що авансу-
ються в підприємство з метою використання у 
процесі виробництва та створення товарів та по-
слуг.

Велика увага (20 %) приділена також тракту-
ванню капіталу як самозростаючої вартості, яка 
шляхом експлуатації найманих працівників ство-
рює додаткову вартість. Дана група авторів визна-
чає капітал з економічної точки зору. Ряд авторів 
(14,5 %) стверджують, що капітал – це чиста вар-

тість активів, тобто активи підприємства за міну-
сом суми боргових зобов’язань.

Тобто трактує капітал з бухгалтерської точки 
зору. Деякі автори (9,1 %) під капіталом розумі-
ють початкову суму коштів, призначених для 
здійснення підприємницької діяльності. Дане ви-
значене більше схоже на трактування статутного 
капіталу.

Аналізуючи поняття «власний капітал», наве-
дені в різних літературних джерелах можна зро-
бити висновок, що думки вчених і практиків роз-
ділилися (табл. 4).

Результати дослідження природи власного ка-
піталу різними авторами дають змогу розмежува-
ти економічне і облікове значення цього терміну, 
оскільки в політичній економії капітал є факто-
ром виробництва, інколи ототожнений із засоба-
ми виробництва, а з бухгалтерської точки зору, 

Таблиця 4
Аналіз дефініцій поняття «власний капітал»

No
з/п Визначення капіталу Група авторів Кількість 

джерел
Питома 
вага, %

1

Загальна вартість засобів 
підприємства, що належать йому на 
правах власності та використовуються 
для одержання прибутку

І. А. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, 
А. Г. Загородній, О. В. Олійник, 

Н. В. Чебанова, Д. Стоун, Г. Г. Кірейцев 
7 22,6

2
Частина в активах підприємства, що 
залишається після вирахування його 
зобов’язань

А. Н. Азріліян, А. Б. Борисов, А. Ван Глен, 
Ф. Ф. Бутинець, Р. Л. Хом’як, М. І. Кутер, 

В. М. Пархоменко, М. С. Пушкар, 
О. В. Соловйова, Е. С. Хендріксен, 

О. П. Скирпан, Л. А. Бернстайн

12 38,7

3
Капітал, вкладений власниками 
(засновниками) підприємства 
(акціонерний капітал)

В. В. Сопко, С. Ф. Голов, С. В. Мочерний, 
Б. А. Райзберг, Н. В. Шатило, Д. Міддлтон, 

Л. Чедвик
8 25,8

4 Джерело утворення майна, основне 
джерело фінансування

П. С. Безруких, Н. П. Кондраков, 
Л. П. Краснова, Г. В. Савицька 4 12,9

5 Всього – 31 100

капітал є різницею між активами підприємства і 
його зобов’язаннями.

Висновки та пропозиції. Таким чином, най-
поширенішим тлумаченням власного капіталу 
(38,7 %) є його визначення як частини в активах 
підприємства, що залишається після вирахуван-
ня його зобов’язань. Даного підходу додержують-
ся 12 авторів із 31 проаналізованого нами літера-
турного джерела.
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Постановка проблемы. Рыночные преобразо-
вания и интеграция страны в ЕС и в целом в ми-
ровое экономическое пространство предъявляют 
новые требования и к управлению финансами 
хозяйствующих субъектов. Появилась насущная 
потребность в новых инструментах и подходах, 
способных усовершенствовать систему управле-
ния финансами предприятий, в т. ч. с использова-
нием международного опыта. Современные усло-
вия, продиктованные финансовыми кризисами, 
требуют повышения производительности и кон-
курентоспособности компаний, в т. ч. и за счет 
формирования эффективной системы управления 
финансами, которая должна способствовать 
адаптации хозяйствующих субъектов к быстро-
меняющемуся в рыночных условиях динамично-
му поведению внешней среды. Актуальность 
темы исследования обусловлена повышением 
значимости роли финансов и управления финан-
сами в корпоративном управлении.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблемы управления корпоративными 
финансами в современных условиях были иссле-
дованы в научных трудах учеными, такими как 
М. В. Романовским, В. В. Ковалевым, И. А. Блан-
ком, В. В. Бочаровым, А. Д. Шеремет, А. Н. Хори-
ным, В. П. Суйц, Г. Н. Белоглазовой, В. И. Шохи-
ным, А. Г. Грязновой, Е. Н. Лобановой и др., а так-
же зарубежными учеными, такими как П. Друкер, 
Дж. Хейвуд, М. Мэй и др. Применительно к кон-
цептуальному содержанию аутсорсинга, в иссле-

довании особое внимание было уделено трудам 
таких отечественных специалистов, как: Б. А. Ани-
кина, С. О. Календжян, Д. Т. Новикова, О. Д. Про-
ценко, И. Л. Рудой и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Однако развитие экономики страны 
формирует необходимость повышения эффектив-
ности использования ресурсов, в т. ч. финансовых 
ресурсов хозяйствующих субъектов, что предпо-
лагает расширение практики использования в 
бизнес-процессах результатов деятельности сто-
ронних организаций узкой специализации – аут-
сорсеров (провайдеров) и инструмента – финан-
сового аутсорсинга в управлении финансами 
предприятий.

Целью статьи является анализ развития тео-
рии, методологии, методик и международной 
практики применения финансового аутсорсинга 
как инструмента в управлении финансами пред-
приятий.

Результаты исследования. Общество бухгал-
теров по управленческому учету Канады (Society 
of Management Accountants of Kanada, SMAC) в 
своем издании Перепроектирование функций фи-
нансов (Redesigning the Finance Function) считает, 
что новая функция финансов требует навыков и 
опыта, позволяющего: предоставлять клиентам 
аналитические, стратегические и ориентирован-
ные на добавленную стоимость/ценность услуги; 
выступать в качестве бизнес-партнера и консуль-
танта; стать участником и лидером процесса при-
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нятия решений; влиять на повышение показате-
лей функционирования в масштабах всей компа-
нии. Одним из новых инструментов в управлении 
финансами организаций в международной прак-
тике явился финансовый аутсорсинг (далее 
F&O).

По мнению многих зарубежных экономис-
тов, в т. ч. М. Мay, V-D. W. Pavalova, I. I. Andone, 
Дж. Брайан Х. и др. переход к управлению финан-
сами предприятий с использованием инструмен-
та аутсорсинга и появление финансового аутсор-
синга имело место, когда процесс управления 
финансами предприятий по своему содержанию 
стали рассматривать как бизнес-процесс. Место 
теории управления финансами как бизнес-про-
цессом (англ. Business Process Outsourcing-BPO) в 
эволюции категорий аутсорсинга представлено 
на рис. 1.

Исследование категории F&O, как бизнес-про-
цесса, позволило автору дать следующее опреде-
ление – целенаправленная совокупность взаимос-
вязанных видов деятельности – последователь-
ность работ, которая по определенной технологии 
преобразует входы и выходы, представляющие 
ценность для клиента услуг F&O, организация и 
исполнение которого требует определенных ха-
рактеристик и действий, в т. ч. квалификации 
специалистов-исполнителей, специализации, ко-
операции, оптимизации бизнес-процесса и др. 
Организация управления финансами как бизнес-
процессом с использованием «F&O», можно расс-
матривать как направление в предприниматель-
стве, включающее несколько связанных работ, 
операций или процедур, в совокупности реализу-
ющих конкретную цель – обеспечение эффектив-
ного и качественного управления финансами 
предприятий.

По мнению автора, научное обоснование и 
разработка методологических основ построения 
интеграционной системы аутсорсинга функций 

управления финансами предприятий – одно из 
условий решения актуальной проблемы поддерж-
ки конкурентоспособности предприятий, повы-
шения эффективности и качества управления.

Исследование теории, методологии, методик и 
международной практики применения финансо-
вого аутсорсинга в управлении финансами пред-
приятий является актуальным. Этого требует не-
обходимость дальнейшего развития понятийно-
терминологического аппарата; решение комплек-
са проблем и задач при создании методологии, 
методик, отдельных инструментов, механизмов и 
алгоритмов управления финансами предприятий 
с использованием аутсорсинга, а также обосно-
вание и разработка методологических основ по-
строения системы аутсорсинга функций управле-
ния финансами.

Изложенные обстоятельства определили акту-
альность выбранной темы исследования, обусло-
вили ее концептуальную, теоретическую, методо-
логическую и практическую значимость, которая 
возрастает и по причине недостаточной конкурен-
тоспособной и не производительной развиваю-
щейся экономики страны.

В условиях глобализации экономики, миро-
вых финансовых кризисов и в связи с вступлени-
ем страны в ВТО для выживания предприятиям, 
необходимо быть производительными и получать 
дополнительные конкурентные преимущества во 
всех направлениях деятельности, в т. ч. и за счет 
управления финансами.

Необходимо отметить, что в зарубежной прак-
тике под воздействием новейших технологий, 
в т. ч. финансового аутсорсинга, происходит раз-
витие не только теории и методологии управления 
финансами, но и трансформирование «значимос-
ти» финансов в управлении и вместе с этим и пре-
образование роли профессионалов-финансистов. 
Для специалистов аутсорсеров в зарубежной 
практике уже требуются навыки и опыт, позво-

Рис. 1. Эволюция категорий аутсорсинга [5, c. 165]
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ляющие предоставлять клиентам аналитические, 
стратегические и ориентированные на добавлен-
ную стоимость/ценность услуги. Они выступают 
в качестве бизнес-партнера и консультанта, влия-
ют на конкурентоспособность и производитель-
ность предприятия.

Исследование актуальности этого направле-
ния диктуется еще и тем, что управление финан-
сами предприятий в стране, в т. ч. малого и сред-
него бизнеса не происходит эффективно. Анализ 
эффективности управления финансами, в т. ч. 
малого и среднего бизнеса (далее МСБ) в эконо-
мике страны, как основных возможных клиентов 
услуг финансового аутсорсинга, показал, что 
управление финансами предприятий МСБ в боль-
шей части является неэффективным (по разным 
причинам), что препятствует развитию экономи-
ки страны, в т. ч. инновационной. В 2009 г. по 
разным отраслям уровень прибыльности пред-
приятий МСБ реального сектора экономики со-
ставлял от 4 % до 9 %, множество предприятий 
были убыточны.

Большинство задач управления финансами 
требуют больших затрат времени и ресурсов. 
Кроме того, решения принимаются на предполо-
жениях, которые основаны на информации, по-
лученной с определенным «time lag» (от англ. lag 
«запаздывание»), что значительно снижает эф-
фективность и качество управления. Использо-
вать аналитические приложения для ускорения 
процесса принятия решений в области управле-
ния финансами предприятий, в т. ч. МСБ являет-
ся дорогостоящим и нерационально для пред-
приятий МСБ.

Исследование зарубежного опыта показало, что 
аутсорсинг – современная модель предпринима-
тельства, которая обеспечивает дополнительные 
конкурентные преимущества. Главный источник 
этих преимуществ – в использовании ресурсов 
(материальных и нематериальных) других компа-
ний для достижения успеха на рынке за счет полу-
чения дополнительных конкурентных преиму-
ществ и повышения производительности. Аутсор-
синг (англ.outsourcing:outer-source-using) использо-
вание внешнего источника/ресурса) – передача 
организацией, на основании договора, определен-
ных бизнес-процессов или функций на обслужи-
вание другой компании [3, с. 9–23]. «…аутсорсинг 
предполагает передачу исполнителю не только по-
лномочий, но и ответственности за производство 
определенных товаров и предоставление некото-
рых видов услуг компаниям, партнерам по бизне-
су» [3, с. 35].

Для снижения затрат на процесс ведение уче-
та, составление отчетности в мировом хозяйстве 

начиная c 1990-х годов формируются центры об-
щих услуг – SSC (англ.shared services centre), ко-
торые специализируются либо на отдельных 
операциях процесса учета и составления отчет-
ности (частичный аутсорсинга) либо на всем про-
цессе (полный аутсорсинг). Как результат разви-
тия этого направления в зарубежной теории и 
практике появляются новые направления в т. ч. 
финансовый аутсорсинг, финансовый аутсорсин-
говый менеджмент и др. [2].

Особенно такая активность в 2009–2012 гг. на-
блюдалась в развитых странах Европы как заказ-
чиках услуг, а в бывших постсоветских странах, 
в т. ч. в Румынии, Молдове, Словакии, Чехии как 
исполнителей услуг средствами финансового 
аутсорсинга в связке с Польшей, напрямую осу-
ществляющую сотрудничество с развитыми стра-
нами.

Однако, «F&O» как инструмент, позволяющий 
повысить качество и эффективность управлении 
финансами корпораций, для расширения практи-
ки российских аутсорсеров требует адаптации 
западной практики и дополнительной теоретико-
методологической проработки. Это настоятельно 
необходимо еще и по причине того, что на меж-
дународном рынке аутсорсеры России не пред-
ставлены ни как заказчики, ни как исполнители 
услуг F&O. Среди активных крупных компаний, 
предлагающих услуги аутсорсинга учета и 
управления финансами средствами F&O можно 
отметить: Accenture, Capgemini, CGI, CSC, EDS, 
HCL Tech, Wipro, которые заняли определенную 
нишу на международном рынке деловых финан-
совых услуг (табл. 1).

Активным участником рынка услуг F&О в 
Европе в 2009–2010-х гг. становится Румыния, 
услуги предлагаемые специалистами Румынии, 
носят в основном, рутинный, стандартный харак-
тер, не требующие высокой квалификации испол-
нителей (табл. 2).

