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У статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових ви
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літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в романсь
кому алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед
них іноземні
— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт – Times
New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 972003). Файли статті обов’язково
повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.
— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорнобілому вигляді. Посилання на ілюстрації в
тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним
об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).
— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.
Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті
(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.
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ASSESSMENT ECONOMIC EFFICIENCY OF PROGRAM DEVELOPMENT ENTERPRISE
IN UNCERTAIN CONDITION

Дана общая экономическая оценка эффективности программы развития предприятия. Ее проведеX
ние до реализации программы позволяет судить о значимости ожидаемых результатов. Выполненная
после реализации — об их эффективности. В процессе таких оценок решающим фактором их достоверX
ности является корректное определение и использование нормы дисконта. С этой целью приведены соX
ответствующие расчетные формулы для двух случаев. Первый, когда норма дисконта постоянна, второй
— при изменении во времени. Приведенные соответствующие формулы для расчета коэффициентов
дисконтирования позволяют рассчитать во времени (по периодам) значения NPV проекта, что позволит
выяснить срок окупаемости проекта. Кроме того, варьируя объемами и периодами инвестирования проX
екта в программном режиме, можно решать задачу по оптимизации инвестиций из условий максимизаX
ции значения NPV при ограничениях на объем и сроки.
The article is provided the overall economic assessment effectiveness of the program development enterprises.
The implementation before the program realization gives an indication of the significance expected results.
Performed after the realization is about their effectiveness. In the process of these assessments the decisive factor
in their reliability is correctly definition and usage of the discount rate. For this purpose the appropriate formulas
for the two cases are suggested. First, when the discount rate is constant, the second is for changing in time.
These appropriate formulas for calculating the discount factors allow calculating the time (time period) value
NPV of the project, which will find out the payback period. In addition, by varying the volume and period of
investment project in the program mode, you can solve the task of optimizing the investment of high value
NPV and restrictions on the volume and timing.

Ключевые слова: эффективность, экономика, программа, предприятие, развитие.
Key words: efficiency, economics, program, enterprise, development.
ВСТУПЛЕНИЕ
щих предприятий, развитой инфраструктуры и рыночных
Эффективно функционирующая экономика создается отношений. В настоящее время в стране наблюдается эко
на базе передовых технологий, эффективно функционирую номический спад, одной из причин которого является от
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Рис. 1. Финансовый профиль программы развития

сутствие научно обоснованных методов оценки эффектив
ности программ развития отдельных отраслей экономики,
предприятий, да и экономики в целом. Проблемы развития
экономики страны в условиях рынка и кризисных явлений
рассмотрены в работах [1—5]. Нет развитого внутреннего
рынка в стране. Причин возникновения такой ситуации как
объективного, так и субъективного характера хорошо из
вестны и потому нет необходимости на них останавливать
ся. Отметим, что олигархической экономике, которая по
всем признакам существует в стране, свойственен процесс
затухания. В связи с этим решение проблемы экономичес
кого развития страны состоит в повышении эффективнос
ти функционирования отечественных предприятий. Отсю
да и вытекает актуальная проблема, состоящая в разработ
ке методов оценки экономической эффективности про
грамм развития предприятия. Ее решение послужит одним
из действенных инструментов содействия экономическому
развитию.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Предприятия составляют базис экономики страны.
Эффективность их функционирования определяет эффек
тивность всей экономики. Отсюда следует актуальность
задачи оценки экономической эффективности программы
развития предприятия, что и определяет цель настоящей
работы — сформулировать метод такой оценки с учетом
неопределенности условий функционирования предприя
тия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Есть немало отечественных предприятий, эффективно
функционирующих в конкурентной среде. К ним, в частно
сти, относятся многие предприятия сферы телекоммуника
ций, продовольствия, сельского хозяйства и другие. Нет
сомнения, что основой их успеха являются программы раз
вития, разработанные с учетом реальной конкурентной сре
ды. Однако, если бы существовала государственная про
грамма развития экономики страны и результаты ее реали
зации были бы успешными, то ситуация в нашей экономике
изменилась, и заметно, к лучшему. К сожалению, это не на
блюдается. Успешность функционирования предприятия
существенно зависит от качества разработанных программ
развития и методов их оценки. Такая оценка, выполненная
до реализации программы, позволяет судить о полезности
ожидаемых результатов, а после реализации — судить о
ценности полученных результатов. Как в первом, так и во
втором случае указанная является инструментом отбраков
ки и коррекции программы развития в случаи низких или
недостаточных значений оценочных показателей. При этом
следует также оценить возможные в процессе реализации
программы риски, пользуясь соответствующими методами
качественной и количественной оценки рисков, описанных
в работе [8].
В процессе разработки программы в первую очередь
следует осуществить структуризацию программы развития.
Структуризация необходима для эффективного управления
программой на всех этапах ее жизненного цикла.
Современные показатели эффективности программы
формируются с учетом стоимости финансовых ресурсов во
времени, которая приводится к начальному моменту, ис
пользуя экономически обоснованную норму дисконта. Зна
чение нормы дисконта, зависит от цены капитала для инве
стора, если соблюдаются следующие правила:
1. Степень риска известна и не меняется.
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2. Расчет производится в постоянных или расчетных
ценах.
При финансировании программы развития базовая нор
ма дисконта rb обычно равна или близка к величине ставки
по кредиту (ссуде, займу).
При изменении структуры финансирования по интер
валам планирования норма дисконта также изменяется.
Если риск реализации программы отличается от обыч
ного (не соблюдается условие 1), то необходимо к базовой
норме дисконта добавить издержки изза риска rн по фор
муле:
rp = rн + ru ,
где rp — норма дисконта с учетом риска. В приведенной
формуле не учтено слагаемое rн × ru в силу малости. Значе
ние ru устанавливается экспертно.
При расчете в прогнозных ценах (не соблюдается усло
вие 2) формула для определения нормы дисконта rk в k — й
период времени имеет вид:
rk = rp + I + rp × I ,
где І — относительная величина инфляции в течение ин
тервала планирования.
При расчете показателей эффективности программы,
денежный поток шага t приводится к начальному (базово
му) моменту времени путем умножения потока на коэффи
циент дисконтирования.
Для года t коэффициент дисконтирования при посто
янной норме дисконта имеет вид:
1
Kg =
(1).
(1 + rк )t
При изменяющейся по годам (периодам) t норме дис
конта rk коэффициент K g определяется по формуле:
K g = 1 при t = 0,
1
, t ∈ (0, T ]
(2).
Kg = t
П (1 + rк )
k =1

где T — период жизненного цикла программы.
Приведенные формулы (1) и (2) позволяют рассчитать
значения NPV как при постоянной, так и при переменной
норме дисконта. С учетом сказанного, формул (1) и (2),
обобщая приведенные в работе [9] формулы, расчет вели
чины NPV при постоянной норме дисконта следует выпол
нять по формуле:
M
T
Inv j
CFt
NPV = PV − PVI = ∑
−
(3),
∑
t
j
t =1 (1 + rk )
j =1 (1 + rk )
где PV — приведенная к начальному моменту сумма де
нежных потоков за период T реализации программы раз
вития;
PVI — приведенная к начальному моменту сумма инве
стиций;
T — период функционирования программы развития;
M — число периодов инвестирования;
CFt — денежный поток от реализации программы в пе
риод t;
Inv j — объем денежных инвестиций в период j.
В случаи изменяющейся по периодам норме дисконта
формула для расчета NPV примет следующий вид:
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T

NPV = ∑
t =1

Inv j

M

CFt
t

П (1 + r (k ))

−∑
j =0

k =1

(4).

j

П (1 + r (q))

q =1

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Если в
формулах (3) и (4) значения NPV рассматривать как функцию
t, NPV (1), то получим функциональную зависимость чистой сто
имости программы от периода t. График зависимости будет
представлять собой финансовый профиль программы развития.
Качественно этот график будет иметь такой вид (рис. 1).
Построение финансового профиля программы развития
дает возможность определить срок окупаемости программы
(точка пересечения графика с временной осью) и осуществ
лять анализ соотношения величины NPV и размера инвести
ций. Фактически выполнить полный экономический анализ
программы развития с возможностью оптимизации величины
NPV путем вариации объемов и периодов инвестирования.
Оценка эффективности, а также сравнение их между
собой осуществляется при помощи следующих показателей:
— чистой дисконтированной прибыли NPV;
— внутренней нормы прибыльности rb , при которой
NPV = 0;
— индекса доходности (отношения суммы доходов от
реализации программы к первоначальным капиталовложе
ниям);
— рентабельности инвестиций (отношение дисконтиро
ванных значений NPV к первоначальному капиталовложению);
— срока окупаемости затрат по программе.
Экономическая эффективность программы оценивает
ся с учетом стоимости закупки ресурсов и готовой продук
ции, внутренних цен и много другого, что является отличи
тельной особенностью страны, региона реализации про
граммы.
Укрупнено процедура оценки экономической эффек
тивности программы развития предприятия включает:
1. Анализ финансового состояния.
2. Классификацию затрат и доходов с позиции эконо
мического анализа.
3. Перевод финансовых показателей в экономические.
4. Оценку стоимости возможных ресурсов.
5. Сопоставление ежегодных денежных потоков с ис
ходным объемом инвестиций.
Если предприятие разрабатывает инвестиционную про
грамму развития, не привлекая инвесторов, то оно должно
показать привлекательность программы для всех заинтере
сованных лиц и главным образом тех физических и юриди
ческих лиц, которые предоставили финансовые ресурсы.
Текущие значения этих показателей эффективности
программы служат основанием для руководства предприя
тия относительно решений по коррекции, приостановке или
завершению процесса реализации программы развития. В
частности, если значения rb существенно превышают индекс
инфляции, то это означает высокий запас прочности про
граммы в отношении возможных инфляционных процессов
и рисков. Исследование эффективности программ развития
предприятия в реальных условиях рынка необходимо про
водить с учетом неопределенности денежных потоков.
Суть неопределенности денежных потоков в вероятно
стном случаи неопределенности состоит в том, что любой
пакет инвестиций {Inv} j приводит к появлению различных
по объему денежных потоков с известными вероятностями
pj:

{Inv}j → {CF } , {CF } ,..., {CF } ,..., {CFij }n.
В этом случаи усредненным показателем эффективно
сти обычно служит математическое ожидание значения
NPV , соответствующее пакету инвестиций {Inv} j:
j
1

[

j
2

]

j
k

j

M NPV ({Inv}j ) = ∑ NPV j ⋅ p j
n

(5),

j =1

CF ji

n

где NPV j = ∑
t =1

i

П (1 + r (k ))

k =1

Inv j

M

−∑
j =1

j

.

П (1 + r (q))

q =1

При наличии нескольких вариантов пакетов инвестиций

{Inv}kj , k = 1, n возникает задача выбора наилучшего вариан
та. Эта задача решается путем максимизации математичес
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кого ожидания критерия NPV на множестве вариантов па
k
кетов инвестиций {Inv}j:

max M [NPV ({Inv} )]
k
j

(6).

K

Использование формул (5) и (6) сопряжено с немалы
ми затруднениями, вызванными необходимостью прогнози
рования ставок дисконтирования r (k ) и r (q ), оценки денеж
ных потоков CF j , вероятностей p j . Эти затруднения, как
t
правило, преодолеваются путем прогнозных, статистичес
ких, экспертных оценок, а также в процессе имитационно
го моделирования.
При этом следует провести ситуационный анализ и вы
яснить как скажется влияние той или иной ситуации на ма
тематическое ожидание показателя NPV . Это означает, что
в формуле (5) появится еще один неопределенный параметр
— ситуация S q. Тогда получим

{

[

}

]

M NPV ({Inv}j ) = ∑
l

q =1

n

∑ NPV
j =1

j

⋅ p j ⋅ p(S q ),

(7).

Вероятность p (S q ) возникновения ситуации S q практи
чески неопределима. Поэтому целесообразно оценить зна
чения математического ожидания NPV , исходя из форму
1
лы (5), когда все ситуации равновероятны, т.е p S q = , где
l
l — число различных ситуаций, а также оценить влияние
самой неблагоприятной ситуации.
Рассмотрим теперь второй случай неопределенности —
нечеткий. Суть этого случая неопределенности состоит в
том, что значения p j в формуле (5) или p (S q ) неопределимы.
Покажем один из возможных подходов оценки, например,
значения p (S q ) в случае его нечеткости. Для этого будем счи
тать, что p (S q ) есть элемент нечеткого множества Fq на уни
версальном множестве вероятностей

( )

U = (0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;1).

Здесь существенную роль играют экспертные оценки.
Пусть, например, вероятность p S q оценивается эксперта
ми как высокая. В этом случаи один из возможных вариан
тов нечеткого множества может быть следующим:

( )

Fq = (0 / 0.1;0 / 0.2;0 / 0.3;0 / 0.4;0 / 0.5;

;0.2 / 0.6;0.6 / 0.7;0.7 / 0.8;1 / 0.9;0.9 / 1).
В числителе указано значение функции принадлежнос
ти μ = (u ), определенный на элементах множества U , в зна
менателе — элементы этого множества. Значения самой
функции принадлежности определяется на основе статис
тических и/или опытных, экспертных данных, что приво
дит к их неоднозначности.
Теперь, используя элементы множества Fq с ненулевы
ми значениями функции принадлежности, можно получить
следующее усредненное значение p (S q ):
0.2 + 0.6 + 0.7 + +1 + 0.9 3.4
=
≈ 0.7.
p (S q ) =
5
5
Поступая аналогичным образом в отношении каждой

(

)

ситуации S q q = 1, l , получим возможность оценить по фор
муле (7) математическое ожидание критерия NPV с учетом
влияния на критерий каждой ситуации.
Кроме рассмотренного подхода к оценке эффективно
сти программы развития предприятия с помощью критерия
NPV возможен и другой подход, основанный на нечетком
определении математического ожидания (см. ф. (7)). Этот
подход может быть осуществлен используя понятие линг
вистической переменной, опираясь на работы [10—13].
Согласно принятому в этих работах определению под
лингвистической переменной понимается переменная, зна
чениями которой могут быть слова или словосочетания ес
тественного языка. Формально лингвистическая перемен
ная описывается пятью элементами:
L =< x, T , U , G, M >,
где x — наименование лингвистической переменной;
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T — множество ее значений (или термов), каждый эле
мент которого задается нечетким множеством на универ
сальном множестве U;
G — синтаксические переменные, описывающие процесс
образования новых лингвистических переменных, исполь
зуя заданные;
M — семантические правила.
Применительно к рассматриваемой задаче представле
ния вероятности p (S q ) в виде лингвистической переменной,
ее элементами будут следующие:
x — вероятность;
Т1

Т2

Т3

T = {МАЛОЕ , СРЕДНЕЕ , ВЫСОКОЕ};
U ∈ [0;1] ;
G — процедура перебора элементов T (может отсут
ствовать);
M — правила задания функций принадлежности для но
вых термов (может отсутствовать).
Отметим, если множество значений лингвистической
переменной не требует расширения для целей анализа эф
фективности программы развития, то лингвистическая пе
ременная будет содержать лишь три элемента: x , T . U .
Необходимость в применении методов теории нечетких
множеств возникает в случаи невозможности определить
или оценить с удовлетворительной погрешностью значения
вероятностей pi и p (S q ), входящих в формулу (7).

ВЫВОД
Подводя итог сказанному, отметим, что в широком
смысле под экономической эффективностью программы
развития предприятия понимается ее результативность в
процессе реализации. Оценка эффективности программы
развития предприятия должена включать в себя четыре эта
па, сущность которых состоит в следующем.
На первом этапе необходимо изучить содержание про
граммы развития. Выявить основные ее характеристики, по
зволяющие объективно судить о ее свойствах в детермини
рованном, вероятностном и нечетком аспектах. При этом
следует обратить внимание и оценить влияние на эффектив
ность программы неточность исходных данных, погрешность
в расчетах, недостаточную компетентность в управлении про
цессом разработки и реализации программы развития.
Затем проанализировать структуру программы разви
тия, ее составляющие элементы: проекты, подпроекты, па
кеты работ, обособленные работы. Кто их будет выполнять,
уровень компетентности, сроки, ответственные, ресурсные
возможности и т.п.
На третьем этапе необходимо выяснить влияние всех ви
дов неопределенности на надежность достижения целевых
показателей программы. Этот этап является ключевым.
Предварительная оценка надежности целевых показателей
выражается в количественной оценке их значений с учетом
основных факторов влияния на результат программы. Если
значения целевых показателей надежности низкие и отсут
ствует возможность их повышения, то такая программа тре
бует пересмотра.
Заключительный четвертый этап состоит в формирова
нии оптимизационной модели оценки показателей эффек
тивности программы развития. Решение этой задачи позво
лит не только комплексно оценить эффективность програм
мы развития, но и осуществлять сравнительный анализ раз
личных вариантов программ развития, ставить и решать
широкий круг задач оптимизации показателей эффектив
ности программ развития. Все эти вопросы составляют
предмет дальнейших исследований.
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Систематизовано й опрацьовано теоретикоXметодологічні засади дослідження інтеграції України з ЄС.
Здійснено класифікацію суспільств ЄС на підставі застосування економічного критерію як головного. При хаX
рактеристиці рівня життя виявлено, зокрема, такі тенденції, як стрімкий прогрес найбільшої країни ЄС НімечX
чини і великих, за нашою класифікацією, країн ЄС Швеції, Нідерландів, Румунії, поступ країн Балтії та субреX
гіону ЦентральноXСхідної Європи. Сформульовано пропозиції щодо розгортання інтеграції України та ЄС на
основі стратегічної співпраці з трьома субрегіонами Центральної та Східної Європи.
Theoretical and methodological bases for research of Ukraine's integration with EU are systemized and elaborated.
Classification of the EU societies due to implementation of economic criterion as the main one is realized. While
characterizing the level of life, such current trends as substantial progress of the biggest EU country Germany and
large, under our classification, EU countries Sweden, the Netherlands, Romania and also of NorthXEastern and CentralX
Eastern Europe subXregions are revealed. Proposals on further development of integration between Ukraine and EU on
the basis of strategic cooperation with three subXregions of Central and Eastern Europe are formulated.
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ВСТУП
Незважаючи на розгортання глобалізації, всесвітній
соціум у цілому та всі його регіональні складові части
ни і сьогодні залишаються, так би мовити, співтовари
ством суспільств. Цю статтю присвячено питанням
ефективності суспільної життєдіяльності в тому ро
зумінні, у якому вона характеризувалася в доповіді
Римському клубові 1980 року "Дороговкази в майбутнє"
визначного представника глобальнокультурного Ук
раїнського світу Б.Гаврилишина, що мала підзаголовок
"До ефективніших суспільств" [1].
Слід спочатку сформулювати робоче визначення
категорії суспільства, яка є однією з ключових у межах
нашого дослідження, для чого синтезуємо узагальню
ючі підходи двох провідних фахівців — американського
вченогосоціолога Д.Е. Гантера [16, p. 269] і британсь
кого соціального теоретика Е. Ґіденса [4, с. 668]. Отже,
у нашому розумінні суспільство — це відносно значна
за розміром група людей, що проживає на певній тери
торії, підпорядковується одній системі політичної вла
ди (це важливе твердження обстоює, зосібна, Е.Ґіденс),
свідома своєї чіткої ідентичності серед інших навко
лишніх груп, спроможна самостійно задовольняти пе
реважну більшість своїх потреб, підтримує власну спе
цифічну систему соціальної взаємодії в процесі зміни
поколінь і має достатньо явно виражену внутрішню
організацію.
Увагу буде зосереджено на соціальноекономічних
аспектах проблематики.
РЕЗУЛЬТАТИ
Сукупність відповідних статистичних показників,
що стосуються суспільних систем 28 державчленів ЄС,
а також України і Туреччини, відображена в таблиці 1
(будь ласка, дивіться нижче). Основним джерелом
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інформації виступають найсвіжіший та інші англомовні
довідники серії "Показники світового розвитку".
Згадаємо основні етапи становлення та розширен
ня Європейського Союзу (англ. European Union), уточ
нюючи при цьому відповідну суспільногеографічну тер
мінологію, тобто назви регіонів і субрегіонів Європи,
якими будемо надалі оперувати. Крім іншого, певною
мірою спиратимемося на класифікаційні розробки
вітчизняних фахівців [6, с. 299—300] і на класифікацію,
застосовану у фундаментальному британському виданні
[1]. На офіційному сайті ЄС [19] у вступі до переліку
країнчленів [12] початок міждержавної економічної
інтеграції віднесено до 1951 року.
Водночас підкреслимо, що на тому ж сайті відлік
членства 6 державзасновників Союзу починається з 1
січня 1958 р.: саме тоді вступила в дію угода про створен
ня Європейського Економічного Співтовариства (англ.
European Economic Community), яке найчастіше вва
жається безпосереднім історичним попередником нині
шнього Союзу. Організацію заснували п'ять континен
тальних країн Західної Європи — Бельгія, Люксембург,
Нідерланди, Німеччина (ФРН), Франція — та одна краї
на ПівденноЗахідної Європи — Італія. Лише через півто
ра десятиліття, 1 січня 1973 р. вперше відбулося розши
рення Співтовариства, до якого приєдналися 3 держави
ПівнічноЗахідної Європи: дві острівні — Ірландія і Спо
лучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії (яке іменуватимемо просто Сполученим Корол
івством) — й одна переважно континентальна — Данія.
У наступному десятилітті до ЄЕС долучилися 3 країни
Південної Європи — Греція (з 1 січня 1981 р.), Іспанія та
Португалія (обидві з 1 січня 1986 р.). Проміжний підсу
мок залученню до інтеграційного угруповання держав
історичного регіону Західної Європи було підбито в се
редині останнього десятиріччя минулого століття вход
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Показники соціально0економічного розвитку держав ЄС, Туреччини та України
(за підсумками 2013 р., якщо не зазначено інше)

Країни

1. Люксембург
2. Нідерланди
3. Швеція
4. Данія
5. Австрія
6. Німеччина
7. Бельгія
8. Фінляндія
9. Ірландія
10. Франція
11. Сполучене Королівство
12. Італія
13. Іспанія
14. Словенія
15. Кіпр
16. Португалія
17. Мальта
18. Чехія
19. Словаччина
20. Греція
21. Естонія
22. Литва
23. Польща
24. Угорщина
25. Латвія
26. Хорватія
27. Румунія
28. Болгарія

Населення,
млн чол.
0,5 (27)
16,8 (08)
9,6 (14)
5,6 (17)
8,5 (15)
80,7 (01)
11,2 (09)
5,4 (19)
4,6 (20)
65,9 (02)
64,1 (03)
60,2 (04)
46,6 (05)
2,1 (23)
1,1 (26)
10,5 (11)
0,4 (28)
10,5 (12)
5,4 (18)
11,0 (10)
1,3 (25)
3,0 (22)
38,5 (06)
9,9 (13)
2,0 (24)
4,3 (21)
20,0 (07)
7,3 (16)

ВНД за ПКС,
млрд міжнародних доларів
31,4 (26)
777,4 (07)
443,3 (09)
254,3 (15)
381,9 (10)
3 630,5 (01)
460,2 (08)
216,8 (17)
178,7 (18)
2 517,8 (02)
2 433,9 (03)
2 121,5 (04)
1 532,1 (05)
59,0 (23)
24,0 (27)
284,4 (12)
11,4 (28)
283,6 (13)
140,6 (19)
283,0 (14)
32,8 (25)
72,6 (22)
879,2 (06)
224,2 (16)
45,3 (24)
88,6 (21)
367,5 (11)
110,5 (20)