Исследование, структуры международного 
рынка деловых аутсорсинговых услуг Румынии 
подтвердило значимость услуг F&О в общей 
структуре: услуги по производству – 31 %, услуги 
по найму кадров – 25 %, услуги по продажам и 
маркетингу – 13 %, финансовые услуги (бухгал-
терский учет и управление корпоративными фи-
нансами) – 24 %, остальные услуги – 7 % [5]. 
Структура показывает, что Румыния выбрала со-
временное направление развития своей экономи-
ки – предоставление на международном рынке 
интеллектуальных услуг для заказчиков из раз-
витых стран Европы.

Основными трендами, наблюдающиеся в сфе-
ре финансового аутсорсинга: порядка 80 % аме-
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Таблица 1
Исследование рынка F&O как бизнес-процессов (ВРО) [6]

Бизнес Виды услуг «F&О» как BPO
Поставщики услуг «F&О»

Финансы Учет (Accounting)
Финансы и учет Внутренний аудит (Internal audit) Accenture BDO Seidman
(Finance and 
acсounting)

Управление расходами (Spendings 
management) Capgemini BKD

Анализ дебиторской задолженности
(Debts analisys) CGI CBIZ

Выставление счетов (Invoicing) CSC Convergys
Составление финансовой отчетности 
(Financial reporting) EDS CroweChizek

Налоговый учет (Taxing service) HCL Tech Delloite & Touche
Составление налоговой отчетности (Fiscal 
reporting) iGate Ernst & Young

Бюджетирование (Budgeting),
Бухг. учет (General accounting)

Patni
Satyam

Intelenet Global
IQ Backoffice

Tresury Wipro

PriceWaterhouse 
Grant Thornton

RSM McGladrey

KPMG, Coopers
Mellon Financial

Outsource Partners 
International

Таблица 2
Виды услуг«F&О», предлагаемые специалистами Румынии

Услуги учета и управления финансами
(Accounting and financial services)

Оффис-обслуживание
(Wage and office service)

Финансовое администрирование
(Fiscal administration)

Учет ситуаций и управление 
финансовыми ситуациями
(Complete accounting situations that 
includes management reports and 
financial situations).

Отчетные данные за год, в т. ч. по 
ЗП(Annual return reports regarding 
the wages incomes)

Расчет налога на прибыль, НДФЛ, 
другие налоги. (Income taxes, VAT 
and other taxes)

Контроль учетными ситуациями
(The control of accounting situation)

Ситуация оплаты
(Payment record situation)

Возврат налогов
(Taxation return reports)

Управление занятостью
(Employment relationship management) 
и другое электронное обслуживание
(Other service: electronic banking etc.)

Ввод документации
(Wage reports) —

риканских компаний используют аутсорсинг в 
своей практике, на Европу, по данным междуна-
родного агентства IDM, в сфере аутсорсинговых 
соглашений по результатам 2008 г. приходилось 
около 9,6 млрд долл., из них большая часть на 
аутсорсинг бизнес-процессов (финансовые и бух-
галтерские услуги). Стабильный рост аутсорсин-
га в финансовом секторе составляет около 34 % 
прироста ежегодно [4, c. 52].

О росте услуг F&O говорят исследования меж-
дународного рынка деловых услуг, проводимые в 
работе Д. Е. Васильевым, которые показали, что 
общий объем аутсорсинговых сделок приближа-
ется к 1,5 трлн долл., а доля услуг по обработке 
бухгалтерской и финансово информации среди 
деловых услуг на международном рынке в 2009 г. 

уже составляла – 38 %, а ежегодный рост – 8–10 % 
[1, с. 9].

Объем услуг F&O на международном рынке 
деловых услуг значителен, так управление фи-
нансами в импорте услуг США – 22 % всех дело-
вых услуг (исполнители – аутсорсеры Индии), 
в Великобритании этот показатель – 20 %.

В США в первую очередь на международный 
F&O также передавались рутинные (стандарти-
зированные) процессы или отдельные операции, 
например, расчет заработной платы и начисле-
ний на нее, ввод первичной документации и др., 
которые не требовали больших знаний по струк-
туре и деятельности компаний заказчиков и не 
представляли собой источники конкурентных 
преимуществ. Исполнителями услуг F&O для 
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компаний США были специалисты аутсорсеров 
Индии.

Институциональные и законодательные меры 
руководства, позволили превратить Индию в ди-
намично развивающийся центр по разработке 
информационных технологий и оказанию финан-
совых услуг. Этому способствовало: своевремен-
ное обновление юридической базы в Индии, обес-
печивающей защиту авторских прав и передавае-
мых конфиденциальных данных; относительно 
дешевая и в то же время достаточно квалифици-
рованная англоязычная рабочая сила; разница в 
часовых поясах, позволяющая работать аутсорсе-
рам по принципу «24/7» («следование за солн-
цем») – 24 часа в течение 7 дней в неделю. Такая 
организация работ требовала тщательной коор-
динации действий, что и обеспечивалось индий-
скими аутсорсерами. Кроме того, Индия имела 
развитую инфраструктуру и осуществляла госу-
дарственное стимулирование деятельности ком-
паний аутсорсеров услуг F&O в плане налогоо-
бложения и бюджетного финансирования затрат 
на обучение специалистов в области финансового 
аутсорсинга (имеющих в т.ч. дипломы по эконо-
мическим специальностям лидирующих вузов 
США). Кроме того, и региональные власти Индии 
поддерживали своих хозяйствующих субъектов 
– аутсорсеров оказания услуг F&O, которые так-
же старались создать эффективную систему нор-
мативно-правового регулирования поддержки 
экспорта услуг F&O.

Если в 2003–2009-е гг. специалисты аутсорсе-
ров в международной практике выполняли услу-
ги по расчету заработной платы, бюджетирова-
нию, налоговому планированию, составлению 
счетов и отчетности, определению платежеспо-
собности, кредитоспособности, управлению де-
биторской и кредиторской задолженностью и 
другим операциям в ручном режиме, то сейчас 
информационные технологии позволили управ-
лять финансами в режиме «он-лайн». И совсем 
новое направление в практике компаний разви-
тых стран-«аутсорсинговый финансовый ме-
неджмент», который появился в 2009–2011-х гг. и 
уже эта услуга предлагается на международном 
рынке крупными компаниями, разработчиками 
программного обеспечения.

Выводы. Сделан анализ развития теории и 
международная практики использования услуг 
финансового аутсорсинга в управлении финанса-
ми предприятий. Генезис развития финансового 
аутсорсинга показал, что в 80-х гг., в период на-
чала развития и использования этого инструмен-
та в управлении на международный рынок пере-
давались рутинные, стандартные операции не 

требующие высокой квалификации исполните-
лей. Заказчиками таких операций были аутсорсе-
ры развитых стран (США, Канады), а исполните-
ли – компании аутсорсеры Индии. Основным 
преимуществом международного финансового 
аутсорсинга в начале своего развития и выхода на 
мировой рынок было получение услуг по цене 
гараздо меньше, чем внутри страны. Исследова-
ния показали, что в последствии выполнение 
услуг финансового аутсорсинга требовало повы-
шения квалификации и инвестирование в образо-
вание исполнителей. Позднее стали передоваться 
на исполнение уже не отдельные участки финан-
сового учета, а некоторые аналитические услуги, 
например, анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности, анализ финансового состояния 
клиентов, анализ использования основных 
средств и др.

Для развития экспорта услуг финансового аут-
сорсинга Правительством Индии был сформиро-
ван законодательно-нормативный механизм, сти-
мулирующий развитие этих деловых услуг. Что 
касается аутсорсинговых компаний Украины, то 
не смотря на имеющейся потенциал, они не заме-
чены таким, ни как исполнители, ни как заказчи-
ки услуг финансового аутсорсинга. Необходимо 
дальнейшее исследования теории, зарубежной 
практики и опыта использования финансового 
аутсорсинга в управлении финансами предприя-
тий, этого перспективного направления деловых 
услуг на мировом рынке, на котором у компаний 
аутсорсеров финансовых услуг Украины есть еще 
возможность начать осуществлять свою деятель-
ность.
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РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
СТИМУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

STIMULATION AND FINANCIAL SUPPORT 
FOR REGIONAL INNOVATION DEVELOPMENT IN FOREIGN COUNTRIES

У статті розглянуті основні аспекти політики стимулювання та фінансового забезпечення розвинутих 
країн, базові орієнтири регіонального інноваційного розвитку в провідних країнах світу, виділені та про-
аналізовані найбільш розповсюджені у світовій практиці форми стимулювання та фінансування іннова-
ційного розвитку регіонів в зарубіжних країнах, визначені найбільш прийнятні для застосування в Украї-
ні методи фінансування та стимулювання інвестиційно-інноваційної активності економічних суб’єктів.

Ключові слова: інновації, фінансове забезпечення, інвестиційно-інноваційна активність, інноваційний роз-
виток регіонів, глобалізація економіки, державно-приватне партнерство, фіскальне стимулювання.

В статье рассмотрены основные аспекты политики стимулирования и финансового обеспечения раз-
витых стран, базовые ориентиры регионального инновационного развития в ведущих странах мира, вы-
делены и проанализированы наиболее распространенные в мировой практике формы стимулирования и 
финансирования инновационного развития регионов в зарубежных странах, определены наиболее при-
емлемые для применения в Украине методы финансирования и стимулирования инвестиционно-иннова-
ционной активности экономических субъектов.
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The article discusses the basic aspects of policy of stimulation and financial providing of the developed coun-
tries, base examples of regional innovative development, are considered in the leading countries of the world, se-
lected and analysed the most widespread in world practice of form stimulations and financings of innovative de-
velopment of regions in foreign countries, the methods of financing and stimulation of investment-innovative ac-
tivity of economic subjects are certain most acceptable to application in Ukraine.
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Постановка проблеми. Використання нових 
векторів розвитку регіонів та гарантування їх 
конкурентоздатності зумовлені все більшою за-
лежністю держав та їх регіонів від світового гос-
подарства, інформаційного суспільства, багатьох 
змін у житті людей та вирішенням екологічних 
проблем.

Розвиток науково-технологічного та іннова-
ційного потенціалу регіонів є найважливішим 
завданням регіональної політики, яка спрямована 
на підвищення конкурентоздатності регіонів.

Досвід багатьох країн свідчить, що високий 
рівень конкурентоздатності досягається на світо-
вому ринку лише використанням здобутків нау-
ково-технічного прогресу. Тому ефективність за-
стосованих заходів та відповідна державна полі-
тика є дуже важливими.

Результативність впровадження інноваційних 
змін в країні прямо залежить від розуміння зако-
нів ринку, цілковитої узгодженості економічних 
механізмів і ефективного використання іннова-
ційного потенціалу.

Саме ці обставини визначають актуальність 
формування інноваційної моделі забезпечення 
ефективного використання регіональних ресурсів 
і практичну значимість дослідження.

Інвестиції в інновації зазвичай характеризу-
ються високим ступенем ризику, тому складно 
здійснити перехід до інноваційно-інвестиційної 
моделі розвитку економіки покладаючись лише 
на підприємницьку активність. У таких умовах 
необхідно зважено використовувати досвід роз-
винутих країн щодо засобів підтримки інновацій-
ного розвитку регіонів.

Процес поширення інновацій має перейти від 
централізованого до локального, коли окремі ре-
гіони, завдяки локальним інноваційним проце-
сам, стануть «точками інноваційного зростання» 
національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Закордонний досвід підтримки та стимулювання 
інноваційної регіонального розвитку висвітлено 
в публікаціях А. Бердашкевича, І. О. Дегтярьо-
вої, К. О. Ільїної, Л. Леонтьєва, О. Михайловської, 
З. Наджафова, В. М. Осипова.

Дослідженню проблем розвитку інновацій-
ного потенціалу країни присвячено більшість 
публікацій таких відомих сучасних вчених і 
практиків, як В. Андрійчука, Ю. Бажала, Б. Бур-
кинського, В. Геєця, Б. Данилішина, Б. Лановика, 
С. Онишко тощо.

Питання ефективного фінансового забезпе-
чення інновацій досліджували такі вітчизняні 
вчені, як О. Волков, Н. Внукова, В. Геєць, М. Де-
нисенко, С. Ілляшенко, М. Козоріз, О. Колодізєв, 

М. Крупка, А. Кузнєцова, В. Новицький, С. Ониш-
ко, О. М. Скібіцький І. Тивончук, Л. Федулова, 
І. Шовкун, М. Якубовський та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проведеними дослідженнями 
проаналізовані базові орієнтири регіонального 
інноваційного розвитку в провідних країнах сві-
ту, інструментів фінансування та стимулювання 
інноваційного розвитку регіонів. Проте в цілому 
питання аналізу та використання зарубіжного до-
свіду щодо фінансового забезпечення регіональ-
ного інноваційного розвитку залишається від-
критим.

У контексті інноваційних пріоритетів розви-
тку вітчизняної економіки нині уважного дослі-
дження потребують проблеми фінансування нау-
ково–дослідної діяльності, особливо в сфері ви-
щих навчальних закладів, наукових установ та 
аналіз проблем, що перешкоджають ефективному 
стимулюванню інноваційної діяльності.

Важливим питанням діяльності країни є ство-
рення сприятливих умов, які дадуть змогу заохо-
чувати інвестування у інноваційний розвиток 
регіонів та країни в цілому. Розвинені країни при-
діляють багато уваги цьому питанню, враховую-
чи свої особливості. Необхідність запровадження 
новітніх технологій в Україні сьогодні очевидна.

Мета статті. Метою даної наукової статті є 
аналіз основних механізмів та особливостей сти-
мулювання та фінансового забезпечення регіо-
нального інноваційного розвитку в зарубіжних 
країнах та визначення на основі цього досвіду 
найбільш прийнятних методів фінансування та 
стимулювання інвестиційно-інноваційної актив-
ності в Україні.