ВНД за ПКС на
душу населення,
міжнародних
доларів
57 830 (01)
46 260 (02)
46 170 (03)
45 300 (04)
45 040 (05)
45 010 (06)
41 160 (07)
39 860 (08)
38 870 (09)
38 180 (10)
37 970 (11)
35 220 (12)
32 870 (13)
28 650 (14)
27 630 (15)
27 190 (16)
27 020 (17)
26 970 (18)
25 970 (19)
25 660 (20)
24 920 (21)
24 530 (22)
22 830 (23)
22 660 (24)
22 510 (25)
20 810 (26)
18 390 (27)
15 210 (28)

ВНД за ПКС на
душу населення у
2003 р.,
міжнародних
доларів
55 500 (01)
28 560 (06)
26 710 (12)
31 050 (02)
29 740 (04)
27 610 (09)
28 920 (05)
27 460 (10)
30 910 (03)
27 640 (08)
27 690 (07)
26 830 (11)
22 150 (13)
19 100 (16)
19 600 (15)
17 710 (18)
17 780 (17)
15 600 (19)
13 440 (21)
19 900 (14)
12 680 (22)
11 390 (23)
11 210 (24)
13 840 (20)
10 210 (26)
10 610 (25)
7 140 (28)
7 540 (27)

Рівень безробіття в
складі
сукупної
робочої сили,
%
6 (03)
7 (04–08)
8 (09–12)
7 (04–08)
5 (01–02)
5 (01–02)
8 (09–12)
8 (09–12)
13 (21–22)
10 (14–17)
8 (09–12)
12 (19–20)
27 (27–28)
10 (14–17)
16 (24)
17 (25)
7 (04–08)
7 (04–08)
14 (23)
27 (27–28)
9 (13)
12 (19–20)
10 (14–17)
10 (14–17)
11 (18)
18 (26)
7 (04–08)
13 (21–22)

ДОВІДКОВО:
– Туреччина
74,9 (02)
1 391,4 (06)
18 570 (27)
6 710 (29)
10 (14–18)
– Україна
45,5 (06)
407,8 (10)
8 970 (29)
5 430 (29)
8 (09–12)
Загальна примітка: Після значення певного показника в круглих дужках для державчленів ЄС наведено місце в загальному
рейтингу (щодо безробіття — так би мовити, у зворотному рейтингу), для Туреччини й України — у цьому ж рейтингу за припущен
ня, якби відповідна країна входила до складу ЄС.

Джерела: [23, P. 24—29, 4856, 114—121]; [24, P. 2225, 40—41].

женням іще 3 континентальних країн: з 1 січня 1995 р.
членами вже ЄС стали центральноєвропейська Австрія
та північноєвропейські Фінляндія і Швеція.
У новому столітті до ЄС почали приєднуватися дер
жави історичного регіону Східної Європи — колишні
члени так званого соціалістичного табору. Найбільше
за весь час існування поповнення складу інтеграційно
го угруповання відбулося 1 травня 2004 року. Тоді чле
нами ЄС стали 10 держав: п'ять, що в минулому нале
жали до числа "країн народної демократії", — Польща,
Словаччина (колишня частина Чехословаччини), Слове
нія (колишня республіка СФРЮ), Угорщина, Чехія (ко
лишня частина Чехословаччини), — три, що були рес
публіками Радянського Союзу, а нині нерідко назива
ються країнами Балтії, — Естонія, Латвія, Литва, — і
дві острівні середземноморські країни, що після Другої
світової війни входили до політикоекономічного ре
гіону Західної Європи, — Кіпр і Мальта. З 1 січня 2007 р.
до організації приєдналися Болгарія та Румунія, на
решті, з 1 липня 2013 р. — також балканська Хорватія.
Тепер до складу ЄС входять 28 суверенних держав.
Оскільки важливим елементом теоретикометодоло
гічної бази нашого дослідження є політикоекономічний
підхід (що відбивається, зокрема, у постійному викорис
танні категорії "політикоекономічний регіон"), потрібно
звернутися до такого поняття — назви наукової дисцип
ліни, як політична економія. У світі послідовно розмежо
вують історичне та сьогоденне значення цього наймену
вання. Вказується, що його носила економічна наука (англ.
science of economics) на ранніх стадіях свого розвитку, про
тягом XIX століття. А тепер так означається соціальна чи
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суспільна наука (англ. social science), що має справу з пред
метами політичних та економічних наук як єдиною, спо
лученою предметною цариною; тобто йдеться про дослі
дження взаємозв'язків між політичними та економічними
процесами [8, p. 1358]. Відповідно в найпопулярнішій з
академічних книжок, присвячених міжнародному бізне
су, у частині, де йдеться про внутрішні чинники на відміну
від глобального торговельного й інвестиційного середо
вища, у розділі, який називається "Національні відмінності
в політичній економії", характеризуються політичні, еко
номічні та законодавчі системи, критерії, що визначають
рівень економічного розвитку країни, різні типи країн і
тому подібні аспекти [3, с. 67—115].
Доповнює ці уявлення звернення до поняття міжнарод
ної політичної економії. Характеризуючи предметну сфе
ру дисципліни, процитуємо передмову до 5го видання фун
даментальної однойменної книги Т.Оутлі: "Розуміння гло
бального господарства вимагає знання політики, так само
як економіки. Оскільки глобалізація не є спонтанним еко
номічним процесом; вона грунтується на політичних підва
линах. Держави дійшли широкого консенсусу щодо клю
чових принципів; ключові принципи зумовлюють розробку
певних правил. Згідно із цими правилами утворюються
міжнародні інститути — Світова Організація Торгівлі,
Світовий Банк і Міжнародний Валютний Фонд. Ці міжна
родні інститути своєю чергою сприяють політичному про
цесові, за допомогою якого знижують бар'єри в царині гло
бального обміну та створюють спільні правила регулюван
ня інших елементів глобальної економіки. Ця політична
система — підгрунтя процесу — забезпечує можливість
суб'єктам господарювання розбудувати мережу міжнарод

11

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Поточні показники соціально0економічного розвитку держав ЄС, Туреччини та України
(за підсумками 2015 р. — прогноз МВФ)
ВВП за ПКС на душу населення
Країни

2013

2014

2015

1. Люксембург
2. Ірландія
3. Нідерланди
4. Австрія
5. Швеція
6. Німеччина
7. Данія
8. Бельгія
9. Франція
10. Фінляндія
11. Сполучене Королівство
12. Італія
13. Іспанія
14. Мальта
15. Кіпр
16. Чехія
17. Словенія
18. Словаччина
19. Литва
20. Естонія
21. Португалія
22. Греція
23. Польща
24. Угорщина
25. Латвія
26. Хорватія
27. Румунія
28. Болгарія

90 298 (01)
46 441 (02)
46 435 (03)
45 789 (04)
44 849 (05)
44 697 (06)
43 467 (07)
42 078 (08)
39 818 (10)
40 011 (09)
38 225 (11)
35 284 (12)
32 681 (13)
31 918 (14)
31 362 (15)
28 900 (16)
28 512 (17)
27 150 (18)
25 779 (21)
26 052 (20)
26 188 (19)
25 132 (22)
23 926 (23)
23 645 (24)
22 758 (25)
20 574 (26)
17 674 (27)
17 222 (28)

92 049 (01)
49 195 (02)
47 355 (03)
46 420 (04)
45 986 (05)
45 888 (06)
44 343 (07)
42 973 (08)
40 375 (09)
40 347 (10)
39 511 (11)
35 486 (12)
33 711 (13)
33 216 (14)
30 769 (15)
29 925 (16)
29 658 (17)
28 175 (18)
27 051 (19)
26 999 (20)
26 975 (21)
25 859 (22)
25 105 (23)
24 942 (24)
23 707 (25)
20 889 (26)
19 712 (27)
17 860 (28)

93 174 (01)
51 119 (02)
48 317 (03)
47 031 (05)
47 229 (04)
46 896 (06)
45 451 (07)
43 800 (08)
41 018 (09)
40 838 (10)
40 676 (11)
35 811 (12)
34 899 (13)
34 544 (14)
30 770 (16)
30 895 (15)
30 508 (17)
29 210 (18)
28 210 (19)
27 995 (20)
27 624 (21)
26 773 (22)
26 210 (23)
25 895 (24)
24 541 (25)
21 169 (26)
20 526 (27)
18 327 (28)

приріст за
2014–2015, %
3,19 (22)
11,64 (02)
4,05 (21)
2,71 (25)
5,31 (17)
4,92 (18)
4,56 (19)
4,10 (20)
3,01 (23)
2,07 (26)
6,41 (15)
1,49 (27)
6,79 (12)
8,23 (06)
–1,89 (28)
6,90 (11)
7,00 (10)
7,59 (08)
9,43 (05)
7,46 (09)
5,48 (16)
6,53 (13)
9,55 (03)
9,52 (04)
7,83 (07)
2,90 (24)
16,14 (01)
6,42 (14)

ДОВІДКОВО:
– Туреччина
– Україна

18 994 (27)
9 143 (29)

19 610 (28)
8 668 (29)

20 188 (28)
8 278 (29)

6,29 (16)
–9,46 (29)

Коефіцієнт
Джині за
2012
34,8 (21)
32,5 (16)
28,0 (09)
30,5 (12)
27,3 (06)
30,1 (11)
29,1 (10)
27,6 (07)
33,1 (18)
27,1 (04)
32,6 (17)
35,2 (23)
35,9 (25)
27,7 (08)
34,3 (20)
26,1 (03)
25,6 (01)
26,1 (02)
35,2 (22)
33,2 (19)
36,0 (27)
36,7 (28)
32,4 (15)
30,6 (13)
35,5 (24)
32,0 (14)
27,3 (05)
36,0 (26)

40,2 (29)
24,7 (01)

Загальна примітка: Після значення певного показника в круглих дужках для державчленів ЄС наведено місце в загальному
рейтингу (що стосується коефіцієнта Джині — так би мовити, у зворотному рейтингу; Німеччина та Хорватія — за 2011 р., Мальта
— за 2014 р.), для Туреччини й України — у цьому ж рейтингу за припущення, якби відповідна країна входила до складу ЄС.
Джерела: [13; 20].

них економічних зв'язків, яка являє собою господарський
вимір глобалізації. Звідси випливає, що розуміння глобаль
ної економіки вимагає політикоекономічного підходу. Ми
повинні досліджувати її політичні, так само як економічні,
виміри". І далі, у главі 1, Т.Оутлі підсумовує: "Міжнародна
політична економія (для позначення цієї дисципліни, крім
повної назви, в англійській часто використовується абреві
атура "IPE". — Авт.) вивчає, як політика впливає на розви
ток глобальної економіки та як глобальна економіка зумов
лює формування політики" [18]. З наведеного визначення
зрозуміла специфіка підходу, який застосовуватиметься
нами під час дослідження проблематики функціонування
суспільних (соціальних) систем Європи та решти світу, їх
ефективності. Відповідно для розгляду під цим кутом зору
питань міжнародного бізнесу в книзі, що згадувалася в по
передньому абзаці, з'являються розділи "Політична еконо
мія міжнародної торгівлі" [3, с. 206—241] і "Політична еко
номія прямих іноземних інвестицій" [3, с. 272—299]. А в одній
із найпопулярніших книжок, присвячених міжнародній еко
номіці, у частині, де йдеться про політику міжнародної
торгівлі, вміщується глава "Політекономія торговельної
політики", у якій розглядаються аргументи на користь і про
ти вільної торгівлі та в контексті торговельної політики ха
рактеризуються розподіл доходу й галузеві міжнародні уго
ди [5, с. 245—284].
За результатами низки досліджень провідних вітчиз
няних фахівців і наших власних можемо стверджувати,
що сьогодні ЄС включає три політикоекономічні ре
гіони, які своєю чергою об'єктивно поділяються на
10 субрегіонів, а саме:
— Західна Європа (11 країн), що охоплює такі субре
гіони, як континентальна Західна Європа (4 держави: Бель
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гія, Люксембург, Нідерланди і Франція), острівна Західна
Європа (2 держави: Ірландія і Сполучене Королівство),
німецькомовна ЦентральноЗахідна Європа (2 держави:
Австрія і Німеччина), ПівнічноЗахідна Європа, або краї
ни Скандинавії (3 держави: Данія, Фінляндія і Швеція);
— Південна Європа (8 країн), що охоплює такі суб
регіони, як ПівденноЗахідна Європа (3 держави: Іспа
нія, Італія і Португалія), ПівденноБалканська Європа
(3 держави: Греція, Словенія і Хорватія), острівне Се
редземномор'я (2 держави: Кіпр — фактично йдеться
лише про його грецьку частину, хоча в табл. 1 указане
населення всього острова; у грецькій частині в 2014 р.
проживали 858 тис. чоловік [12] — і Мальта);
— Центральна та Східна Європа (9 країн), що охоп
лює такі субрегіони, як ЦентральноСхідна Європа (4
держави: Польща, Словаччина, Угорщина і Чехія),
ПівнічноСхідна Європа, або країни Балтії (3 держави:
Естонія, Латвія і Литва), ПівденноСхідна Європа (2 дер
жави: Болгарія і Румунія).
До речі, тут і надалі в межах цієї статті використову
ватимемо термін "країна" (англ. country) у вузькому
розумінні, за яким він ототожнюється з поняттям "дер
жава" (англ. state) [10].
Далі звернемося до масштабів поточної економіч
ної діяльності населення державчленів ЄС, Туреччини
та України, виробництва товарів і послуг, одержання
відповідних доходів і їх кінцевого споживання та вико
ристання. Нині для зіставлення вартісної оцінки фізич
них обсягів виробництва при здійсненні порівнянь на
рівні країн світу застосовують насамперед показник
валового національного доходу (ВНД) [Country
classification], який раніше іменувався валовим націо
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Таблиця 3. Деякі основні показники соціально0економічного розвитку десяти субрегіонів Європейського Союзу

Субрегіони

Населення,
2013 (млн чол.)

ВНД за ПКС (млрд
міжнародних доларів)
2003

1. Центрально-Західна
Європа (німецькомовна)
2. Південно-Західна
Європа
3. Континентальна
Західна Європа
4. Острівна Західна
Європа
5. Центрально-Східна
Європа
6. Північно-Західна
Європа (Скандинавія)
7. Південно-Східна
Європа
8. Південно-Балканська
Європа
9. Північно-Східна
Європа (країни Балтії)
10. Острівне
Середземномор’я
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СОЮЗ у цілому
ДОВІДКОВО:
– Туреччина
– Україна

2013

ВНД за ПКС на душу
населення (міжнародних
доларів)
2003
2013

>89 (03)

2 520 (02)

4 012 (22,4%)

27 800 (04)

45 000 (01)

>117 (01)

2 641 (01)

3 938 (22,0%)

24 200 (05)

33 600 (05)

>94 (02)

2 440 (03)

3 787 (21,2%)

28 100 (01)

40 100 (03)

<69 (04)

1 766 (04)

2 613 (14,6%)

27 900 (03)

38 000 (04)

>64 (05)

799 (05)

1 528 (8,5%)

12 500 (08)

23 800 (09)

<21 (07)

549 (06)

914 (5,1%)

28 000 (02)

44 400 (02)

>27 (06)

214 (08)

478 (2,7%)

7 300 (10)

17 500 (10)

>17 (08)

305 (07)

431 (2,4%)

17 500 (07)

24 700 (07)

>6 (09)

80 (09)

151 (0,8%)

11 100 (09)

23 900 (08)

>1 (10)

22 (10)

35 (0,2%)

19 000 (06)

27 200 (06)

507

11 336

17 887

23 200

35 300

74,9 (04)
45,5 (06)

475 (07)
262 (08)

1 391 (06)
408 (09)

6 710 (11)
5 430 (11)

18 570 (10)
8 970 (11)

Загальна примітка: Рейтинг вибудувано на основі ВНД за ПКС у 2013 р. Після значення певного показника в круглих дужках
для субрегіонів ЄС наведено місце в загальному рейтингу (щодо ВНД за ПКС 2013 р. — частки субрегіонів у показнику для всього
ЄС), для Туреччини й України — у цьому ж рейтингу за припущення, якби відповідна країна входила до складу ЄС і розглядалася як
його окремий, одинадцятий, субрегіон.
Джерело: розраховано нами за наступними джерелами: [23, p. 24—29, 48—56, 114—121; 22, p. 22—25, 40—41, 48—55].