Результати дослідження. Розглядаючи фінан-
сове забезпечення інноваційного розвитку в пев-
ній країні, потрібно зважати на те, яка модель ор-
ганізації фінансів для неї притаманна: англосак-
сонська, континентально-європейська чи азійська 
[8, с. 408–422].

Англосаксонській моделі властиві:
– неможливість зосередження у руках окре-

мого власника значної частки акцій;
– сувора заборона банкам бути акціонерами 

підприємств;
– обмеження впливу держави; превалювання 

власного капіталу над позиченим та залученим;
– можливість використання різноманітних 

фінансових інструментів завдяки розвиненості 
фінансового ринку;

– доступність кредитних ресурсів; активне 
інвестування коштів у цінні папери.

Європейській континентальній моделі харак-
терні:
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– можливість зосередження у руках окремого 
власника значної частки акцій;

– залучення до управління компанією груп 
зацікавлених осіб (інвестиційно-фінансові інсти-
туції, організовані працівниками і державою, 
профспілки);

– можливість банків вкладати кошти в акції 
підприємств; втручання держави; порівняно мен-
ший вплив ринкових регуляторів через втручан-
ня держави, суспільних інституцій тощо [5].

Для азійської моделі притаманне існування 
«кейрецу» – своєрідного економічного утвору, 
який складається з потужного банку й об’єднан-
их навколо нього установ, як фінансових (інвес-
тиційні, страхові компанії), так і нефінансових 
(виробничі та торговельні фірми).

Між ними встановлюються міцні економічно-
господарські зв’язки і практикується перехресне 
володіння акціями, що дужче зближує учасників 
кейрецу між собою. Через переважання взаємно-
го кредитування фондовий ринок великої ролі не 
відіграє. Першорядне значення у японській систе-
мі відведено не фінансовій вигоді, а суспільним 
інтересам.

Кейрецу функціонує на основі кооперації та 
спеціалізації й є самодостатнім утвором, який за-
безпечує себе всім необхідним, що особливо ко-
рисне в умовах слабких фінансових можливостей 
держави і несформованості фондового ринку.

Особливістю інноваційного розвитку регіону 
є те, що він як ніякий інший розвиток потребує 
державної та регіональної підтримки. Ідеальним 
є варіант, коли регіон самостійно визначає інстру-
менти, які можуть забезпечити його інноваційний 
розвиток. Водночас завжди будуть мати місце 
ресурсні обмеження і доведеться обирати інстру-
менти, найбільш адекватні щодо регіональної си-
туації та визначених пріоритетів [4].

Шляхи державного сприяння технологічному 
прогресу у різних країнах залежать також від рів-
ня їхнього економічного розвитку. Для розвине-
них економік характерне стимулювання іннова-
цій переважно пільговою податковою політикою, 
застосуванням пришвидшеного методу аморти-
зації, залученням широкої мережі банківських і 
небанківських фінансових інститутів, а також 
венчурних та інших фондів до фінансування ін-
новаційних проектів тощо. У країнах з перехід-
ною економікою найбільшого поширення досягла 
«централізована фінансова підтримка інновацій-
ної діяльності за рахунок запровадження системи 
державних бюджетних і позабюджетних фондів» 
[1, с. 42–43]. Потрібно зазначити, що хоч у провід-
них країнах привілеюють різноманітні стимули, а 
не пряме фінансування, державні витрати на 

НДДКР в них постійно залишаються на високому 
рівні [6].

Одним з найбільш важливих інструментів є 
планування інноваційного розвитку, про що свід-
чить зарубіжний досвід. Починаючи з середини 
1990-х рр. регіональні програми технологічного 
розвитку, а потім регіональні інноваційні страте-
гії стали важливими інструментами інноваційно-
го розвитку європейських регіонів.

Німецький уряд загалом визначив пріоритет-
них напрямів інноваційної політики і за кожним 
з них було розроблено конкретну стратегію. Від-
повідно до стратегій було сформовано перелік 
заходів, об’єднаних у кілька федеральних про-
грам для реалізації в найближчі 3–4 роки. Про-
грами розглядав федеральний уряд як найдієві-
ший інструмент реалізації інноваційної політи-
ки. У міжнародному співробітництві Німеччина 
мала орієнтуватися на дві групи країн: країни-
члени ЄС та країни, які останнім часом наближа-
ються до лідерських позицій у інноваційній сфе-
рі (Китай, Індія, Південна Корея).

У Німеччині було проголошено принцип: «по-
даткова політика стає одночасно інноваційною 
політикою», тобто вона має бути цілковито підпо-
рядкована потребам інновацій. За останні 15 ро-
ків співвідношення між прямим державним фі-
нансуванням науки та наданням різноманітних 
пільг знизилось тут з 15 до 2,4 [9, с. 35].

Співробітництво планували головним шляхом 
реалізації спільних програм. Наприклад, однією з 
провідних програм у межах ЄС є Сьома рамкова 
програма (FP7) [2, с. 78].

Програми податкового стимулювання є поши-
реними в світі. Так, у Канаді діяла урядова Про-
грама податкового стимулювання «Наукові до-
слідження та експериментальний розвиток».

У Норвегії діяла програма податкового стиму-
лювання «Податковий фонд» [7, с. 304]. Тут за 
рахунок податкового кредиту компенсовувалося 
до 20 % витрат на НДДКР.

Окрім провінції розробляли свої додаткові 
програми. Франція мала дві програми стимулю-
вання НДДКР через оподаткування – «Дослід-
ницький податковий кредит» (CIR) та «Молоді 
інноваційні підприємства» (YIC).

За програмою CIR податковий кредит з 2006 р. 
становив 10 % витрат на НДДКР та 40 % обсягу їх 
зростання порівняно з середнім значенням за 
останні два роки. Якщо підприємство працює не 
більше ніж 8 років і не менше 15 % його витрат 
припадає на НДДКР, то воно може отримати піль-
ги за програмою YIC.

До них належить звільнення від сплати соці-
альних платежів на працівників, зайнятих у до-
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слідних розробленнях; звільнення на перші три 
роки роботи від сплати корпоративного прибут-
кового податку, у наступні два роки сплачується 
тільки половина з його основної ставки; також 
передбачалося звільнення від деяких місцевих по-
датків.

У США кількість пільг для стимулювання 
НДДКР та інновацій сягає сотні. Водночас сума, 
яку недоотримує бюджет, приблизно збігається з 
сумою, яку вкладають фірми в інноваційну діяль-
ність. Зокрема, підприємствам дозволено до 20 % 
витрат на НДДКР компенсувати з податку на 
прибуток.

Одним з перспективних напрямків реалізації 
програмно-цільового державного регулювання 
інновацій є контрактне фінансування. Контрак-
тне фінансування – елемент системи відносин – 
договорів між замовниками і підрядниками.

Реалізація державної підтримки інноваційної 
діяльності за допомогою контрактного фінансу-
вання передбачає, що в ролі замовника НДДКР 
виступає держава, а підрядником є фірма-викона-
вець. У договорі фіксуються терміни завершення 
робіт, поділ праці між виконавцями, характер ма-
теріальної винагороди, обумовлюються взаємні 
зобов’язання та економічні санкції.

В США шляхом контрактного фінансуван-
ня здійснюються 77 % федеральних витрат на 
НДДКР [11]. Розвиток та удосконалення зазначе-
ної форми державної підтримки інноваційної ді-
яльності доцільно здійснювати в Україні в стра-
тегічно важливих галузях, які є запорукою під-
вищення конкурентоздатності вітчизняної еко-
номіки.

Існуючий досвід визнає частиною механізмів 
розширення ресурсної бази та мобілізації неви-
користаних резервів для економічного розвитку 
державно-приватного партнерства (ДПП). Таке 
партнерство являє собою відносно нове явище у 
світовому господарстві, що відображає процеси 
розширення й ускладнення форм взаємодії дер-
жави й бізнесу.

Державно-приватне партнерство у світовій 
практиці формулюється в двох напрямах:

1) система відносин держави й бізнесу, що ши-
роко використовується як інструмент економіч-
ного й соціального розвитку на міжнародних, на-
ціональних, регіональних, місцевих рівнях;

2) конкретні проекти, реалізовані спільно дер-
жавними органами й приватними компаніями на 
базі об’єктів державної й муніципальної власнос-
ті [3].

Очевидною є прикладна спрямованість «вузь-
ких», більш конкретизованих трактувань ДПП, 
які містяться в законодавчих актах, концепціях 

консалтингових компаній, тобто становлять пра-
вове та методичне підґрунтя дій для безпосеред-
ніх учасників ДПП та відповідають потребі за-
провадження конкретних проектів.

Водночас, незважаючи на різноманітність то-
чок зору стосовно сутності та змісту ДПП, безза-
перечним є те, що наведені визначення взаємно 
доповнюють одне одного та утворюють засади 
для створення механізмів ефективної реалізації 
проектів ДПП з урахуванням локальної специфі-
ки та глобального впливу зовнішнього середови-
ща [12].

Формами реалізації ДПП є:
– концесія;
– оренда державного майна;
– лізинг;
– угода про розподіл продукції;
– договір управління державним майном;
– договір про спільну діяльність;
– державно-приватні підприємства.
Найбільш розвинутою у світі формою ДПП 

при здійсненні великих, капіталомістких проек-
тів є концесії.

До пріоритетних сфер для запровадження 
проектів ДПП відносять:

– розвиток виробничої й транспортної інфра-
структури;

– житлово-комунальне господарство;
– охорону здоров’я й соціальні послуги;
– фінансування наукових досліджень, що ма-

ють перспективи комерціалізації;
– розвиток інноваційної інфраструктури.
Однією з головних причин державної участі в 

інноваційній діяльності є необхідність забезпе-
чення високого рівня конкурентоспроможності 
інноваційних компаній і продукції на зовнішніх 
ринках.

Стратегічне значення інноваційної сфери в 
сполученні її із соціальною й економічною роллю 
в розвитку країни визначає необхідність держав-
ної участі для забезпечення взаємодії наукового й 
бізнес-середовища, створення інноваційних про-
дуктів, що відповідають сучасним вимогам вну-
трішнього й глобального ринків.

Стимули до реалізації інноваційних ДПП про-
ектів приватним сектором: можливість одержан-
ня інноваційного надприбутку; загрози втрати 
ринку, витіснення з ринку більш успішними кон-
курентами тощо.

Таким чином, інноваційний потенціал приват-
ного сектора економіки для свого розвитку тією 
або іншою мірою потребує партнерської взаємодії 
підприємців з державою.

У науково-технічній та інноваційній сферах 
формалізація відносин у рамках державно-при-
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ватного партнерства здійснюється у вигляді пев-
них програм та підпрограм, спрямованих на ви-
рішення окремих проблем відповідно до визна-
чених національних пріоритетів [10]. Реалізація 
програм у рамках державно-приватного партнер-
ства припускає не тільки фінансове забезпечення 
проекту, а й створення та забезпечення функціо-
нування відповідної інфраструктури.

В Австралії впроваджено широку низку меха-
нізмів, закликаних стимулювати та полегшувати 
державно-приватне партнерство в інноваційній 
сфері.

Потужне співробітництво держави та приват-
ного сектора в межах ДПП здійснюється, перш за 
все, через мережу центрів спільних досліджень 
(Cooperative Research Centres, CRC), що діє майже 
20 років та нараховує більше 90 центрів. Діяль-
ність центрів спрямована на впровадження ре-
зультатів досліджень у соціально-економічний 
розвиток шляхом трансферу знань та сприяння 
комерціалізації інновацій. Програма CRC, річний 
бюджет якої складає 148,6 млн австралійських 
дол., визнана ключовим інструментом реалізації 
національної інноваційної стратегії.

«Планом відновлення європейської економі-
ки» (European Economic Recovery Plan), прийня-
тим Європейською комісією в грудні 2008 р., пе-
редбачено запровадження трьох значних дослід-
но-інноваційних ДПП-проектів у ключових сек-
торах з фінансуванням за рахунок бюджету 7-ї 
Рамкової програми ЄС, коштів ЄІБ, компаній-ви-
робників та бюджетів країн-учасниць:

– в автомобілебудуванні ініціатива «Зелені 
автомобілі» спрямована на розгортання дослі-
джень та розробку нових технологій для забезпе-
чення екологічної безпеки в галузі транспорту. 
Бюджет проекту складає 5 млрд євро;

– в будівництві проект «Енергоефективні бу-
дівлі» зі створення екологічно безпечних техно-
логій та матеріалів з бюджетом 1 млрд євро;

– в обробній промисловості проект «Фабрики 
майбутнього», спрямований на впровадження су-
часних технологій, процесів та матеріалів у ді-
яльність перш за все малих та середніх підпри-
ємств, з метою адаптації до викликів глобальної 
конкуренції. Бюджет складає 1,2 млрд євро.

Названі проекти покликані стати основою 
оновленої Лісабонської стратегії (Стратегії ЕС-
2020). Створено спеціальні дорадчі групи з метою 
проведення діалогу між органами ЄС та бізнес-
структурами, ведеться створення асоціацій про-
мислових підприємств та дослідних організацій. 
Витрати на розгортання дослідних проектів бу-
дуть поділені між державними інституціями та 
бізнесом у співвідношенні 50 % : 50 %.

У межах Стратегії ЕС-2020 та 7-ї рамкової про-
грами ЄС створюється мережа державно-приват-
них партнерств «Joint Technology Initiatives» у 
формі спільних підприємств (Joint Undertaking) зі 
здійснення науково-технічних розробок у про-
мисловості шляхом поєднання ресурсів ЄС, кра-
їн-учасниць та бізнесу.

Партнерства запроваджуються у сферах, що 
мають стратегічне значення для забезпечення 
конкурентоспроможності ЄС: біофармацевтика, 
комп’ютерні системи, екологічно безпечна аеро-
навтика, наноелектроніка, водородна енергетика.

Існують й інші форми ДПП в інноваційній 
сфері: міжвідомчі інноваційні програми, венчур-
не інвестування, офшорне програмування, лізинг, 
аутсорсинг тощо.

Зарубіжний досвід державно-приватного парт-
нерства в інноваційній сфері вказує на те, що в 
моделі взаємодії держави й бізнесу в інновацій-
ному процесі в розвинутих країнах роль приват-
ного сектора полягає в розробці технологій на 
основі власних досліджень та в ринковому осво-
єнні інновацій, а роль держави – у сприянні ви-
робництву фундаментального знання й комплек-
су технологій стратегічного характеру, а також у 
створенні інфраструктури і сприятливих інсти-
туціональних умов для інноваційної діяльності 
приватних компаній.

Висновки. Задля переходу до інноваційно-ін-
вестиційної моделі економіки та забезпечення 
конкурентоспроможності української економіки 
важливим є забезпечення стабільності здійснення 
бюджетно-податкової політики щодо підтримки 
інноваційної діяльності. Тому необхідним є впо-
рядкування законодавчого забезпечення регулю-
вання інноваційно-інвестиційної діяльності (у 
першу чергу, відмова від практики призупинення 
окремих статей чинних законів, що передбачають 
стимулювання інноваційної діяльності, іншими 
законодавчими актами).

Світова економічна практика накопичила зна-
чний арсенал механізмів державного сприяння 
інноваційному розвитку і підвищенню конкурен-
тоспроможності своїх національних економік.

На основі досвіду розвинених країн та науко-
во-практичних напрацювань вітчизняних учених 
до найбільш прийнятних для застосування в 
Україні методів державного фінансування та сти-
мулювання інвестиційно-інноваційної активнос-
ті економічних суб’єктів можна віднести:

– системне впровадження адаптованих у за-
рубіжних країнах інституційних механізмів фі-
нансування НДДКР (під особистість окремого 
вченого, певної наукової організації, а також ви-
користання системи грантів і субсидій). При цьо-
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му найбільш ефективним при проведення фунда-
ментальних досліджень є індивідуальне фінансу-
вання, а прикладних – грантове;

– введення програмно-цільового розподілу 
бюджетних витрат на контрактній основі (за умо-
ви дольової участі промислового сектору у фінан-
суванні інноваційних проектів, в тому числі на 
основі проведення конкурсного відбору проектів, 
виконавців та інвесторів);

– здійснення урядових закупівель інновацій-
них розробок для стимулювання впровадження 
результатів НДДКР у виробництво (реалізується 
на основі державних дослідницьких контрактів 
та проектно-орієнтованої системи державного 
фінансування);

– проведення державної фінансової підтрим-
ки малого та середнього інноваційно-орієнтова-
ного бізнесу;

– надання податкових пільг (податкових зни-
жок і канікул) ключовим суб’єктам інноваційного 
бізнесу: малим та середнім підприємствам, в пер-
шу чергу новоствореним, а також фінансовим ін-
весторам;

– активізація політики бюджетного фінансу-
вання і податкового стимулювання діяльності 
венчурних підприємств.

Важливим завданням держави є заохочення 
співпраці науки та промисловості – створення 
кластерів, інноваційних центрів, наукових пар-
ків, технопарків та ін. Такі структури забезпечу-
ють обмін досвідом, полегшення шляху інновації 
від ідеї до реального продукту, зменшення фінан-
сових ризиків тощо. Особливої уваги потребує 
створення умов для формування різноманітних 
фондів, як державних, так і приватних – венчур-
них, наукових, інноваційних.

Реалії розвитку української економіки при 
цьому повинні вимагати не сліпого копіювання 
інструментів організації і фінансування інвести-
ційно-інноваційної політики певної зарубіжної 
країни, а поєднання найбільш ефективних меха-
нізмів бюджетно-податкового регулювання та 
стимулювання науково-технологічного прогресу.
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Постановка проблемы. В связи с тем, что в 
настоящее время сложность производственных 
процессов неизмеримо возросла, чрезвычайно 
усложнилась и проблема поиска методов эффек-
тивного управления и обеспечения устойчивого 
функционирования экономикой. В условиях пе-
реходного периода, когда существенно возросли 
нестабильность и изменчивость организационно-
экономической среды, вопросы управления и со-
циально-экономического прогнозирования есте-
ственным образом выдвигаются на первый план. 
Одной из важнейших причин возросшей в по-
следнее время неопределенности и изменчивости 
социально-экономической среды является углу-
бление различного рода воспроизводственных 
диспропорций. Учитывая все сказанное, целесоо-
бразно, на наш взгляд, рассмотреть некоторые 
направления управления и хозяйствования при 
переходе к рынку, в условиях высокого уровня из-
менчивости экономической среды.

Анализ исследований и публикаций по 
теме. Так, ряд исследователей выделяет несколь-
ко этапов в развитии систем общефирменного 
управления за рубежом [14]. К таким этапам от-
носятся: управление на основе контроля за испол-
нением, управление на основе экстраполяции, 
управление на основе предвидения изменений и 
управление на основе гибких экстренных реше-

ний, которое складывается в настоящее время, в 
условиях, когда многие трудности возникают на-
столько неожиданно, что их невозможно преду-
смотреть.

Результаты. Усложнение производственных 
процессов и рост нестабильности организацион-
но-экономической среды приводят к необходи-
мости разработки решения уже тогда, когда из 
внешней среды поступают сравнительно слабые 
сигналы. В связи с этим в новых условиях хозяй-
ствования неизмеримо возрастают роль и значе-
ние планирования и прогнозирования, но не 
того типа планирования, которое действовало в 
условиях социалистического способа производ-
ства. Присущие ему свойства инерционности, 
переноса на перспективу существующих тен-
денций и условий хозяйствования и т. п. не толь-
ко делают невозможным применение этой фор-
мы планирования в полном объеме в настоящее 
время, но и являются одной из важнейших при-
чин низкой эффективности социалистической 
экономики. В связи с необходимостью приспосо-
бить существующую систему управления к ка-
чественно новым условиям, сделать ее гибче и 
лабильнее, в развитых капиталистических стра-
нах используется несколько форм планирования. 
В системе долгосрочного планирования предпо-
лагается, что будущее может быть предсказано 
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путем экстраполяции исторически сложившихся 
тенденций роста. В системе же стратегического 
планирования не считается, что будущее можно 
изучить методом экстраполяции. Здесь вначале 
предпринимается анализ перспектив фирмы, в ходе 
которого исследуются тенденции, шансы фирмы, 
а также отдельные чрезвычайные ситуации, кото-
рые способны изменить сложившиеся тенденции. 
Следующим этапом является изучение позиций в 
конкурентной борьбе. На этапе, получившем наи-
менование метода выбора стратегии, осуществля-
ется сравнение перспектив фирмы в различных 
видах деятельности, происходит установление 
приоритетов и распределение ресурсов между раз-
личными видами деятельности для обеспечения 
будущей стратегии.

Таким образом, под стратегическим планиро-
ванием понимается управленческий процесс соз-
дания и поддержания стратегического соответ-
ствия между целями фирмы, ее потенциальными 
возможностями и шансами в сфере рынка. Далее 
разрабатываются детализированные планы от-
дельных видов производств и выпуска конкрет-
ных товаров и марочных изделий, что в целом 
обозначается как планирование маркетинга. Раз-
личают еще тактическое, оперативное и т. п. фор-
мы управления и планирования. Наличие раз-
личных форм, видов и методов планирования и 
управления, на наш взгляд, являет собой нагляд-
ный пример попытки приспособиться к неопреде-
ленности экономической среды, к росту сложно-
сти и нестабильности социальных процессов.

Переход на рыночные отношения российской 
экономики, многочисленные ошибки, возникшие 
вследствие непродуманности и отсутствия цель-
ной, глубоко разработанной, логичной концепции 
этого перехода также приводят к росту неста-
бильности организационно-экономической сре-
ды. Все это, с одной стороны – делает невозмож-
ным использование той жесткоцентрализован-
ной, директивной формы планирования и управ-
ления производством, которое было характерно 
для социалистического периода развития, с дру-
гой стороны – крайне актуализирует поиск новых 
форм и методов управления и планирования, ибо, 
как доказывает мировой опыт, без использования 
определенных вариантов осуществления управ-
ленческих процессов современное производство 
просто невозможно. В этой связи для российских 
предприятий в настоящее время в целях повыше-
ния эффективности их производственной дея-
тельности целесообразно использовать некоторые 
элементы, характерные для системы управления 
западными фирмами.

Прежде всего, на наш взгляд, следует отка-

заться от попытки осуществить всеобъемлющее 
планирование всех сторон производственной и 
социальной деятельности коллектива предприя-
тия и сконцентрироваться на решении важней-
ших проблем. В этой связи заметим, что для того, 
чтобы справиться и овладеть быстроменяющейся 
обстановкой на рынке, в развитых капиталисти-
ческих странах в системе управления фирмами 
взят на вооружение принцип своевременных ре-
шений. При этом так называемом управлении 
путем ранжирования стратегических задач выс-
шее руководство вместе с плановой службой фир-
мы делит все задачи на четыре категории:

а) самые срочные и важные задачи, требую-
щие немедленного рассмотрения;

б) важные задачи средней срочности, которые 
могут быть решены в пределах следующего пла-
нового цикла;

в) важные, но несрочные задачи, требующие 
постоянного контроля;

г) задачи, представляющие собой фальшивую 
тревогу и не заслуживающие дальнейшего рас-
смотрения.

Данный подход весьма эффективен, а потому 
его использование как основы построения систе-
мы управления российскими предприятиями в 
современных условиях представляется своевре-
менным и необходимым.

Далее, вместо составления детального плана 
следует ограничиться разработкой стратегии 
развития предприятия, ибо как опять же показы-
вает опыт развитых стран, стратегия – это имен-
но тот инструмент, который может серьезно по-
мочь фирме, оказавшейся в условиях нестабиль-
ности. Здесь нами под стратегией понимается 
набор правил для принятия решений, которыми 
руководствуется организация в своей деятель-
ности. Поскольку стратегия развития предприя-
тия может меняться в зависимости от сложив-
шейся ситуации в макро- и микросфере фирмы, 
целесообразно разрабатывать стратегию на пер-
спективу и ее более детальный вариант на бли-
жайшее время, причем периодически осущест-
влять корректировку стратегии в соответствии с 
происходящими в организационно-экономиче-
ской среде изменениями. Причем конкретное 
значение временного интервала того перспек-
тивного периода, на который осуществляется 
разработка стратегии, должно определять само 
предприятие исходя из своих возможностей и 
потребностей. Однако, учитывая крайне высо-
кий уровень нестабильности современной эко-
номической ситуации в нашей стране, представ-
ляется, что значение временного периода не 
должно быть значительным (год – для стратегии 
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на перспективу и квартал – для разработки бо-
лее детального варианта). Но еще раз подчерки-
ваем, что данные значения носят рекомендатель-
ный характер, выбор за предприятием.

Аналогично принципы разработки стратегии 
должно осуществлять само предприятие, но мож-
но рекомендовать в соответствии с достижения-
ми зарубежной теории управления особое внима-
ние уделять таким аспектам производственной 
деятельности, как перспективы дальнейшего ро-
ста, рентабельность и стратегическая уязвимость 
фирмы. В этой связи представляется полезным 
для осуществления процесса управления россий-
скими предприятиями в современных условиях 
использовать некоторые положения теории мар-
кетинга, учитывая при этом то обстоятельство, 
что российский рынок в настоящее время далек 
от той степени развитости, которая характерна 
для рынка передовых капиталистических стран.

Ряд наиболее видных теоретиков правильно 
отмечает, что маркетинг – это не просто реклама 
и деятельность штата продавцов, это скорее все-
объемлющий процесс приспособления к исполь-
зованию наиболее выгодных из открывающихся 
рыночных возможностей [15]. В соответствии с 
достижениями теории, процесс управления мар-
кетингом состоит из следующих этапов:

1) анализа рыночных возможностей;
2) отбора целевых рынков;
3) разработки комплекса маркетинга;
4) претворения в жизнь маркетинговых меро-

приятий.
В настоящее время, когда самостоятельность 

российских предприятий неизмеримо возросла, 
многие методы управления маркетингом целесо-
образно использовать и у нас. Это, прежде всего, 
изучение и прогнозирование спроса, сегментиро-
вание рынка, отбор целевых сегментов рынка и 
позиционирование товара на рынке. Однако здесь 
следует учитывать, что в современном маркетин-
ге пересекаются и взаимно дополняются два 
аспекта: с одной стороны, это всестороннее изу-
чение рынка, спроса и потребностей и ориента-
ция производства на эти требования; с другой – 
активное воздействие на рынок и существующий 
спрос, на формирование потребностей и покупа-
тельских предпочтений. Поэтому второму аспек-
ту должно быть также уделено достаточно внима-
ния. Таким образом, не следует ограничиваться 
только изучением рынка и спроса, следует по 
мере возможностей активно формировать этот 
спрос, причем, на наш взгляд, в условиях дефи-
цитного рынка осуществлять это неизмеримо 
проще.