нальним продуктом (ВНП) [9], що підраховується за так
званим паритетом купівельної спроможності (ПКС)
національних валют.
Сутність ПКС, за формулюванням фахівців Світово
го банку, полягає в тому, що так званий "міжнародний
долар" (надалі в цій статті термін вживатиметься без ла
пок, як і в табл. 1) — застосовуваний інструмент ви
мірювання — має таку ж купівельну спроможність сто
совно ВНД (або ВВП, про який див., напр.: [17]) певної
країни, себто сукупності товарів і послуг, що цією краї
ною виробляються, яку долар США має в межах США [23].
Починаючи з 2013 року, відомості щодо ВНД за ПКС не
можна прямо порівнювати з такими даними, взятими з
джерел попередніх років. Адже в межах Програми міжна
родних порівнянь (International Comparison Program, ICP)
здійснено перехід до нової методичної бази підрахунку
цього показника [23, p. 29—30], що призвело не лише до
підсумкового уточнення, але й до деякого збільшення його,
сказати б, обчислювальних розмірів.
У цьому контексті на практиці взаємно замінюваним
із ВНД вважається показник валового внутрішнього про
дукту (ВВП). Але з точки зору економічного змісту між
двома показниками є суттєва різниця [15; 21]. Її можна
узагальнено сформулювати наступним чином: ВВП відоб
ражає вартість кінцевого продукту, що виробляється за
якийсь період (при здійсненні міжнародних порівнянь це
звичайно рік) у межах певної країни, а ВНД представляє
цю вартість як сукупність факторних (ідеться про так
звані фактори виробництва, зпоміж яких основними є
три: праця, капітал, земля) доходів усіх фізичних осіб,
що є громадянами даної держави, і юридичних осіб та
інших організацій — суб'єктів господарювання, утворе
них громадянами всередині країни та за кордоном.
Метою підрахунку ВНД є не лише оцінка обсягів ви
робництва в межах держави, яка здійснюється за допо
могою ВВП, але й "коригування" підсумкового показни
ка з огляду на "цінність громадян держави" [14]. Іншими
словами, вартісні обсяги товарів і послуг, що вироблені,
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відображаються через усі доходи, які акумулюються та
використовуються протягом певного періоду в "країні по
ходження" факторів виробництва. Роль міжнародного
обміну факторами виробництва в умовах глобалізації та
регіональної інтеграції різко підвищується, тому під час
нашого дослідження будемо звертатися в першу чергу до
показника ВНД. Але за допомогою ВВП оперативно
відображається поточний розвиток виробництва товарів
і послуг у межах окремих країн. Тому до цього показни
ка будемо звертатися, сказати б, у другу чергу (табл. 2).
Довершуючи створення інформаційної бази дослі
дження, систематизуємо показники, які стосуються вже
не окремих країн, а субрегіонів ЄС (табл. 3). Підкрес
лимо, що ступінь точності підрахунків у цьому випадку
є дещо нижчим.
Переходимо до характеристики країн ЄС, яку в ме
жах цієї статті надаватимемо, спираючись у першу чергу
на відомості з таблиці 1 і 2. Ми згодні з тим, що розмір
суспільства як людської спільноти може визначатися за
показником чисельності населення. Скористаємося кла
сифікацією, згідно з якою всі країни світу за чисельні
стю населення у 2013 р. поділяються на три групи: дер
жави великого розміру (таких у світі було 37 — із насе
ленням більше 35 млн чоловік), держави середнього роз
міру (80 із населенням від 5 до 33 млн) і малі держави (78
із населенням менше 5 млн) [7]. Що стосується ЄС, то його
членами наразі є 6 країн великого розміру (Німеччина,
Франція, Сполучене Королівство, Італія, Іспанія,
Польща), 13 країн середнього розміру (Румунія, Нідер
ланди, Бельгія, Греція, Португалія, Чехія, Угорщина,
Швеція, Австрія, Болгарія, Данія, Словаччина, Фінлян
дія), 9 малих держав (Ірландія, Хорватія, Литва, Слове
нія, Латвія, Естонія, Кіпр, Люксембург, Мальта).
Але, аналізуючи стан речей в окремих країнах саме
інтеграційного угруповання, що розглядається, пере
дусім пропонуємо здійснювати класифікацію суспільств
ЄС за розміром на підставі економічного критерію —
ВНД за ПКС (див. табл. 1), а не чисельності населення,
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про що згадувалося в попередньому абзаці, в контексті
класифікації за розміром держав усього світу та його
(мега)регіонів. Це відображає цивілізаційну специфіку
Європи, яка історично протягом кількох останніх століть
концентрує увагу на здобутках саме господарського роз
витку і досягла в цій царині досить вагомих успіхів.
Якщо використовувати згаданий економічний кри
терій, усі суспільства ЄС за підсумками 2013 р. можна
поділити на чотири групи. Звернувшись до вказаного
вище джерела, побачимо, що за демографічним кри
терієм жодна державачлен інтеграційного угрупован
ня не ввійшла до "клубу" найбільших країн світу з насе
ленням, яке перевищувало б 100 млн осіб. Висуваючи ж
на перший план масштаби господарської діяльності,
маємо підстави виділити групу з 5 найбільших країн ЄС,
у яких ВНД за ПКС перевищує 1 000 млрд міжнародних
доларів (фактично в Іспанії, яка була п'ятою, він скла
дав більш ніж 1 500 млрд, проте планку встановлено, так
би мовити, на перспективу).
6 суспільств входять до групи країн великого розміру.
Якщо лідерство Польщі (38,5 млн осіб) нікого не повинно
здивувати, то варто підкреслити, що ВНД за ПКС значно
більш економічно розвинених Нідерландів, що водночас
мають удвічі менше населення (16,8 млн), був меншим лише
на 13,1 %. Також у цій групі бачимо не лише двадцятим
ільйонну Румунію (до речі, у самому низу), Бельгію (більше
11 млн) і Швецію (близько 10 млн), але й Австрію, де чи
сельність населення істотно менша (8,5 млн осіб).
Групу країн середнього розміру складають 9 су
спільств. Причому перебування нагорі з майже однако
вим показником держав, що мають відносно велике на
селення, — Португалії, Чехії (по 10,5 млн осіб) та оди
надцятимільйонної Греції, — зновутаки не дивує. А ось
те, що високорозвинена Данія (5,6 млн осіб) обійшла
десятимільйонну Угорщину і високорозвинені Фінлян
дія (5,4 млн) з малою за демографічним критерієм Ірлан
дією (4,6 млн) набагато випередили не тільки Словаччи
ну (5,4 млн), але й Болгарію (7,3 млн), є показовим. На
решті, 8 суспільств із ВНД за ПКС, меншим від 100 млрд,
утворюють групу малих країн ЄС.
Характеристику субрегіонів ЄС почнемо з оцінки
рівня життя, основним узагальнюючим показником яко
го є ВНД за ПКС на душу населення. Рейтинг за цим
показником у 2013 р. (табл. 3) виглядав таким:
1. ЦентральноЗахідна Європа — 45 000 міжнарод
них доларів.
2. ПівнічноЗахідна Європа — 44 400 міжнародних
доларів.
3. Континентальна Західна Європа — 40 100 міжна
родних доларів.
4. Острівна Західна Європа — 38 000 міжнародних
доларів.
5. ПівденноЗахідна Європа — 33 600 міжнародних
доларів.
6. Острівне Середземномор'я — 27 200 міжнародних
доларів.
7. ПівденноБалканська Європа — 24 700 міжнарод
них доларів.
8. ПівнічноСхідна Європа — 23 900 міжнародних
доларів.
9. ЦентральноСхідна Європа — 23 800 міжнарод
них доларів.
10. ПівденноСхідна Європа — 17 500 міжнародних
доларів.
А загалом по ЄС, як бачимо, ВНД за ПКС на душу
населення у 2013 р. склав близько 35 300 міжнародних
доларів. Подібно до ситуації напередодні "великого роз
ширення" 2004 р., ідеальним є розподіл за регіонами: ліди
рують чотири субрегіони Західної Європи, за ними йдуть
три субрегіони Південної Європи і замикають рейтинг три
субрегіони Центральної та Східної Європи. Але всере
дині регіональних груп стались істотні зміни.
ЦентральноЗахідна Європа, яка за підсумками 2003 р.
замикала чільну четвірку, тепер стала лідером рейтин
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гу. Це пов'язано з питомим прогресом європейської
"наддержави" — Німеччини: у 2003 р. вона серед 28
країн, які сьогодні складають ЄС, за показником, що
розглядається, займала тільки 9те місце, але протягом
наступного десятиліття піднялася трьома сходинками
вище. І ВНД за ПКС на душу населення Нідерландів, які
у 2013 р. займали другу сходинку (малесенький Люксем
бург і тоді, й тепер знаходиться в далекому відриві) пе
ревищував німецький лише на 2,8 %. А десятиліттям ра
ніше цей показник у другій державі рейтингу (це була
Данія) перевищував німецький аж на 12,5 %! Соціально
економічне лідерство субрегіону, що охоплює дві
німецькомовні країни, підтверджується, скажімо, і та
ким важливим показником, як рівень безробіття в складі
сукупної робочої сили: і в Австрії, і в Німеччині за
підсумками 2013 р. він був найнижчим серед держав ЄС,
становлячи 5 % в обох випадках.
Ще корисно тут і надалі звертатися до такого показ
ника, як коефіцієнт Джині, що відбиває розподіл у
суспільстві доходів після сплати податків і здійснення
трансфертів. Цей індекс відображає втілення в суспільно
господарському житті й поточній соціальноекономічній
політиці таких історично чи не найважливіших для Євро
пи цінностей, як рівність і справедливість. Показник ко
ливається в проміжку від 0 до 100; чим він менший, тим
більш рівномірно розподіляються доходи населення.
Згідно з даними Світового банку за 2012 р. [13] рівно три
чверті держав ЄС — 21 з 28 — знаходилися в двох масових
категоріях країн, де коефіцієнт Джині був найближчим до
"ідеального розподілу доходів", найнижчим (тобто скла
дав від 25 до 30 або від 30 до 35 одиниць), а решта членів
інтеграційного угруповання перебували в нижній частині
наступної групи. Що стосується Німеччини (30,1) й Австрії
(30,5), то в першій індекс був трохи меншим від середньої
для ЄС у цілому величини, а в останній його значення із
цією величиною практично співпадало.
Друге місце в царині рівня життя за собою зберігає
ПівнічноЗахідна Європа. Але відрив Скандинавського суб
регіону від третьої й четвертої позицій істотно збільшився:
у 2003 р. його ВНД за ПКС на душу населення перевищував
два інших на 0,4 % і 0,7 %, а у 2013 р. — вже на 10,7 % і 16,8%
відповідно. Однією з причин є швидкий прогрес найбільшої
країни ПівнічноЗахідної Європи — Швеції (її населення у
2013 р. склало 9,6 млн чол., порівняно з 5,6 млн в Данії та 5,4
млн у Фінляндії): вона піднялась аж на дев'ять сходинок —
з 12го на 3тє місце! Безробіття в усіх країнах Скандинавії
знаходилося на пристойному рівні 7—8 % від сукупної ро
бочої сили. За величиною коефіцієнта Джині всі його дер
жави — Фінляндія (27,1), Швеція (27,3) та Данія (29,1) —
входили до найнижчої зпоміж масових категорій, тобто в
них забезпечувалося підтримання соціальноекономічної
рівності й справедливості.
На дві позиції вниз протягом десятиліття, що роз
глядається, було посунуто колишнього лідера за рівнем
життя — континентальну Західну Європу. Це спричи
нено спуском на дві сходинки як однієї з великих за ви
мірами ЄС країн — Бельгії (її населення у 2013 р. стано
вило 11,2 млн чол.), що, втім, продовжує займати в
рейтингу досить почесну 7му позицію, так і Франції,
що входить до числа найбільших країн інтеграційного
угруповання, за населенням (65,9 млн) поступаючись
лише Німеччині (80,7 млн). Не змогла зарадити навіть
істотна позитивна динаміка іншої великої держави ЄС і
субрегіону — Нідерландів (16,8 млн), які за цей час
піднялися на чотири сходинки вгору.
Цікаво, що загальну господарську ситуацію досить
точно відображав коефіцієнт Джині: до найнижчої ма
сової категорії країн входили Бельгія (27,6) та Нідер
ланди (28,0), значно гіршим (33,1) цей показник був у
Франції. (Люксембург за індексом Джині (34,8) взагалі
замикав другу групу, але надто істотна специфіка гос
подарського розвитку, зумовлена, зокрема, дуже малою
чисельністю населення, не дозволяє робити із цього
факту далекосяжні висновки.) У Франції також ледь не
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найгірша серед держав регіону Західної Європи ситуа
ція з безробіттям: воно там сягає 10 % від сукупної ро
бочої сили.
Більш кепські справи щодо безробіття лише в малій
острівній країні регіону — Ірландії (4,6 млн чол.), де цей
показник у 2013 р. склав 13 %. Також вона спустилась
аж на шість сходинок у рейтингу, що відображає ВНД
за ПКС на душу населення. Майже настільки ж пога
ною була економічна динаміка ще однієї з найбільших
держав ЄС — Сполученого Королівства: спуск на чоти
ри сходинки. У результаті субрегіон острівної Західної
Європи за рівнем життя посунувся з 3ої на 4ту пози
цію. Знову спостерігаємо певний зв'язок із коефіцієн
том Джині, принаймні кореляційний: за цим показни
ком Ірландія (32,5) та Сполучене Королівство (32,6) зай
мали сусідні 16те й 17те місця у "зворотному рейтин
гу", знаходячись у самісінькій середині другої знизу,
тобто більш віддаленої від "ідеального розподілу до
ходів населення", ніж перша, найнижча, групи країн ЄС.
Щоправда, протягом 2014—2015 рр. в Ірландії фізичні
обсяги внутрішнього виробництва товарів і послуг зрос
тали дуже високими темпами: ВВП за ПКС у розрахунку
на душу населення тут збільшився аж на 11,64 %, що являє
собою другий результат для всього ЄС. А Сполучене
Королівство за цим показником — 6,41 % — серед висо
корозвинених за вимірами ЄС країн (тих, у яких ВНД за
ПКС на душу населення 2013 р. був більшим від 32 000
міжнародних доларів) поступалося лише Іспанії, де
приріст ВВП за ПКС на душу населення протягом двох
останніх років, як прогнозується, сягне 6,79 %.
Що стосується Південної Європи в цілому, то по
слідовність розташування її субрегіонів у рейтингу рівня
життя за десятиліття, яке розглядається, залишилася не
змінною. Але ця обставина не повинна маскувати факт еко
номічного занепаду державистарожила ЄС (нагадаємо:
вона є членом інтеграційного угруповання з 1981 р.) —
Греції, що спустилась на шість сходинок: із серединної 14
ої на 20ту. Причому динаміка була дуже нерівномірною:
грецький ВНД за ПКС на душу населення спочатку зріс із
19 900 у 2003 р. аж до 32 520 міжнародних доларів (причому
ще тих, значно більш вагомих, ніж нинішні!) у 2007 р. [6, c.
32], а пізніше впав до 25 660 міжнародних доларів у 2013 р.
Додамо: якщо розрив між останнім субрегіоном Захі
дної та найвищим у рейтингу субрегіоном Південної Євро
пи зберігся практично на колишньому рівні, то розрив між
останнім субрегіоном Південної та найвищим субрегіоном
Центральної та Східної Європи, який у 2003 р. становив
40 %, тепер майже нівелювався, склавши у 2013 р. лише 3,3
%. До того ж саме в країнах Південної Європи найважча
ситуація з безробіттям. За його рівнем у складі сукупної
робочої сили за підсумками 2013 р. вони займали останні
п'ять місць у, сказати б, антирейтингу держав ЄС: цей по
казник становив в Іспанії та Греції — по 27 % (!!!), у Хор
ватії — 18 %, у Португалії — 17 %, на Кіпрі — 16 %. Далі з
13 % йшли згадана вище Ірландія та Болгарія, а з 12 % —
Італія, найбільша країна Південної Європи та одна з най
більших держав усього ЄС, пару якій складала Литва.
Вже не дивує те, що країни цього регіону переважа
ли в найбільш далекій від ідеалу групі за коефіцієнтом
Джині: її "очолювала з кінця" Греція (36,7), за якою роз
ташовувалися Португалія (36,0), Іспанія (35,9), Італія
(35,2). Для останньої спостерігався ледь не найменший
серед країн ЄС приріст ВВП за ПКС на душу населення
у 2014—2015 рр.: він склав 1,49 %. Гіршою є ситуація
лише на Кіпрі (індекс Джині — 34,3), де ВВП за ПКС на
душу населення у 2014—2015 рр. взагалі впав на 1,89 %,
зовсім трохи кращою — в економічно середньо розви
неній Хорватії (де індекс Джині також є доволі висо
ким, сягнувши позначки 32,0): у рейтингу за приростом
виробництва на душу населення в середині поточного
десятиліття вона займала п'яту з кінця позицію, на цьо
му дворічному відтинку випередивши з 2,90 % тільки ви
сокорозвинені Австрію (2,71 %) й Фінляндію (2,07 %).
Навпаки, у Словенії, що мала найліпший коефіцієнт
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Джині (25,6) зпоміж усіх країн ЄС, спостерігався ду
шовий приріст ВВП за ПКС на 7,00 %, у Мальті з також
добрим індексом Джині (27,7) — на 8,23 %.
А ось у регіоні Центральної та Східної Європи си
туація з рівнем життя та, відповідно, послідовність роз
ташування двох лідируючих субрегіонів змінилися. У
2003 р. показник ВНД за ПКС на душу населення Цент
ральноСхідної Європи перевищував такий для Пів
нічноСхідної Європи на 12,6 %. У 2013му ж році за цим
показником субрегіон, що охоплює країни Балтії, не
лише наздогнав свого конкурента, але й, наскільки мож
на судити, трохи (на 0,4 %) його випередив. Як пам'я
таємо, держави цих двох субрегіонів стали членами ЄС
одночасно. Звідси випливає, що в цілому Північно
Східна Європа скористалася з десятиліття членства в ЄС
краще, ніж ЦентральноСхідна. Але вирішальною мірою
це зумовила негативна динаміка економічного розвит
ку Угорщини, яка скотилася вниз аж на чотири позиції.
Однак у середині поточного десятиліття досить по
тужна позитивна динаміка господарського розвитку спо
стерігається по всіх країнах регіону. Для наочності скла
демо окремий регіональний рейтинг, використавши як ут
ворюючий його показник приросту ВВП за ПКС на душу
населення у 2014—2015 рр. (у круглих дужках вказується
місце в рейтингу за цим показником по ЄС у цілому):
1. Румунія (1) — 16,14 %.
2. Польща (3) — 9,55 %.
3. Угорщина (4) — 9,52 %.
4. Литва (5) — 9,43 %.
5. Латвія (7) — 7,83 %.
6. Словаччина (8) — 7,59 %.
7. Естонія (9) — 7,46 %.
8. Чехія (11) — 6,90 %.
9. Болгарія (14) — 6,42 %.
Достатньо потужний кореляційний зв'язок коефіц
ієнта Джині з довгостроковими (за десятиліття) резуль
татами економічного розвитку спостерігається в межах
субрегіону ЦентральноЗахідної Європи, причому по
силюється з підвищенням рівня життя. Найменший цей
індекс — у Словаччині (слабким місцем якої є високий
рівень безробіття, що у 2013 р. склав 14 % від сукупної
робочої сили) та Чехії (по 26,1), які наразі є незапереч
ними лідерами регіону в згаданій царині. Істотно вищий
він в Угорщині (30,6) й Польщі (32,4). Можна висунути
гіпотезу, що Польщі задля підкорення нових соціаль
ноекономічних висот слід докласти спеціальні зусилля
стосовно поліпшення коефіцієнта Джині. Те ж стосуєть
ся пострадянських країн Балтії, де цей показник помітно
більший: Естонії (33,2) й особливо Литви (35,2) та Латвії
(35,5). Дошкуляє цим державам і безробіття, рівень яко
го за 2013 р. сягнув у Литві, як пам'ятаємо, 12 %, у Латвії
— 11 %, у найменшій з країн ПівнічноСхідної Європи
(населення становить лише 1,3 млн осіб) Естонії — 9 %.
Субрегіон ПівденноСхідної Європи в царині жит
тєвого рівня досить помітно скоротив своє відставання
від того, за яким безпосередньо слідує. ВНД за ПКС на
душу населення останнього був у 2003 р. більшим на 52,1
%, у 2013 р. — вже "тільки" на 36,0 %. При цьому Болга
рія та Румунія помінялися місцями: у середині минуло
го десятиліття болгарський ВНД за ПКС на душу насе
лення був більшим від румунського на 5,6 %, у середині
нинішнього цей показник для Румунії перевищував су
сідський значно істотніше — на 20,9 %. Причому, оскіль
ки Румунія в середині поточного десятиліття є незапе
речним лідером ЄС у частині економічного зростання,
а Болгарія в цій частині демонструє досить скромні ре
зультати, згаданий розрив напевно збільшується. До
речі, на прикладі країн субрегіону підтверджується гіпо
теза стосовно потужного зв'язку між ефективністю
процесів господарського розвитку суспільства та вели
чиною коефіцієнта Джині: цей показник у Румунії (27,3)
є одним із найкращих для всього ЄС, у Болгарії (36,0) —
одним із найгірших. Протилежна й ситуація з безробіт
тям: у Румунії за 2013 р. його рівень у складі сукупної
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робочої сили сягав лише помірних 7 %, а в Болгарії був
майже вдвічі вищим, становлячи загрозливі 13 %.
Рівень життя в окремих субрегіонах є важливим чин
ником для визначення особливостей економічної
співпраці. Наприклад, там, де він вищий, за інших рівних
умов відкриваються кращі перспективи для експорту
товарів вищих цінових категорій. Навпаки, субрегіони
з відносно меншим ВНД за ПКС на душу населення при
вабливіші з точки зору проникнення на їх ринки товарів
нижчого, так би мовити, більш демократичного ціново
го рівня. У будьякому випадку, відомості з проаналі
зованого рейтингу слід ретельно враховувати, створю
ючи національну стратегію завоювання ринків ЄС. Зро
зуміло, разом з іншими ключовими фактами соціально
економічного життя мегарегіону.
Зокрема, беручи до уваги всебічність і глибину госпо
дарської інтеграції, об'єднану Європу в цілому доречно
розглядати як аналог національної економіки. При цьому
з'ясовується, що ЄС є найбільшим глобальним суб'єктом
виробництва товарів і послуг. У 2013 р. сукупний ВНД за
ПКС Європейського Союзу сягнув 17 887 млрд міжнарод
них доларів. Зазначимо, що друге місце за цим показни
ком серед, сказати б, індивідуальних суб'єктів глобально
го господарювання займали США (16 992 млрд міжнарод
них доларів), третє — Китай (16 085 млрд міжнародних
доларів), четверте — Індія (6 700 млрд міжнародних до
ларів), п'яте — Японія (4 782 млрд міжнародних доларів),
шосте — РФ (3 485 млрд міжнародних доларів), сьоме —
Бразилія (2 956 млрд міжнародних доларів). Як бачимо,
достатньо близькими й у цьому сенсі порівнянними фізичні
обсяги виробництва товарів і послуг ЄС були лише з таки
ми в США та Китаї, перевищуючи їх на 5,3 % і на 11,2 %
відповідно. Інші провідні суб'єкти глобального господа
рювання в цьому відношенні трійці лідерів гідної конку
ренції не складали й найближчим часом не складатимуть.
Водночас не можна ні на мить забувати, що ЄС утво
рюють 28 суверенних держав. Про їх внесок та особли
вості йтиметься в наступних статтях циклу. А цю завер
шимо, відобразивши питому вагу у виробництві товарів і
послуг, яку мають окремі субрегіони ЄС. Для трьох із них
вона перевищує одну п'яту загального показника: це, у
низхідному порядку, німецькомовна Західна Європа, знач
но менш економічно розвинута, але найбільш населена з
поміж субрегіонів ЄС ПівденноЗахідна Європа та конти
нентальна Західна Європа. У сукупності трійка субрегі
онівлідерів забезпечує близько двох третин загального
обсягу виробництва товарів і послуг у ЄС, а з урахуван
ням острівної Західної Європи — більше чотирьох п'ятих.
Утім, враховуючи специфіку історикокультурного
розвитку та параметри рівня життя, найбільш природ
ним і перспективним партнером у розвитку інтеграцій
ної співпраці для України, принаймні на перших етапах,
виглядає регіон Центральної та Східної Європи. Між
іншим, не слід применшувати його успіхи в госпо
дарській царині. Скажімо, сукупна частка країн регіону
в загальному обсязі виробництва товарів і послуг ЄС за
період, що розглядається, збільшилася з менш ніж однієї
десятої (9,6 %) майже до однієї восьмої (12,0 %). При
чому за десятиліття з 2003 до 2013 р. зросла питома вага
всіх субрегіонів Сходу ЄС: і країн Балтії (з 0,7 до 0,8 %),
і Румунії з Болгарією (з 1,9 до 2,7 %), і, особливо, Цент
ральноСхідної Європи (з 7,0 до 8,5 %)! Ці три субрегіо
ни фактично перебрали на себе частки ПівденноЗахід
ної Європи (яка за вказаний період зменшилася на 1,3
%), острівної (що знизилася рівно на 1 %) та континен
тальної (яка зменшилася на 0,3 %) Західної Європи. До
східноєвропейського економічного поступу тепер отри
мала шанс долучитися й Україна.