При изучении маркетинговых возможностей 

предприятия в методическом плане целесообраз-
но выделить контролируемые и неконтролируе-
мые факторы среды маркетинга [16] и уже с уче-
том этого приступать к разработке стратегии 
развития фирмы. В самом же процессе осущест-
вления планирования стратегии можно выделить 
в соответствии с рекомендациями зарубежных 
ученых пять стадий:

1) формирование проранжированного ком-
плекса проблем;

2) планирование целей;
3) планирование средств достижения целей;
4) планирование ресурсов;
5) проектирование внедрения и контроля [17].
Разумеется, все эти предложения носят реко-

мендательный характер, руководство самого 
предприятия должно в соответствии со своими 
возможностями и потребностями решать, какие 
из них нужно использовать. Более того, в зависи-
мости от специфики производственной деятель-
ности пакет предложений может существенно 
варьироваться. Так, понятно, что потребность в 
проведении качественного маркетинга у пред-
приятий, осуществляющих в настоящее время 
преимущественно внешнеэкономическую дея-
тельность, весьма велика.

Таким образом, можно констатировать, что 
качественно новый уровень неопределенности, 
нестабильности и изменчивости организацион-
но-экономической среды, высокий уровень слож-
ности производственных процессов требуют ра-
дикального пересмотра парадигмы, философии 
управления и планирования, поиска новых мето-
дов и способов управления хозяйственными про-
цессами. Учитывая эти обстоятельства, а также 
ограниченные возможности индивидуумов, осу-
ществляющих управленческие операции, за ру-
бежом в развитых капиталистических странах 
придерживаются концепции так называемого ин-
крементального планирования, когда вместо 
того, чтобы пытаться найти оптимальные пара-
метры системы, придерживаются позиции огра-
ниченной рациональности, определяя способ 
действия, который достаточно хорош, чтобы про-
извести разумное усовершенствование текущего 
состояния системы [18]. В этой связи и для эф-
фективного осуществления процесса управления 
российскими предприятиями в условиях перехо-
да к рыночным отношениям, целесообразно при-
держиваться концепции гибкого индикативного 
планирования, используя элементы различных 
подходов к управлению, прогнозированию и пла-
нированию производством, в том числе концеп-
ций стратегического, системного, нормативного 
планирования и пр. (классическим примером 



92

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

93

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

гибкого подхода является использование в разви-
тых капиталистических странах в практике стра-
тегического планирования и прогнозирования 
развития фирмы матрицы возможностей по 
товарам/рынкам). Причем важно подчеркнуть, 
что эффективность использования тех или иных 
методов управления производственными процес-
сами во многом определяется взаимодействием 
всех элементов системы управления экономикой 
на разных уровнях иерархии: народнохозяйствен-
ном, отраслевом, региональном, на уровне основ-
ного хозяйственного звена. Только таким обра-
зом, на наш взгляд, можно с достаточной степе-
нью надежности осуществлять управление про-
изводственным процессом в такой неустойчивой 
экономической среде и создать условия для есте-
ственной трансформации и оптимального соот-
ношения субъективного и объективного факто-
ров, сознательных и стихийных форм регулиро-
вания, плановых и рыночных методов управления 
и хозяйствования. С другой стороны, рассмотре-
ние и анализ методов управления производствен-
ными процессами позволяют конкретизировать 
положения концепции оптимального соотноше-
ния рыночных и государственных регуляторов.

Одним из важнейших условий эффективного 
управления производством в новых условиях хо-
зяйствования является определение и учет раз-
нообразных воспроизводственных диспропорций, 
так как различные диспропорции усиливают не-
определенность и изменчивость экономической 
среды. Их устранение или хотя бы уменьшение 
негативных последствий, возникающих в соци-
ально-экономической системе вследствие их дей-
ствия, позволит существенно улучшить функци-
онирования этой системы и значительно снизить 
неопределенность внешней среды. Поэтому ис-
пользование информации о группе важнейших 
воспроизводственных диспропорций органами 
управления любой социально-экономической си-
стемы является важнейшим условием повышения 
ее эффективности в условиях неопределенности 
и изменчивости организационно-экономической 
среды. Более того, на наш взгляд, в структуре си-
стемы управления необходимо выделить блок 
управленческих решений, принимаемых на осно-
ве выявленных важнейших диспропорций, воз-
никающих в общественном воспроизводстве. 
Причем, вполне возможно, что этот блок станет 
ключевым в общей системе управления. В этот 
блок наряду с уже рассмотренными выше метода-
ми управления производственными процессами 
в условиях неопределенности среды войдут так-
же методы принятия управленческих решений, 
нацеленных на устранение выявленных социаль-

но-экономических диспропорций. В связи с этим 
рассмотрим проблему существования воспроиз-
водственных диспропорций более подробно.

В любой стране государственные властные 
структуры, как правило, объективно стремятся к 
достижению комплексности национальной эко-
номики как в отраслевом, так и в региональном 
аспекте. Однако, как показывает опыт развития 
мировой экономики, комплексность народного 
хозяйства, к сожалению, скорее исключение, чем 
правило. Важнейшей характерной чертой любой 
национальной экономики является неравномер-
ность ее развития. Неравномерность как харак-
терное свойство развития любой национальной 
экономики подтверждается многочисленными 
примерами. Справедливость этого положения 
очевидна в отношении тех стран (а их большин-
ство), комплексный характер экономики которых 
весьма слабо выражен (т. е. для них характерны 
значительные воспроизводственные диспропор-
ции, отсутствие либо слабое развитие важных 
отраслей и видов производств и пр.); в отношении 
же тех государств, которые все же сумели сфор-
мировать относительно целостное и комплексное 
народное хозяйство – США, ФРГ, Японии, быв-
шего Советского Союза и некоторых других – 
данное положение также справедливо, так как в 
экономической истории и этих стран преоблада-
ли периоды неравномерного развития отдельных 
звеньев и элементов экономики (вспомним после-
военную Японию и Южную Корею, когда ставка 
делалась на развитие лишь нескольких отраслей; 
вспомним период социалистической индустриа-
лизации, когда преимущественное развитие по-
лучила тяжелая промышленность, тогда как ряд 
других отраслей советской экономики был очень 
слабо развит; вспомним капиталистическую ин-
дустриализацию, которая начиналась с легкой 
промышленности).

Даже в тех немногочисленных странах, в ко-
торых хозяйство носит сравнительно комплекс-
ный характер (тогда как в подавляющем боль-
шинстве государств и этого нет), анализ динами-
ки их экономики свидетельствует о неравномер-
ном характере развития отдельных сегментов, 
отраслей и регионов. Иначе говоря, комплекс-
ность как черта экономики – скорее исключение, 
чем правило. Фундаментальным свойством раз-
вития любой национальной экономики является 
его неравномерный характер, поэтому о ком-
плексном характере народного хозяйства всегда 
можно говорить лишь с определенной степенью 
условности. Причем, сказанное справедливо не 
только при расширенном воспроизводстве, но и в 
условиях спада производства, так как при сужен-
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ном воспроизводстве преобладают случаи об-
вального и неравномерного спада общественного 
воспроизводства. В связи с этим можно сформу-
лировать общий закон о неравномерном характе-
ре функционирования национальной экономики, 
справедливого как в условиях спада, так и в усло-
виях подъема общественного производства (не-
равномерность социально-экономического раз-
вития находит подтверждение в рамках развива-
емой нами теории экономического ядра [13]).

Неравномерность социально-экономического 
развития является объективной основой возник-
новения различного рода воспроизводственных 
диспропорций. К объективным факторам возник-
новения экономических диспропорций можно 
отнести также различную степень органического 
строения капитала в разных отраслях народного 
хозяйства (для межотраслевых диспропорций), 
территориальные различия в обеспеченности 
природными ресурсами, трудовыми ресурсами, 
природно-климатические особенности (для меж-
региональных диспропорций), циклические ко-
лебания, изменения в соотношении «спрос-пред-
ложение» (для общеэкономических функцио-
нальных и элементных диспропорций). Наряду с 
объективными можно выделить субъективные 
факторы возникновения различного рода социаль-
но-экономических диспропорций. К последним, 
можно отнести ошибки в стратегии и тактики 
осуществляемых реформ, просчеты в экономиче-
ской политике на разных уровнях иерархической 
системы управления – народнохозяйственном, 
региональном, отраслевом.

Если значение субъективных факторов воз-
никновения воспроизводственных диспропорций 
можно в значительной степени уменьшить, то 
роль объективных факторов можно снизить лишь 
при изменении условий. Таким образом, полнос-
тью уничтожить причины возникновения дис-
пропорций невозможно, поэтому воспроизвод-
ственные диспропорции неизбежны при любых 
условиях и в любой общественной системе (кста-
ти, и при социализме, несмотря на действие зако-
на планомерности устранить диспропорции так и 
не удалось). Однако поскольку диспропорции 
оказывают существенное влияние на социально-
экономическую эффективность, большое значе-
ние имеет всестороннее их изучение, т. е. выявле-
ние причин, условий и факторов возникновения 
диспропорций, их типологизация и классифика-
ция, количественная оценка диспропорций, раз-
работка методов их устранения.

Иначе говоря, в экономической теории, на наш 
взгляд, должен появиться раздел, в котором ис-
следуются всевозможные аспекты воспроизвод-

ственных диспропорций (следует разработать 
общую теорию социально-экономических дис-
пропорций). Поскольку выделяют различные 
виды диспропорций – общеэкономические (на-
пример, в системе «производство – распределе-
ние – обмен – потребление» между разными ее 
элементами), межрегиональные, межотраслевые, 
внутрирегиональные, внутриотраслевые, в этой 
общей теории о воспроизводственных диспро-
порциях должны появиться соответствующие 
подразделы, в которых анализируются особенно-
сти каждой из вышеперечисленных диспропор-
ций. Аналогично и в экономической статистике, 
возможно, появятся разделы, в которых рассма-
триваются вопросы оценки влияния любой раз-
новидности воспроизводственной диспропорции 
на социально-экономическую эффективность, 
разработки системы показателей, характеризую-
щих данный вид диспропорции и т. д. (возможно 
в экономической статистике в обозримой пер-
спективе появится блок разделов, в которых раз-
рабатываются методы статистического учета 
возникновения и преодоления всех разновидно-
стей воспроизводственных диспропорций). В ме-
неджменте, на наш взгляд, также должен поя-
виться раздел, в котором будут анализироваться 
особенности управления социально-экономиче-
скими системами на основе выявленных воспро-
изводственных диспропорций.

Разумеется, когда говорится о необходимости 
формирования общей теории, в которой исследу-
ются многообразные проблемы возникновения и 
преодоления воспроизводственных диспропорций 
(а также говорится о появлении соответствующе-
го раздела в экономической статистике), вовсе не 
имеется в виду, что она появится на совершенно 
пустом месте. В настоящее время достаточно мно-
го проблем, связанных с диспропорциями, изуче-
но весьма подробно. Особенно много специаль-
ных исследований посвящено отраслевым и реги-
ональным диспропорциям. Именно на их основе 
можно видеть, что существует немало общего в 
различного рода воспроизводственных диспро-
порциях – это обстоятельство и служит основой 
необходимости создания общей теории о воспро-
изводственных диспропорциях. Однако сказан-
ное вовсе не означает, что каждой из разновид-
ностей диспропорций не присущи специфические 
особенности – наоборот, причем эти особенности 
(а не только общее, которое всем разновидностям 
диспропорций присуще) также следует изучать в 
рамках указанной теории.

Чтобы не быть голословным и убедиться в ак-
туальности разработки такого рода теории, рас-
смотрим некоторые типичные проблемы, связан-
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ные с диспропорциями. Одной из наиболее извест-
ных и изученных разновидностей воспроизвод-
ственных диспропорций являются региональные, 
которые присущи практически всем странам, в том 
числе и совсем небольшим по площади. На про-
блему территориального неравенства существу-
ют две разных точки зрения. В соответствии с 
первой для того, чтобы народнохозяйственный 
комплекс какого-либо государства нормально 
развивался, социально-экономические различия 
между его регионами не должны быть слишком 
велики. Из второго подхода следует, что регио-
нальное неравенство не только неизбежно, но и 
является стимулом для отстающих территорий, в 
связи с чем многочисленные контрасты (напри-
мер, «центр-периферия») представляют из себя 
не столько дефект развития, сколько закономер-
ный процесс.

Ранее уже отмечалось, что социально-эконо-
мическое неравенство, в том числе и территори-
альное – глубинная основа общественного разви-
тия, поэтому появление региональных диспро-
порций неизбежно. Более того, территориальные 
диспропорции нередко являются стимулом для 
очередного этапа развития, которое осуществля-
ется в основном следующим образом: в отдель-
ных центрах сосредотачиваются новейшие тех-
нологии, творческая и подготовленная часть тру-
дового потенциала. Постепенно эти центры ста-
новятся «полюсами роста», так как техногенное 
влияние и скачок эффективности от них распро-
страняется вширь, на периферию, что в конечном 
счете ведет к ослаблению контрастов.

Из двух рассмотренных точек зрения вторая 
достаточно точно отображает территориальный 
аспект процесса инновационного развития. Одна-
ко и первая точка зрения по существу верно ото-
бражает воспроизводственный процесс, так как 
если социально-экономические различия между 
районами страны очень существенны, то это дей-
ствительно может серьезно сказаться на нормаль-
ном функционировании экономики страны.

Существует несколько подходов к классифи-
кации регионов. В зависимости от состояния и 
условий функционирования регионы подразде-
ляют на следующие группы: процветающие; ре-
гионы устойчивого развития; стагнирующие; 
пионерные регионы, или регионы нового освое-
ния; кризисные регионы; регионы с чрезвычай-
ной ситуацией. В зависимости от места, которое 
регион занимает в инновационном процессе раз-
личают по типологии следующие регионы: креа-
тивные (выдвинутые) и инновативные, где за-
рождаются и апробируются базисные нововведе-
ния; адаптивные территории, способные широко 

внедрять инновации на стадии их массового рас-
пространения; консервативные – ареалы, не при-
емлющие многие инновации [1]. В соответствии 
с классификацией осуществляют дифференци-
рованный подход к формированию экономиче-
ской политики на территориальном уровне (не-
редко для каждого вида региона разрабатывают 
определенный тип социально-экономической по-
литики). В связи с этим существенный интерес 
может представлять анализ опыта решения про-
блемы устранения (точнее, смягчения) террито-
риального неравенства (региональных диспро-
порций) за рубежом.

Так, например, государство активно вмешива-
ется в вопросы, связанные с форсированным 
освоением новых районов развитых капитали-
стических стран. В послевоенный период ядром 
программ развития новых районов, принятых 
правительствами США, Канады, Австралии, 
Швеции, Норвегии, Дании, было создание ин-
фраструктуры, в первую очередь, транспортной 
– именно в реализации этих наиболее капитало-
емких и наименее прибыльных проектов особен-
но ярко проявилось решающее влияние помощи 
государства на процесс освоения новых районов 
в стране развитого капитализма [2]. Значение 
государственной помощи в строительстве транс-
портных коммуникаций в осваиваемых районах 
особенно велико в связи с высокими транспорт-
ными расходами.

Определенный интерес представляет анализ 
вопросов хозяйственного освоения слаборазви-
тых районов. В Западной Европе полоса слабораз-
витости (экономика слаборазвитых районов но-
сит преимущественно аграрный характер, при-
чем нередко экстенсивного характера) охватывает 
прежде всего средиземноморскую зону – южные 
и юго-западные районы Франции, южные районы 
Италии и Испании и ряд других. В настоящее 
время в практике программирующих стран сло-
жились некоторые общие методологические уста-
новки по разработке программ для слаборазви-
тых регионов. В районах, обладающих достаточ-
ным демографическим потенциалом и хорошими 
условиями снабжения электроэнергией и сырьем, 
программы могут предусматривать создание «по-
люсов роста», тогда как в слаборазвитых районах 
с низкой плотностью населения создание «полю-
сов роста» считается нецелесообразным [2]. Па-
раллельно с этим намечается ряд мероприятий по 
«рационализации» сельского хозяйства и строи-
тельству в области коммунального хозяйства. 
Большое значение имеет изучение особенностей 
хозяйственной политики и в регионах иного 
типа.



94

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

95

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 5 (травень)

Широкое распространение проблемы депрес-
сивных районов в развитых странах связано с их 
упадком. Весь комплекс мероприятий, направ-
ленных на поощрение промышленного развития 
депрессивных районов, разделяют на две основ-
ные группы: методы общего характера и методы 
финансового характера. Изучают вопросы хозяй-
ственной политики и в других районах, напри-
мер, в «промежуточных» районах. Таким обра-
зом, наряду с рассмотренными в начале статьи 
методами управления экономикой в условиях не-
определенности внешней среды, существует не-
мало подходов для принятия управленческих ре-
шений, в основе которых лежит учет многообра-
зия региональных диспропорций. В совокупности 
эти методы и составят блок в структуре управ-
ленческой системы, основанного на учете воспро-
изводственных диспропорций.

Однако диспропорции регионального разви-
тия возникают не только в условиях переходного 
периода. Они имеют место практически в любой 
социально-экономической системе, в том числе и 
в развитых капиталистических странах. Многие 
диспропорции достались российскому обществу 
в наследство от социалистической эпохи. Так, 
шаблонный подход к социалистической инду-
стриализации республик без должного учета ре-
гиональных условий приводил к излишней насы-
щенности их тяжелой промышленностью и игно-
рированию развития легкой, пищевой и других 
отраслей, производящих товары для населения 
[3]. Возникновение многих территориальных 
диспропорций связано не только с субъективны-
ми просчетами и ошибками, но и имеет объектив-
ную основу. К примеру, подавляющее большин-
ство топливно- и энергоемких производств раз-
мещено в европейской части России, в то время 
как энергетические ресурсы были сосредоточены 
преимущественно на востоке; с другой стороны, 
в восточных районах были «заморожены» значи-
тельные капитальные вложения при создании 
гигантов индустрии, которые плохо обеспечены 
рабочей силой, оборудованием, комплектующи-
ми изделиями и деталями.

Распад СССР привел к обострению многих 
региональных диспропорций вследствие разрыва 
хозяйственных связей между бывшими союзны-
ми республиками. Например, существенно ослож-
нилась в последнее время работа на металлурги-
ческом передельном заводе в Молдавии, ибо ме-
таллолома в республике для него недостаточно. 
В кризисном положении находится целый ком-
плекс белорусских предприятий тяжелого и 
среднего машиностроения, который был постро-
ен без учета удаленности этих предприятий от 

баз металлургической промышленности. В по-
следнее время нарастает острота региональных 
экологических проблем. Пятьдесят шесть горо-
дов, являющихся важнейшими промышленными 
центрами России, перенасыщены вредными про-
изводствами, где загрязнение окружающей среды 
в несколько раз превышает предельно допусти-
мые нормы, что приводит к повышенной заболе-
ваемости и смертности населения [3].

Некоторые авторы выделяют следующие 
основные устойчивые патологии регионального 
развития в бывшем СССР:

1) значительные бюджетные трансферты и 
резкое разделение регионов на регионы-доноры и 
регионы-реципиенты;

2) деформация инвестиционных потоков (ка-
питал движется от регионов, где он может быть 
использован с максимальной отдачей, в регионы, 
где он используется менее эффективно);

3) отсутствие связи между притоком капитала 
и инфраструктурной обустроенностью террито-
рии, сдвиг производства в неосвоенные регионы;

4) деформация инвестиционных циклов, ис-
кусственная депрессия в регионах с благоприят-
ной рыночной конъюнктурой и неисчерпанным 
ресурсным потенциалом вследствие постоянного 
изъятия финансовых ресурсов;

5) формирование регионов с отраслевой ди-
версификацией;

6) консервация отсталой отраслевой структу-
ры в регионах и препятствия на пути совершен-
ствования структуры в направлении от первич-
ных и вторичных видов деятельности к третич-
ным и четвертичным;

7) диспропорции между уровнем развития от-
раслей специализации и комплексирующего и 
обслуживающего комплекса, а также ряд других 
региональных патологий [4].

Таким образом, существует значительное чис-
ло разновидностей территориальных диспропор-
ций. Как и любая патология, они могут носить 
устойчивый или неустойчивый характер, быть 
обратимыми или необратимыми, определяться 
как субъективными, так и объективными факто-
рами. Региональные диспропорции в развитии 
народного хозяйства могут быть классифициро-
ваны по следующим основным группам [5].

1) региональное распределение природного 
комплекса;

2) социально-экономические региональные 
диспропорции;

3) территориальные диспропорции в энергети-
ческом комплексе;

4) региональные диспропорции в промышлен-
ности;
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5) территориальные диспропорции в аграрно-
промышленном комплексе;

6) территориальное распределение транспорт-
ного комплекса.

Возможны и другие подходы к классификации.
Возможность осуществления научной класси-

фикации видов территориальных диспропорций 
непосредственно связана с решением проблемы 
определения и характеристики «региональной 
нормы». Разумеется, здесь не должно быть ша-
блонов, т. к. эта «норма» для регионов Европы, 
Азии и бывшего СССР будет разная. Вопрос 
лишь в том, что такое «нормальный регион» и 
«патологический регион». Для ответа необходи-
мы детальные комплексные исследования, учи-
тывающие всю совокупность факторов и параме-
тров, характеризующих понятие нормы и откло-
нения от нее. Ключевым аспектом данной про-
блемы является выбор критериев и разработка 
системы показателей, на основе которых возмож-
но определение региональной нормы и регио-
нальной патологии. Как считает ряд авторов, це-
лесообразно выделение различных групп показа-
телей, в частности, группы обобщающих синте-
тических показателей, определяющих основные 
экономические процессы общественного произ-
водства, и группы конкретных натуральных и 
стоимостных показателей по отдельным элемен-
там территориальных пропорций [6].

Российский экономический кризис, способ-
ствующий обострению региональных диспропор-
ций, обнажил перед регионалистикой как науч-
ным направлением множество крайне актуальных 
проблем, требующих незамедлительного реше-
ния. Определенные кризисные явления, возника-
ющие в российской региональной науке, во мно-
гом обусловлены тем, что советская регионали-
стика, жестко ориентированная на разработку 
предплановых документов, нередко конъюнктур-
но подстраивалась под директивы органов управ-
ления. Недооценивался многоаспектный объек-
тивный противоречивый характер размещения 
производительных сил и расселения населения. 
В исследованиях различных регионов и поселе-
ний слабо учитывались региональные и местные 
особенности социально-экономического разви-
тия, экологической ситуации, национальные и 
демографические факторы. Не было обеспечено 
сочетание отраслевого и территориального под-
хода в развитии народного хозяйства. Господ-
ствовали идеи равномерного размещения произ-
водства и расселения населения, «уравниловки» в 
территориальном развитии [3].

Цель теории, в которой изучаются территори-
альные диспропорции (ее можно назвать регио-

нальной патоэкономикой [7]) – решать такого 
рода проблемы. Разумеется, в ней должно быть 
учтено и использовано все то ценное и положи-
тельное, что было накоплено советской региона-
листикой. На наш взгляд, совершенно неправо-
мерно огульное отрицание достижений социали-
стического этапа развития экономической науки, 
в частности, планово-государственных методов 
экономического регулирования. В развитых ка-
питалистических странах плодотворно разраба-
тываются и с успехом применяются методы госу-
дарственного программирования (в том числе и 
регионального) экономики, во многом заимство-
ванные из арсеналов системы управления и пла-
нирования социалистической экономикой. В усло-
виях переходного периода роль и значение госу-
дарственного регулирования воспроизводствен-
ных процессов еще более возрастает.

Вместе с тем, для развития региональной па-
тоэкономики большое значение имеет использо-
вание достижений регионалистики в развитых 
капиталистических странах. В них давно уже 
успешно изучается проблема преодоления регио-
нальных диспропорций на основе программиро-
вания. В целом выделяются четыре основных на-
правления, соответствующих важнейшим типам 
региональных проблем:

1) программы освоения новых районов;
2) программы развития (индустриализации) 

слаборазвитых районов;
3) программы развития промышленных де-

прессивных районов;
4) программы и мероприятия для густонасе-

ленных районов с высокой концентрацией произ-
водства.

К последнему направлению примыкают про-
граммы и мероприятия по охране окружающей 
среды [2]. Важно и то, что среди зарубежных уче-
ных широко распространено убеждение в оши-
бочности подхода, лежащего в основе тех регио-
нальных мероприятий, которые проводились в 
60-х – начале 70-х годов. Выделение проблемных 
районов и рассмотрение путей их развития в от-
рыве от путей развития других экономических 
районов страны является одной из грубейших по-
литических ошибок, ориентированной на реше-
ние конкретных проблем [8].

Региональная патоэкономика призвана зани-
маться не только территориальными вопросами 
и аспектами перехода к рыночным отношениям, 
но и вообще любыми региональными патология-
ми и кризисными явлениями вне зависимости от 
типа общественного устройства – будь то разви-
той капитализм, социализм или условия переход-
ного периода. Изучение территориальных осо-
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бенностей переходного периода является одной 
из важнейших и актуальнейших проблем регио-
нальной патоэкономики (в этой связи весьма ин-
тересен анализ различных территориальных мо-
делей перехода к рынку). Следует добавить, что 
региональный аспект рыночных преобразований 
является одним из наименее изученных, а без 
учета территориальных особенностей в экономи-
ческой политике переходного периода суще-
ственно снижается эффективность осуществляе-
мых реформ.

Оценить территориальные диспропорции мож-
но на основе следующей системы показателей:

В сфере производства
1. Уровень валового внутреннего (региональ-

ного) продукта (ВВП).
2. Темпы роста ВВП на душу населения.
3. Соотношение темпов роста инвестиций в 

основной капитал и ВВП.
4. Доля ВВП, производимая на государствен-

ных предприятиях.
5. Рост экспортного потенциала.
6. Коэффициент валютного покрытия импорта.
7. Индекс физического объема промышленной 

продукции (по видам в сопоставимых ценах).
8. Степень износа основных производствен-

ных фондов.
9. Удельный вес убыточных предприятий.
10. Соотношение численности научного пер-

сонала и численности занятых в сфере матери-
ального производства.

В финансовой сфере
1. Ставка по кредитам банков.
2. Рост инвестиций в основной капитал.
3. Индекс соотношения налогов и других посту-

плений в региональный бюджет и ВВП региона.
4. Уровень цен (соотношение цен текущего и 

базового периодов).
5. Государственная поддержка регионов (по-

казатели роста трансфертов и других активов).
6. Уровень доходов и расходов ВВП на душу 

населения.
7. Бюджетная обеспеченность и достаточ-

ность.
8. Удельный вес расходов бюджета, направля-

емых на инвестиции.
9. Состояние кредиторской и дебиторской за-

долженности, в том числе по налогам.
В социальной сфере
1. Доля оплаты труда в ВВП.
2. Уровень прожиточного минимума.
3. Соотношение среднемесячной заработной 

платы и прожиточного минимума.
4. Задолженность по выплате заработной пла-

ты, пенсий и пособий.

5. Доля численности населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в общей числен-
ности населения.

6. Динамика доли сбережений (депозиты, 
вклады, ценные бумаги, недвижимость) в общих 
доходах на душу населения.