ня суспільств; історія Європи; суспільна географія; по
літична економія як наукова дисципліна, що вивчає взає
мозв'язки між політичними та економічними процеса
ми; міжнародна політична економія.
У межах трьох регіонів ЄС виділені 10 субрегіонів
як відносно самостійні суб'єкти розвитку та одиниці
аналізу: континентальна Західна Європа (4 держави);
острівна Західна Європа (2 держави); німецькомовна
ЦентральноЗахідна Європа (2 держави); ПівнічноЗа
хідна Європа, або країни Скандинавії (3 держави);
ПівденноЗахідна Європа (3 держави); ПівденноБал
канська Європа (3 держави); острівне Середземномор'я
(2 держави); ЦентральноСхідна Європа (4 держави),
ПівнічноСхідна Європа, або країни Балтії (3 держави),
ПівденноСхідна Європа (2 держави).
Опрацьовано економікостатистичний інструмен
тарій дослідження, що передбачає використання таких
показників: чисельність населення, ВНД за ПКС, ВНД
за ПКС на душу населення, ВВП за ПКС на душу насе
лення та його приріст, коефіцієнт Джині, рівень безро
біття в складі сукупної робочої сили.
Обгрунтовано наукову правомірність застосування
економічного критерію класифікації суспільств ЄС як
головного, завдяки чому виокремлено чотири їх групи,
у межах яких держави перелічені за низхідним рейтин
гом: 5 найбільших країн (Німеччина, Франція, Сполуче
не Королівство, Італія, Іспанія); 6 країн великого розм
іру (Польща, Нідерланди, Бельгія, Швеція, Австрія, Ру
мунія); 9 країн середнього розміру (Португалія, Чехія,
Греція, Данія, Угорщина, Фінляндія, Ірландія, Словач
чина, Болгарія); 8 малих країн (Хорватія, Литва, Слове
нія, Латвія, Естонія, Люксембург, Кіпр, Мальта).
Що стосується рівня життя, то із середини минулого
десятиліття до цього часу найважливішими тенденціями,
які істотно вплинули на стан справ у ЄС, були досить
стрімкий прогрес найбільшої країни ЄС Німеччини (а зав
дяки цьому — субрегіону ЦентральноЗахідної Європи
в цілому), таких великих країн, як Швеція (завдяки в пер
шу чергу їй — і Скандинавського субрегіону в цілому),
Нідерланди й Румунія, поступ країн Балтії та субрегіону
ЦентральноСхідної Європи. Так само істотну за впли
вом, але негативну динаміку продемонстрували одна з
найбільших країн ЄС Франція та велика за розміром Бель
гія (через що — і континентальна Західна Європа в ціло
му), одна з найбільших країн ЄС Сполучене Королівство
та середня за розміром Ірландія (відповідно й субрегіон
острівної Західної Європи в цілому), середні за розміром
Греція (через що — і субрегіон ПівденноБалканської
Європи в цілому) та Болгарія.
Встановлено кореляційний зв'язок між величиною
коефіцієнта Джині та основними результатами соціаль
ноекономічного розвитку державчленів ЄС у довго
строковому (десятиліття) періоді — настільки потужний,
що змушує висунути гіпотезу про існування причинно
наслідкового зв'язку між ними. Однак це припущення
потребує спеціального дослідження.
Нарешті, доведено, що нашій державі в рамках за
гальної стратегії "мегарегіональної Європейської інтег
рації" є сенс розробити й реалізовувати осібну комп
лексну цільову програму регіональної економічної
інтеграції, спрямовану на всебічний і поглиблений роз
виток господарської та загалом суспільної співпраці з
країнами Східної Європи. Причому ця комплексна про
грама діяльності має складатися з трьох окремих, взає
модоповнюючих стратегій співробітництва з трьома суб
регіонами: ЦентральноСхідною, ПівнічноСхідною та
ПівденноСхідною Європою.
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SAVINGS OF POPULATION AS BASIS FOR FORMATION OF INVESTMENT POTENTIAL
OF HOUSEHOLDS