7. Уровень финансирования социальных про-
грамм из регионального бюджета.

8. Соотношение расходов на социальные про-
граммы и ВВП региона.

9. Естественная убыль и миграция населения.
10. Отношение средней продолжительности 

жизни к нормативу.
11. Удельный вес официально зарегистриро-

ванных безработных и число безработных на 
одно место.

12. Динамика численности населения, актив-
ного и занятого населения.

Комплексно территориальные диспропорции 
можно оценивать на основе следующих формул.

1. Эффективность использования потенци-
альных возможностей региона (имеющихся эко-
номических ресурсов):

  (1)

где
С0 – количество потребительных стоимостей, 

исчисляемых на основе рыночных цен, произве-
денных в регионе за счет имеющихся региональ-
ных ресурсов;

Р0 – количество экономических ресурсов, име-
ющихся в регионе (экономический потенциал ре-
гиона);

Сi – объем реализованных товаров и услуг i-го 
вида, исчисленных в стоимостном выражении на 
основе рыночных цен, включая социальные и др. 
услуги и товары, предоставляемые населению 
бесплатно в рассматриваемом периоде;

n – количество товаров и услуг, производимых 
в регионе в рассматриваемом периоде;

Сj – объем реализованных товаров и услуг j-го 
вида, исчисленных в стоимостном выражении на 
основе рыночных цен, за счет дотаций из феде-
рального бюджета;

m – количество товаров и услуг, производи-
мых в регионе за счет федерального бюджета;

Рк – величина имеющегося в регионе капитала 
(всех форм собственности), включая средства и 
предметы производства, исчисленные в стои-
мостном выражении на основе рыночных методов 
оценки;

Рз – стоимостное выражение величины имею-
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щегося в регионе экономического ресурса «зем-
ля» (на основе рыночных методов оценки);

PТ – величина имеющегося в регионе человече-
ского капитала, исчисленная в стоимостном вы-
ражении на основе количества трудоспособного 
населения и средней заработной платы.

В данной формуле величину потребительных 
стоимостей предлагается определять на основе 
рыночных цен произведенных в регионе товаров и 
услуг Мы понимаем, что такое сопоставление ка-
тегорий носит определенную степень допущения, 
но позволяет привести числитель и знаменатель 
формулы к сопоставимости единиц измерения [9].

2. Ресурсообеспеченность региона в расчете 
на 1 км2 территории (РОП )

  (2)

где П0 – общая площадь региона в км2.
3. Ресурсообеспеченность региона в расчете 

на 1-го жителя (РОЧО )

  (2)

где Ч0 – общая численность населения региона.
4. Эффективность использования применяе-

мых ресурсов региона (ресурсоотдача)

  (3)

где
С01 – количество созданных потребительных 

стоимостей (планируемых к созданию), исчис-
ленных на основе рыночных цен, произведенных 
в регионе);

Р01 – количество использованных (планируе-
мых к использованию) экономических ресурсов;

Сi – объем реализованных (запланированных к 
реализации) товаров и услуг i-го вида, исчислен-
ных в стоимостном выражении на основе рыноч-
ных цен, включая социальные и иного рода услу-
ги и товары, предоставляемые населению бес-
платно в рассматриваемом периоде;

n – количество товаров и услуг, произведен-
ных (запланированных к производству) в регионе 
в рассматриваемом периоде;

РК1 – величина применяемого в регионе основ-
ного и оборотного капитала предприятиями всех 
форм собственности, исчисленная в стоимостном 
выражении (величина основного капитала рас-
считывается как среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов с учетом выбытия 
и пополнения, если расчетный период – год);

Р31 – величина применяемого экономического 
ресурса, относящегося к категории «земля», ис-
численная в стоимостном выражении на основе 
рыночных методов оценки;

РТ1 – величина использованного труда и пред-
принимательских способностей, исчисленная 
путем определения фактически выплаченной 
(плановой) заработной платы в рассматриваемом 
периоде;

РФ – величина финансовых ресурсов, выделен-
ная из федерального бюджета в рассматриваемом 
периоде.

Наряду с региональными диспропорциями 
также достаточно полно изучены и отраслевые 
диспропорции, имеющие с территориальными 
диспропорциями немало общего. К важнейшим 
из них относятся диспропорции между базовыми 
отраслями промышленности и отраслями непро-
изводственной сферы. Причем, интересно, что 
если в промышленно развитых странах, где кри-
зисы и спады производства повторяются перио-
дически, изменения текущей конъюнктуры 
меньше всего затрагивают выпуск новейшей вы-
сокотехнологической продукции, что создает 
импульсы для выхода из кризисных ситуаций, то 
машиностроению России присуща диаметрально 
противоположная тенденция – опережающее 
снижение производства наиболее прогрессивной 
техники (в этой связи даже можно высказать ги-
потезу о том, что экономическое ядро разруша-
ется быстрее остальных элементов социально-
экономической системы). В результате можно 
полностью утратить накопленный за предше-
ствующие годы технологический потенциал, 
хотя и недостаточно качественный, но все же 
имеющий принципиальное значение для даль-
нейшего функционирования экономики. Умень-
шение спроса в отраслях-потребителях вынуди-
ло машиностроение приспосабливаться к усло-
виям использования его продукции, увеличивая 
выпуск универсальной техники и внедряя при-
митивные технологии. При нехватке капиталь-
ных вложений у потребителей и снабжающих их 
техникой соответствующих машиностроитель-
ных производств это приведет к прекращению 
выпуска наукоемкой продукции, дальнейшему 
свертыванию машиностроения и, в конечном 
счете, затуханию инвестиционного процесса, 
ликвидации базовых, жизнеобеспечивающих от-
раслей экономики [10] (кроме сырьевых, облада-
ющих экспортным потенциалом), к снижению 
уровня интенсификации и эффективности всего 
общественного производства. Проблемы, стоя-
щие перед металлургией, можно разделить на 
три группы [11]:
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– ресурсные, обусловленные долгосрочными 
тенденциями развития;

– спросовые, возникающие в результате де-
зинтеграции единого экономического простран-
ства;

– технологические, связанные с состоянием 
производственного аппарата металлургии и дру-
гими факторами. Машиностроителям необходи-
мо ориентироваться на создание и производство 
продукции под перспективные технологии, вне-
дряемые в промышленности и агрокомплексе. 
Прежде всего имеются в виду: непрерывная по-
точная разработка пород, новые технологии до-
бычи и малоотходной переработки угля, нефти, 
природного газа, технологии с использованием 
энергии высокой плотности, сверхвысоких давле-
ний и скоростей, высокотемпературной сверх-
проводимости, экологически чистые технологии 
преобразования нетрадиционных источников 
энергии, технологии высокопродуктивной обра-
ботки плодородных почв, в том числе для фер-
мерских хозяйств.

Изменить существующее положение дел в 
лучшую сторону, на наш взгляд, можно лишь на 
основе разработки концепции государственного 
регулирования переходных рыночных преобра-
зований, в том числе (или, лучше сказать, прежде 
всего) государственного регулирования процесса 
интенсификации общественного производства. В 
связи с чем крайне актуальна разработка государ-
ственной программы интенсификации в условиях 
переходного периода с выделением отраслевых и 
региональных разделов и использованием пози-
тивного зарубежного опыта по регулированию 
процесса интенсификации в условиях реформи-
рования экономики (на наш взгляд, здесь наибо-
лее интересен южнокорейский опыт). В этой 
концепции большое внимание следует уделить 
также вопросам государственного регулирования 
структурных преобразований в экономике, при-
чем очень важно, чтобы структурные преобразо-
вания были взаимоувязаны с процессом интенси-
фикации и способствовали повышению его эф-
фективности, иначе говоря, чтобы структурные 
преобразования являлись фактором интенсифи-
кации общественного воспроизводства, ибо дале-
ко не всегда это так и есть.

Целесообразно выделять различные уровни, 
формы и виды структурных преобразований в со-
ответствии с тем, какой тип структурной диспро-
порции – народнохозяйственный, межотраслевой, 
отраслевой, межрегиональный, региональный – 
эти преобразования пытаются устранить. К на-
роднохозяйственным, маркоструктурным про-
блемам, решение которых жизненно важно для 

дальнейшего эффективного развития российской 
экономики, следует отнести такие, как отстава-
ние в нематериальном производстве, отставание в 
развитии и в функционировании отраслей произ-
водственной инфраструктуры, и прежде всего 
транспорта, складского хозяйства и ряд других. 
К отраслевым и межотраслевым структурным 
проблемам следует отнести следующие: в лесном 
комплексе главными задачами структурной по-
литики являются значительное увеличение доли 
химической технологии использования древеси-
ны, ее экономия, расширение производства цел-
люлозы, бумаги и картона, внедрение сульфитной 
технологии и соответственно наращивание объе-
мов лесозаготовок в обжитых районах страны, 
необходимы изменения в профиле целлюлозно-
бумажного машиностроения [12]. К приоритет-
ным направлениям структурной перестройки в 
машиностроительном комплексе следует отнести 
повышение технического уровня выпускаемой 
продукции, конверсию оборонных предприятий, 
расширение масштабов применения прогрессив-
ных технологий, поддержка наукоемких отрас-
лей. По оценкам зарубежных и отечественных 
специалистов в перспективе прогнозируется вы-
сокая эффективность следующих направлений 
НТП: элементная база электроники, вычисли-
тельная техника, средства информатики и связи, 
биотехнология, сверхпроводимость, космическая 
технология, производство промышленных мате-
риалов и технологии их использования, новые 
технологии и технические средства в отраслях 
промышленности, новые сервисные технологии 
[10]. Наряду с перечисленными в начале статьи 
методами управления экономическими система-
ми рассмотренные подходы смягчения воспроиз-
водственных диспропорций и составят блок при-
нятия управленческих решений, основанных на 
учете указанных диспропорций. Как видим, соз-
дание общей теории о воспроизводственных дис-
пропорциях, в том числе и выделение в теории 
менеджмента особого раздела, в котором иссле-
дуются методы принятия управленческих реше-
ний, основанных на учете социально-экономиче-
ских диспропорций, действительно является 
весьма актуальной задачей экономической науки, 
решение которой позволит существенно повли-
ять на эффективность функционирования народ-
нохозяйственного комплекса.
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В статье рассмотрены теории выделения мегатрендов, определены экзогенные и эндогенные детерми-
нанты трансформации налогообложения. В работе отмечено что, кроме индивидуального, общественного 
блага, в условиях глобализации возникает еще одна его разновидность – глобальное благо, формирование 
и распределение которого меняет аксиологический статус налогообложения в условиях глобализацион-
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Постановка проблемы. Динамические про-
цессы экономических, политических и обще-
ственных трансформаций, наблюдаемые на про-
тяжении конца ХХ – начала XXI века, ознамено-
вали собой новую веху цивилизационного раз-
вития во всех сферах жизни человечества. 
Осмысление причин и последствий разворачива-
ющихся мировых экономических процессов про-
исходит в рамках широкого спектра научных и 
философских идей путем выделения тенденций 
мирового развития, или мегатрендов.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Cреди представителей научных школ и фор-
маций не наблюдается единства подходов к тож-
дественности относительно выделения как переч-
ня мегатрендов так и специфики их влияния. 
Первую попытку выделения долгосрочных про-
цессов развития совершил американский теоре-
тик Дж. Нэйсбитт обозначивший десять мега-
трендов, тенденция развития которых продолжа-
ет просматриваться и в ХХІ веке [5]. Украинский 
ученый В. Д. Базилевич выделяет пять мегатрен-
дов экономического развития, признавая их гло-
бальными вызовами современности, относя к 
ним следующие направления глобального разви-
тия и специфику их проявления:

1) глобализация – становление нового геоэко-
номического пространства;

2) финансиализация – гипертрофированное 
доминирование финансового сектора;

3) информатизация – «виртуализация» важ-
нейших компонентов жизни общества, высокий 
динамизм информационных потоков;

4) интеллектуализация – системная подчинен-
ность экономики саморазвития человека станов-
лению личности, преобразование информации и 
знания в движущую силу инновационного раз-
вития общества;

5) социализация – подчинение экономических 
процессов интересам развития человека и обще-
ства в целом [1, с. 11–15].

Одной из наиболее дискуссионных концепций 
определения цивилизационных мегатрендов яв-
ляется разработка российского социолога Н. Розо-
ва, основанная на выделении трех мегатенденций, 
в частности: Мегатенденция 1, условно названная 
«Вестернизацией» связана с распространением 
«либертарианской и индивидуалистической идео-
логии», включает большинство процессов и явле-
ний, позже названных «глобализацией»; Мегатен-
денция 2 (ранее была обозначена как «Изоляция») 
представлена религиозным фундаментализмом, 
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охранительными, националистическими идеоло-
гиями; Мегатенденция 3 обозначена как «Много-
полюсное партнерство». Ее носители ориентиру-
ются на экологические, демократические, гумани-
стические принципы [6].

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. На основе обобщения теорий выделе-
ния мегатрендов, можем утверждать, что процесс 
развития осуществляется, как минимум, двумя 
противоположными путями: изменчивости и 
устойчивости, хаоса и порядка, инволюции и эво-
люции. В этом единстве и взаимопереходе проти-
воположных уровней развития делается акцент 
на согласованности и направленности изменений 
и трансформаций.

Процессом такого развития есть не что иное 
как творческая эволюция системы, при которой 
никакие преобразования, или любые внешние 
возмущающие факторы не могут вывести ее из 
состояния динамического равновесия [3]. Но, 
в новых координатах развития, старые представ-
ления о функционировании соціально-экономи-
ческих систем общества оказываются непригод-
ными для решения практических задач, стано-
вясь все более неадекватными ситуации и при-
водя к результатам, которые часто не только не 
совпадают с ожидаемыми, но даже противосто-
ят им. Это непосредственно касается и процес-
сов налогообложения, которым свойственны: 
значительное расхождение между ожидаемыми 
и реальными результатами реформирования, не-
достаточная эффективность переноса зарубеж-
ного опыта администрирования налогов и сбо-
ров, с соблюдением требований эффективного 
функционирования и соответствия оновленным 
задачам развития.

Очевидно, что общественные, экономические 
и институциональные тенденции развития фи-
скальных процессов, обусловливают острую не-
обходимость их системного исследования, путем 
выявления основных и необратимых метаморфоз 
как в теоретической, так и в практической пло-
скости, то есть относительно как методологиче-
ской сущности налога, так и прагматики реализа-
ции технологий и процессов налогообложения, 
попытка осмысления которых определило цель 
статьи.

Безусловно то, что имеющиеся острые пробле-
мы налоговой политики и практики как Украины 
так и зарубежных государств, в частности: опре-
деление величины налогов и их структуры, при-
оритетов и эффектов налогообложения, масшта-

бов уклонения, эффективности налогового кон-
троля, противоречий между фискальными и ин-
дивидуальными интересами, наличие острого 
конфликта интересов участников являются отра-
жением не только несовершенного использования 
налогов как инструмента государственной поли-
тики, но и незавершенности формирования це-
лостной научной парадигмы налогообложения, 
адекватной современным цивилизационным про-
цессам.

Глубина и непредсказуемость глобальных по-
трясений стали вызовом не только субъектам 
разных социально-экономических систем, но и 
экономической науке, которая оказалась не гото-
вой к восприятию современного динамичного 
развития, осмысливая новые процессы и явления 
в системе устоявшихся категорий и понятий. Это 
обусловливает первоначально необходимость по-
иска новой концептуальной основы для форми-
рования налоговой политики государства, спо-
собной вооружить общество адекватным пони-
манием процессов, имеющих место в различных 
сферах жизни государства и эффективным ин-
струментарием воздействия на них.

Базовым концептом исследования, малейшей 
составляющей единицей выступает налог, кото-
рый является категорией: правовой, финансовой, 
политической, социально-экономической, исто-
рической и морально-этической. В процессе эво-
люционного развития налог из разового платежа, 
который уплачивался в форме взносов при насту-
плении определенных обстоятельств, обусловли-
ваясь потребностями государств в усилении вла-
сти, необходимости содержания постоянной ар-
мии, развития внутренней и внешней торговли, 
с постепенной заменой различных форм нату-
рального хозяйства денежным трансформировал-
ся в постоянный источник доходов фиска. Эти 
метаморфозы, приобретя черты динамизма и ци-
кличности процесса уплаты налогов, выступили 
практическим воплощением диалектического 
принципа движения и развития, способствуя рас-
ширению содержания и формы категории «на-
лог» в модальной категории «налогообложение».

Налогообложение обладает рядом тождествен-
ных признаков и задач, которые присущи ему на-
чиная со времен Древнего мира по сей день, поэ-
тому, в общем выражении оно является не чем 
иным как процессом осуществления совокупно-
сти стадий и форм реализации формализованных 
норм, регулирующих общественные отношения 
формирования фондов (индивидуального* и/или) 

* Речь идет об исторических прецедентах, когда налоги уплачивались в казну князя, короля или монарха и были источ-
ником формирования их личных доходов.
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публичного характера путем аккумуляции нало-
говых платежей, обеспечения осуществления 
надлежащего поведения участников по выполне-
нию установленных обязанностей.

Налогообложение как общественный фено-
мен, на протяжении длительного периода време-
ни отечественными и зарубежными теоретиками 
анализируется с нескольких позиций, в частно-
сти, путем установления семантического, этимо-
логического и гносеологического фокусов иссле-
дования. Однако, следует заметить, что данные 
ракурсы познания процессов налогообложения 
не претерпели значительных изменений в тече-
нии последних десятилетий в отличии от аксио-
логической оценки, как элемента философско-ме-
тодологического метода исследования.

Аксиология, как наука о ценностях, и как раз-
новидность теории всеобщих принципов, опреде-
ляющих направленность человеческой деятель-
ности, мотивацию человеческих поступков нахо-
дится в постоянном пересмотре традиционных 
обоснований этических параметров развития об-
щества. В этом плане, налогообложение как спо-
соб обеспечения общественных благ играет до-
минирующую роль, поскольку зарождается и са-
моопределяется на ранних этапах развития чело-
вечества, обусловливается мощной потребностью 
построения механизма социальной организации 
на основе включения в него от рождения и до 
смерти всех членов общества.

С помощью механизма налогообложения ста-
ло возможным: во-первых, существование самого 
государства, во-вторых, не только удовлетворе-
ние индивидуальных, биофизиологических по-
требностей индивидов, но и, в-третьих, потреб-
ностей, которые проявились в них как в соучаст-
ников родоплеменного коллектива, социального 
и культурного сообщества.

Современный этап эволюционного развития 
человечества ознаменовал собой масштабные ме-
таморфозы природы функционирования эконо-
мических систем, обусловленных структурными 
изменениями на мировых рынках, и как след-
ствие, аксиологического статуса механизмов 
определения и обеспечения индивидуальных и 
общественных благ. Если в течение последнего 
столетия налогообложению отводилась роль ис-
точника обеспечения финансирования обще-
ственных благ на национальном и местном уров-
нях, то по мере вхождения человечества в глоба-
лизационную эру перед фискальными технологи-
ями возникают аналогичные задачи, однако 
другого маштаба.

Согласно концепции глобального обществен-
ного блага, которую сформулировал в 1995 году 

Дж. Стиглиц [11] и дополнили другие теоретики 
[8–10], ценность данного блага значительно выше 
по сравнению с общественными благами, предо-
ставляемыми отдельной территориальной или 
национальной единицей, независящей от госу-
дарственных, общественных или возрастных 
границ. Специфика формирования и распределе-
ния данного типа благ довольно уникальная, 
«эволюционно зрелая», поскольку в ее основе не 
лежит принцип баланса сил или доктрина доми-
нирования. Приоритетами в этом контексте явля-
ется целенаправленная ориентация на взаимодей-
ствие, использование паритетных стратегий эко-
номического развития, формирование совмест-
ных программ преодоления системных рисков и 
угроз.

Традиционные технологии и механизмы нало-
гообложения, формировались каждой страной 
исходя из собственных приоритетов налоговой 
политики на основе социально-экономических, 
исторических, политических и идеологических 
факторов влияния. Однако, на сегодняшний день 
они не способны единолично противодействовать 
современным вызовам глобализирующегося мира, 
ежегодно осложняясь изменениями в структуре 
налогов и налоговых поступлений, принципах 
фискального администрирования, сложными фи-
нансовыми инструментами противодействия раз-
мыванию налоговой базы и уклонения от налого-
обложения. Глобализация, стирая границы госу-
дарств, касается экономической, информацион-
ной, культурной жизни, охватывая все новые 
грани жизни социума, формирует новый образец 
глобализирующегося пространства.

Ретроспективный обзор развития человече-
ства доказывает, что аксиологический статус на-
логообложения тем выше, чем выше уровень ду-
ховности и демократичничности как общества, 
так и воплощающего логику его функционирова-
ния отдельного индивида. Поэтому, чем дальше 
удаляется общество от подчинения примитив-
ным законам биологического бытия, тем больше 
приближается к цивилизованным нормам обще-
ственного сосуществования и соучастия, кото-
рые базируются на личностно ответственном 
поведении, обоснованном приобретенным лич-
ностью самосознания – права на свободное, ли-
шенное внешних диктатов поведение, мотивиро-
ванное только внутренними моральными импе-
ративами.

На основании этого, мы считаем, что методо-
логия фиска и формирование новейшей научной 
парадигмы налогообложения на этапе современ-
ных цивилизационных изменений не может быть 
сведена лишь к исследованию исключительно 
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структуры налога или модификации отдельных 
елементов его администрирования. Отличитель-
ным условием ее адекватности является способ-
ность охватывать многомерности и сложности 
социально-экономических и культурных транс-
формаций, с помощью соответствующих фискаль-
ных инструментов и механизмов способствую-
щих реализации или коррекции базисных обще-
ственных и экономических отношений. Именно 
это является важной предпосылкой дальнейшего 
развития, поскольку, согласно синергетической 
парадигме, оно может иметь место там, где про-
тивоположности не достигают антагонизма, где 
имеет место самоорганизация системы. Такая 
диалектика устойчивого развития наиболее пол-
но выражается понятием «гармония» по аналогии 
с интерпретацией Гераклита.

Диалектические закономерности развития, 
основанные на принципах интеграции и диффе-
ренциации, ставят задачу переосмысления, фор-
мирования новой концепции устойчивого про-
гресса, построения альтернативных моделей фи-
лософии общественных трансформаций. Новый 
образец глобализирующегося общества меняет 
устоявшиеся социально-экономические отноше-
ния производства, распределения и потребления, 
формируя новую структуру пространственно-
временных связей на уровне культурных, поли-
тических и экономических взаимодействий.

Глобализационные процесы, представляют со-
бой «сеть отношений оплетающих страны и на-
роды по поверхности. Но, внутри отдельных го-
сударств и их груп при этом продолжают разви-
ваться отношения, нередко существенно иные и 
даже иногда противоположные тем, которым со-
действует глобализация» [4, с. 12], причиной 
чему служат не только цивилизационные мега-
тренды, но и детерминанты развития, характер-
ные для каждой конкретной страны.

Открытость экономик, ускоренные темпы ро-
ста международной торговли, лавинообразный 
рост транснациональных корпораций, и как след-
ствие движение трансграничных капиталов, уве-
личение мобильности рабочей силы, повышение 
роли электронных расчетов, перетекание финан-
совых потоков в оффшорные центры обусловили 
изменение и трансформацию задач и функций 
фискальных институтов государств в условиях 
глобализационных трансформаций.

Реформы в развитых странах мира способ-
ствовали «усилению единства системной целост-
ности мирового хозяйства на основе рыночной 
парадигмы и углубления планетарных интегра-
ционных процессов» [2, с. 319]. Указанные законо-
мерности являются воплощением налоговой гар-

монизации, т. е. взаимосогласованной системы 
действий стран по построению общей стратегии 
интегрального взаимодействия с целью коорди-
нации налоговой политики, систематизации и 
унификации отдельных налогов и налоговых си-
стем, систем их администрирования. Данные 
процессы обостряют чувствительность предпри-
нимательских структур к налогообложению, по-
этому правительства стран формируют опти-
мальный налоговый режим, главная функцио-
нальная задача которого определяется как под-
держка производственного комплекса с целью 
повышения экономического потенциала государ-
ства.

Мероприятия либерализации налогового за-
конодательства, которые реализуются в открытой 
(снижение налогового бремени ) или закрытой 
форме (мероприятия в сфере администрирования 
налогов, повышения эффективности уплаты на-
логов) путем межгосударственной или межрегио-
нальной борьбы за экономические выгоды и рост 
налоговой базы, с целью создания привлекатель-
ных условий налогообложения для физических и 
юридических лиц отечественного и иностранно-
го происхождения являются не чем иным как на-
логовой конкуренцией.

Полностью согласны с утверждением украин-
ской исследовательницы Т. В. Тучак [7, с. 6], что 
налоговая конкуренция является совокупностью 
отношений по эффективному управлению соб-
ственными конкурентными преимуществами 
государства для повышения конкурентоспособ-
ности национальной налоговой системы и эконо-
мики страны в целом в стратегической перспек-
тиве. Анализ закономерностей осуществления 
налоговых реформ в развитых странах мира по-
зволил выявить как тенденции унификации и 
глобальной интеграции, так и противоположные 
за направленностью процессы глобальной дезин-
теграции и дифференциации. Вышеизложенное 
позволяет утверждать, что трансформация нало-
гообложения в глобализационный период харак-
теризуется дуалистической природой проявле-
ния, сочетая в себе разновекторные детерминан-
ты развития (рис. 1).

Безусловно, налогообложение в современном 
мире является сложным социальным институ-
том, обладающим длительной историей станов-
ления, отражая уровень общественного развития, 
пронизывая все сферы жизни социума. В этом 
контексте глобализационные трансформации за-
ставляют правительства государств пересматри-
вать не только практику налогообложения, но и с 
целью достижения определенного компромисса 
между экзогенными и эндогенными детерминан-
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тами влияния на национальную экономику сме-
щать акценты и устанавливать приоритеты раз-
вития как в экономической области, так и в отно-
шении политики, философии и идеологии нало-
гообложения.

Выводы и предложения. К сожалению, с на-
чала 90-х годов ХХ века Украина находится в со-
стоянии затяжного, перманентного кризиса. Сле-
дует признать, что кризис с таким длительным 
периодом существования является не только кри-
зисом, обусловленным этапом общественных 
трансформаций. Украина, на протяжении более 
чем двадцати лет до сих пор находится на стадии 
построения, точнее сказать, определения каркаса 
общественной организации с постоянным поис-
ком векторов и ориентиров цивилизационного 
развития.

В этом контексте жизненно важным для нации 

стоит вопрос выбора указателей, выкристаллизи-
рованных мировой экономической наукой в виде 
глобальных трендов развития, которые в услови-
ях цивилизационных трансформаций будут спо-
собствовать не только выходу государства из си-
стемного кризиса, но на основе учета внутренних 
детерминант содействовать выведению на новый 
уровень эволюции, в соответствии с установлен-
ными приоритетами и идеалами общественного 
развития.
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