Розглянуто роль національних заощаджень як визначальної форми інвестування у реальний капітал
і тим фактором, який розширює можливості економічного зростання. Проаналізовано теоретичні підхоX
ди щодо з'ясування специфіки інституційних секторів економіки щодо схильності до заощаджень та їх
використання в інвестиційних процесах, яка певним чином позначається на ролі економічних суб'єктів у
підтримці економічного зростання. Встановлено, що у фінансовому секторі трансформація заощаджень
населення в інвестиційний потенціал, а потім в інвестиції перетворюється на багатоетапний процес, у
який залучається велика кількість учасників, де зростаючу роль відіграють домогосподарства (населенX
ня). Доведено, що заощадження цієї категорії інвесторів є потужним внутрішнім джерелом фінансуванX
ня економіки країни. Виявлено основні причини низької інвестиційної активності домогосподарств за
сучасних нестабільних умов економічного розвитку.
It is considered role of national savings as primary form of investment into real capital and as factor that
expands the possibilities of economic growth. Theoretical approaches are analysed aiming to find out peculiarities
of institutional sectors of economy in context of their inclination to savings and their use in investment processes,
which in a certain way affects the role of economic actors in maintaining economic growth. It is established that
in the financial sector transformation of savings of population into investment potential, and then into
investments, becomes a multiXstep process, which involves a large number of participants, among which
households (population) receive the increasing role. It is proven that savings of this category of investors is a
powerful internal source for financing the country's economy. The main reasons of low investment activity of
households contemporary unstable state of economic development.
Ключові слова: домогосподарства, заощадження, інвестиції, інвестиційний потенціал, фінанси домогос
подарств.
Key words: households, savings, investments, investment potential, finance of households.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Суттєві трансформації у системі суспільних відно
син, що відбулися в нашій країні у зв'язку з перехо
дом на ринкові засади господарювання, докорінно
змінили окремі аспекти життєдіяльності вітчизняних
домогосподарств, які у сучасних умовах є важливою
економічною одиницею й активним суб'єктом фінан
сових відносин. Попри те, що домогосподарства
здійснюють витрати споживчого і неспоживчого ха
рактеру, у сучасних економічних умовах вони стають
дедалі активнішими заощадниками, а відтак, потенц
ійними інвесторами вітчизняної економіки, вкладаю
чи тимчасово вільні кошти у різноманітні фінансові
інструменти. З огляду на актуальність проблеми
трансформації заощаджень населення в інвестиції,
потребують подальших досліджень її теоретичні і
прикладні аспекти.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Економічна поведінка домогосподарств завжди була
і залишається об'єктом грунтовних досліджень вчених
економістів. Зокрема, серед останніх публікацій з питань
формування й використання заощаджень домогоспо
дарств в інвестиційному процесі слід назвати наукові
праці В. Карковської, Т. Кізими, Г. Коцюрюбенко, Є. Но
сової, А. Рамського, А. Степанової та ін. Однак, визна
чаючи суттєвий внесок названих науковців у розвиток ок
ресленої проблематики, слід зазначити, що фінанси до
могосподарств, зокрема заощадження населення як важ
лива складова інвестиційного потенціалу домогоспо
дарств і держави, досі залишаються малодослідженими.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є подальший розвиток теоретичних
засад дослідження ролі заощаджень населення у фор
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муванні і реалізації інвестиційного потенціалу домогос
подарств та з'ясування причин низької інвестиційної
активності домогосподарств за сучасних умов соціаль
ноекономічного розвитку нашої країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Категорія заощадження є однією з ключових в еко
номічній теорії. Вона відіграє важливу роль у поясненні
загальної економічної рівноваги, короткострокових ко
ливань ділової активності та економічного зростання.
Перші наукові уявлення про заощадження як економі
чну категорію відображає праця А. Сміта "Добробут
нації. Дослідження про природу та причини добробуту
нації", де автор стверджував, що "…те, що зберігається
протягом року, споживається настільки ж регулярно,
як і те, що щорічно витрачається, і при цьому впродовж
майже того самого часу, але споживається воно зовсім
іншими людьми" [1, с. 368]. На думку А. Сміта, саме
ощадливість, а не працьовитість, є безпосередньою при
чиною зростання капіталу, але "…працьовитість ство
рює те, що накопичує заощадження" [1, с. 363]. Однак
капітал ніколи не міг би зростати, якби люди не заоща
джували і не накопичували. Вчений зазначав, що майже
в усіх індивідуумів інколи переважає прагнення робити
витрати, а в деяких воно наявне майже завжди. Отже, у
А. Сміта йдеться про "заощадження як витрати", і за
ощадження завжди дорівнюють інвестиціям.
Д. Мілль запропонував визначення заощаджень як
надлишкового продукту праці, який залишається після
того, як усі, хто брав участь у процесі виробництва, за
безпечені предметами першої необхідності, причому
"…більше цього надлишку заощаджувати не можна за
жодних умов" [2, с. 286] за винятком витрат на задово
лення потреб, що відрізняються від насущних. Він та
кож зазначав, що заощадження здатні збільшувати на
ціональний капітал, але тільки ті, які пов'язані з праг
ненням населення поліпшити умови життя або забезпе
чити майбутнє дітей чи інших осіб незалежно від їхніх
власних зусиль [2, с. 447].
А. Маршалл розвинув ідею Д. Мілля щодо накопи
чення, надавши перевагу майбутній вигоді відносно те
перішньої та запровадив категорію "граничної корис
ності". На думку А. Маршалла, жертовність має базу
ватися на рівності нинішньої та майбутньої граничної
корисності витрачених засобів. Ним запроваджено ка
тегорію здатності до заощадження, зазначаючи, що
відповідно до "…розширення можливостей для інвесту
вання капіталу відбувається постійне збільшення того
надлишку виробництва над необхідними життєвими за
собами, котрий зумовлює здатність до заощадження"
[3, с. 88—189].
Дж. Кейнс визначав заощадження як "...перевищен
ня доходу над споживчими витратами" [4, с. 526]. Ос
новними факторами, що визначають попит на предмети
споживання, є, поперше, схильність до споживання і,
подруге, обсяг національного доходу. Економіст ро
зумів схильність до споживання (C/Y) як функціональ
ну залежність між величиною національного доходу (C)
і його часткою, яку використовують на особисте спо
живання при незмінному рівні доходу (Y), а співвідно
шення приросту споживання (ΔС) і приросту доходу
(ΔY) — граничною схильністю до споживання (ΔС/ΔY).
Функція споживання в теорії Дж. Кейнса була пер
шою спробою створення моделі поточного споживан
ня, пов'язаного з доходом домашнього господарства.
Згодом від моделі Дж. Кейнса відмовилися. Американсь
кий учений С. Кузнець виявив, що в США частка зао
щаджень протягом останнього сторіччя не збільшува
лася, тоді як доходи громадян зросли. Таким чином,
виникла суперечність щодо тези про граничну
схильність до споживання, яка становить менш ніж оди
ниця [5, с. 46]. Цю суперечність було вирішено завдяки
теорії перманентного доходу М. Фрідмена, один з вис
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новків якої полягав у тому, що частка заощаджень зро
стає тоді, коли збільшується поточний, а не перманент
ний дохід. Гранична схильність до споживання з поточ
ного доходу значно менша від граничної схильності до
споживання з перманентного доходу. Так, перша, за
оцінюванням експертів, перебуває в інтервалі "…між 0,2
і 0,3, тоді як гранична схильність до споживання з пер
манентного доходу близька до одиниці" [6].
Р. Холл розширив застосування моделі перманент
ного доходу, запропонувавши функцію споживання, що
описується процесом випадкових блукань [7]. Він вка
зав, що за деяких умов оцінювання домашнім господар
ством свого перманентного доходу цього року є вищою
оцінкою перманентного доходу наступного року.
Модель життєвого циклу споживання і заощаджень,
яку розробив Ф. Модільяні [8], так само, як і перманен
тного доходу Ф. Фрідмена, базується на теорії, згідно з
якою споживання в кожному періоді залежить від до
ходу, очікуваного протягом усього життя, а не від до
ходу в поточному періоді. Загалом модель життєвого
циклу дала змогу науковцям встановити той факт, що
дохід систематично змінюється протягом життя люди
ни. З огляду на це стратегія заощаджень значною мірою
визначається стадією життєвого циклу.
Категорія заощаджень відіграє ключову роль у до
слідженні економічних циклів, виконаному М. Туган
Барановським. Основну причину циклічних коливань
економіки вчений вбачає у диспропорції між динамікою
заощаджень та інвестицій, передовсім у галузях, що ви
робляють засоби виробництва [9, с. 35—36].
Отже, заощадження є тією частиною наявного до
ходу, яка не витрачається на споживання, а використо
вується для нагромадження, інвестування у нові засоби
виробництва.
Згідно з Системою національних рахунків (СНР), яка
дає цілісну характеристику основних економічних про
цесів — виробництва, утворення, розподілу та викори
стання доходу, нагромадження та формування націо
нального багатства в розрізі інституційних секторів (не
фінансові корпорації, органи державного управління,
домашні господарства), формування заощаджень опи
сується рахунком використання наявного доходу:
G(N)S=G(N)DIFCE
(1),
де G(N)S — валове (чисте) заощадження;
G(N)DI — валовий (чистий) наявний дохід;
FCE — кiнцеві споживчі витрати.
Якщо розглядати формування заощаджень з ураху
ванням усіх чинників, що впливають на наявний дохід,
вони можуть бути визначені в контексті узагальненого
поточного рахунку, який об'єднує усі поточні операції.
Для економіки в цілому наявний дохід визначається як
сума валового внутрішнього продукту (у зазначеному
контексті — валового внутрішнього доходу) та чистих
поточних надходжень ізза кордону:
GDI=GDP+NCIA
(2),
де GDP — валовий внутрішній продукт;
NCIA — чистий поточний дохід зза кордону.
Чистому кредитуванню (чистому запозиченню)
відповідають витрати на чисте придбання фінансових
активів за вирахуванням чистого прийняття зобов'язань,
що відображається у фінансовому рахунку СНР:
NZ/NB=NAFANIZ
(3),
де NZ — чисте кредитування;
NB — чисте запозичення;
NAFA — чисте придбання фінансових активів;
NIZ — чисте прийняття зобов'язань.
Утворення чистого кредитування реалізується через
придбання фінансових активів чи скорочення зобов'я
зань, а чисте запозичення, навпаки, покривається ско
роченням фінансових активів або прийняттям нових
зобов'язань.
Фінансовий рахунок дозволяє встановити, у якій мірі
запозичені кошти залучаються для реальних інвестицій
секторів економіки, або у якій мірі заощадження вияв
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ляються надлишковими порівняно з потребою у фінан
суванні фізичних інвестицій та створюють можливість
для кредитування інших секторів економіки. Він пока
зує, за рахунок яких фінансових інструментів були ком
пенсовані дефіцити окремих секторів.
Рахунок капіталу та фінансовий рахунок є рахун
ками потоків капіталу. Побудова цих рахунків перед
бачає, що усі рухи капіталу в економіці мають бути вра
ховані, загальний підсумок ресурсів капіталу дорівнює
сукупному обсягу їх використання; заощадження дорі
внюють інвестиціям в економіку і вся пропозиція капі
талу переходить у його використання.
Рахунки потоків капіталу забезпечують всебічну
характеристику інвестиційної діяльності. Вони охоплю
ють усі чисті зміни фінансових вимог чи зобов'язань, що
виникають в результаті різних процесів: поточних опе
рацій, розподілу заощаджень між інвестиціями в реаль
ний капітал та інвестиціями у фінансовий капітал, рішень
про зміну складу фінансових активів і зобов'язань.
Чисте кредитування або чисте запозичення в рахун
ку операцій з капіталом та фінансовому рахунку мають
бути тотожними. Така тотожність обумовлена балансо
вим принципом побудови системи національних рахунків,
згідно з яким доходи одних секторів економіки є витра
тами інших, а дефіцит фінансових ресурсів в одних сек
торах компенсується залученням з інших. На практиці,
однак, між ними можливі розбіжності, викликані тим, що
для складання не фінансових та фінансового рахунку
використовуються різні джерела інформації. Тому крім
основного, змістовного призначення, фінансовий раху
нок виконує ще й контрольну функцію, є критерієм пра
вильності складання всієї низки рахунків.
Визначальною формою інвестування у реальний ка
пітал і тим фактором, який розширює можливості еко
номічного зростання, є національні заощадження. Ко
жен інституційний сектор має різну схильність до зао
щаджень і до їх використання в інвестиційних проце
сах. Ця специфіка певним чином позначається на їх ролі
в підтримці економічного зростання.
У теорії економічного зростання англійського еко
номіста Н. Калдора закладена ідея, суть якої полягає у
тому, що "схильність до заощаджень з прибутку під
приємств є набагато вищою, ніж схильність до заощад
жень домогосподарств. Тому для забезпечення стало
го економічного зростання достатньо змінити пропорції
у розподілі національного доходу на користь підпри
ємств і держави". Для такого підходу роль механізмів
акумуляції фінансових ресурсів виявляється другоряд
ною, а на перший план висуваються податкові важелі
процесів розподілу та перерозподілу ВВП.
Це положення не є безспірним. Схильність до зао
щадження не може бути запорукою економічного зро
стання. Економічний розвиток залежить від того, на
скільки ефективно використовуються (розподіляються)
заощадження і яким способом (механізмом) вони транс
формуються в інвестиції [10, с. 174].
Так, інвестування в секторі нефінансових корпо
рацій здійснюється шляхом самофінансування і розмі
щення цінних паперів, емітованих підприємствами ре
ального сектора на первинному ринку. Орієнтація під
приємств на самофінансування не відповідає інтересам
довгострокового економічного розвитку, хоч і забезпе
чує економічне зростання на короткострокових часо
вих інтервалах. Чим більша частка валових заощаджень
акумулюється, в межах механізмів самофінансування,
тим менша їх частка надходить на фінансові ринки. Це
обмежує можливості залучення фінансових ресурсів
підприємствами інших галузей. Отже, самофінансуван
ня — це механізм, що стримує мобільність капіталів.
Орієнтуючись переважно на власні фінансові ресурси,
практично неможливо зберегти в Україні високотехно
логічний сектор, істотно збільшити інвестиції в основ
ний капітал і на цій базі прискорити структурну пере
будови економіки на інноваційній основі. Тільки посту
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пове зміщення пріоритетів з фінансування традиційних
видів економічної діяльності до забезпечення фінансо
вими ресурсами нових видів економічної діяльності
можна забезпечити перехід економіки країни на вищий
технологічний рівень.
Заощадження сектору загального державного управ
ління — це ресурси, мобілізовані через податковобю
джетну систему країни примусовим шляхом. Їх зростан
ня можливе лише шляхом збільшення податкового на
вантаження, що мало б негативні наслідки — стримува
ло економічне зростання. Тому державна політика може
коригувати процеси кругообігу заощаджень та інвес
тицій винятково в межах науково обгрунтованих норм
заощаджень.
Методика визначення норми заощаджень запропо
нована Е. Фелпсом у формі так званого "Золотого пра
вила" [11, с. 58]. Суть правила полягає у тому, що норма
заощаджень повинна дорівнювати величині (1 − α ), тоб
то частці капіталу у виробництві національного продук
ту: )
(4),
S = 1−α
де — оптимальна норма заощаджень;
α — частка найманих працівників у національному
продукті.
По суті така норма означає вимогу заощаджувати
та інвестувати у виробництво нерозподілені прибутки,
що залишаються у розпорядженні виробничого секто
ра. Якщо частина нерозподілених прибутків використо
вується непродуктивно (на споживання), то відповідна
частина доходів найманих працівників повинна компен
сувати дефіцит і, відповідно, заощаджуватись. З теоре
тичних позицій такий підхід до визначення норми зао
щаджень передбачає, що у разі заниженості коефіцієн
та α (якщо наймані працівники отримують винагороду
за свою працю у занижених обсягах) норма заощаджень
повинна бути високою. Якщо цього не відбувається (при
бутки від капіталу використовуються непродуктивно:
споживаються, а не інвестуються), в економічної сис
теми немає шансів вийти на траєкторію довгостроково
го збалансованого розвитку. Ця особливість норми за
ощадження важлива сьогодні для України.
Згідно із теорією Дж. Кейнса, норма заощадження
є змінною величиною, що зазнає значних коливань [12].
Тому на певних етапах економічного розвитку для сти
мулювання інвестицій необхідно вживати специфічних
заходів державного регулювання, що полягають у при
мусовому перерозподілі національного доходу та зро
станні обсягів державних інвестицій. Якщо виникає про
блема тривалого порушення балансу між інвестиціями
та споживанням держава повинна впливати на поведін
ку споживачів та підприємців у бажаному для макро
економічного стану економіки напрямі: в умовах спаду
— стимулювати попит, сприяти на основі цього досяг
ненню макрорівноваги при більшому обсязі національ
ного виробництва, повній занятості, загальній макро
економічній стабільності. На цій теоретичній основі ба
зувалося обгрунтування Кейнсом необхідності держав
ного регулювання економіки за допомогою бюджетної
(регулювання державних видатків і податків) і грошо
вокредитної (регулювання норми процента) політик.
При цьому головним він вважав нарощування держав
них витрат (збільшення державних інвестицій і держав
них закупок товарів). У подальшому збільшення витрат
ної частини державного бюджету, на його думку, може
бути компенсовано новими податковими надходження
ми, що утворюватимуться за рахунок зростання вироб
ництва і розширення зайнятості.
Водночас Дж. Кейнс значну роль відводив різним
напрямам впливу на стан економіки кредитно — грошо
вої політики: регулюванню ставки процента, схильності
до споживання, очікування підприємців, стимулюванню
приватних інвестицій. Так, регулювання норми процен
та, на його думку, має здійснюватися в напрямі його зни
ження до рівня нижчого за граничну ефективність кап
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італу. За цих умов для підприємця стає вигідніше інвес
тувати, ніж утримувати гроші в ощадній установі в
ліквідній формі. Якщо бажане співвідношення не дот
римується ("пастка ліквідності") кредитногрошове ре
гулювання не зможе вивести економіку з глухого кута.
Доцільно, щоб держава проводила активну інвести
ційну політику в напрямах розробки новітніх технологій
та фінансування тих видів економічної діяльності, що
визначатимуть економічний розвиток у перспективі.
При цьому пріоритет слід віддавати інвестиціям у людсь
кий капітал (освіта, наука, охорона здоров'я) та соціаль
ному захисту і підвищенню добробуту найбідніших
верств населення. В умовах недостатньої забезпеченості
джерелами фінансування зазначених вище напрямів
бюджетної політики державні інвестиції у виробницт
во можливі лише у дуже обмежених обсягах (за залиш
ковим принципом). Заощадження уряду піддаються по
літичним коротким циклам і тому в основному носять
короткостроковий характер.
Трансформація заощаджень в інвестиції в секторі
нефінансових корпорацій і секторі загального держав
ного управління здійснюється на етапі створення і пер
винного розподілу наявного доходу і тому має явно рег
ресивний характер, тобто економічне зростання фінан
сується за рахунок недоспоживання частини населен
ня. Негативні наслідки цього процесу полягають як в
обмеженні споживчого попиту, так і в зниженні якості
людського капіталу, тобто в уповільненні (стримані)
зростання капіталовіддачі.
Фінансовий сектор забезпечує міжгалузевий роз
поділ чистих заощаджень інших секторів економіки, не
зачіпаючи процесів створення наявного доходу. Транс
формація заощаджень населення в інвестиційний потен
ціал, а потім в інвестиції у цьому секторі із звичайного
двоетапного процесу перетворюється на багатоетапний
процес, у який залучається велика кількість учасників
та який опосередковується дедалі складнішою структу
рою фінансових відносин. Серед учасників цього про
цесу зростаючу роль відіграють домогосподарства (на
селення). Заощадження цієї категорії інвесторів є по
тужним внутрішнім джерелом фінансування економіки
країни. У країнах з розвиненою економікою майже
чверть національних заощаджень формується саме за
рахунок коштів приватних осіб.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
Відсутність в Україні належного інвестиційного рин
ку; невиконання основними учасниками інвестиційного
процесу покладених на них функцій (низька ліквідність
вітчизняного фондового ринку, що не дозволяє йому
повною мірою виконувати покладені на нього завдан
ня, слабкий розвиток інфраструктури); недостатній
рівень фінансових комерційних посередників; невисо
кий рівень отримуваного доходу основними групами
населення; значна частка споживчих витрат; розширен
ня тіньового сектору економіки і необхідність легалі
зації таких доходів; слабке інформування домогоспо
дарств у сфері інвестиційних можливостей і негативний
досвід, отриманий у ході проведення першого етапу
приватизації; здійснення інших інвестицій є основними
причинами низької інвестиційної активності домогос
подарств за сучасних нестабільних умов економічного
розвитку. Наявність потенційної спроможності до інве
стування домогосподарств потребує подальших науко
вих досліджень та розробок практичних рекомендацій
щодо створення необхідних умов для формування інве
стиційного потенціалу домогосподарств та його реалі
зації у відновленні та стабілізації розвитку економіки.
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DETERMINATION OF OPTIMAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TOURIST TRAFFIC

У статті визначено концептуальні напрями побудови організаційної структури управління туристичX
ними перевезеннями на теренах України та Європи з урахуванням величини компанії, кількості видів
транспорту, що задіяна на перевезенні туристів, наявності власності інфраструктури (у тому числі заліX
зничної) та спеціальних видів рухомого складу (поїздів, літаків, автобусів), кількості туристичних поX
їздок, які планується організувати протягом року, та суміжних туроператорів, що дозволить оптимізуваX
ти експлуатаційні витрати компанії.
Відсутність координації між невеликими туристичними компаніямиXоператорами призводять до зроX
стання цін на туристичні послуги і, як наслідок, падіння попиту на них.
Автор наводить обгрунтування необхідності створення Єдиного центру туристичних послуг, який би
координував дію усіх працюючих в Україні туристичних компанійXоператорів та сприяв розвитку туриX
стичної галузі.
The article defines conceptual directions of the organizational structure of management of tourist traffic in
the territory of Ukraine and Europe, taking into account the value of the company, amount of transport involved
in the transportation of tourists, property infrastructure (including rail) and special types of rolling stock (trains,
planes, buses ), the number of tourist trips that are planned throughout the year and related to tour operators, in
order to optimize the operating costs of the company.
Lack of coordination between small tourism companiesXoperators lead to higher prices for travel services,
and as a consequence, the fall in demand.
The author gives the rationale for the creation of a single center of tourism services, which would coordinate
the actions of all employees of tourist companies in Ukraine operators and promoted the development of the
tourism industry.

Ключові слова: туризм, туристичний потік, туристичний маршрут, туристичний поїзд.
Key words: tourism, tourist flow, tourist route, tourist train.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Задля розвитку в Україні однієї з найдохідніших га
лузей економіки в світі — туристичної — потрібно ви
значити пріоритетні напрями розвитку туризму. Одним
із ключових питань в цьому контексті є визначення оп
тимальної структури управління Єдиного центру тури
стичних послуг — підприємства, яке б координувало дії
усіх існуючих на теренах України туристичних ком
панійоператорів.

22

Повільний рівень розвитку внутрішнього та в'їзного
туризму в Україні зумовлений багатьма факторами, в
тому числі недостатньою інформованістю потенційних
туристів щодо можливостей подорожувати рідною краї
ною та низьким рівнем платоспроможності населення [2].
Відсутність координації між невеликими туристич
ними компаніямиоператорами призводять до зростан
ня цін на туристичні послуги і, як наслідок, падіння по
питу на них [6].
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Отже, враховуючи вищезгадану ситуацію, автор вва
жає, що в сучасних умовах в Україні є необхідність ство
рення Єдиного центру туристичних послуг, який би ко
ординував дію усіх працюючих в Україні туристичних
компанійоператорів та сприяв розвитку туристичної
галузі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню сутності управління підприємства
ми та розвитку туристичної індустрії приділяли ува
гу такі вчені, як Ю.С. Бараш, О.М. Гненний, В.Ф. Ки
фяк, С.В. Мочерний, І.М. Школа та інші автори. Але в
їх працях недостатня увага приділена побудові орган
ізаційних структур підприємств, які працюють у сфері
туристичних послуг, на яких акцентує свою увагу ав
тор.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності ство
рення Єдиного центру туристичних послуг, який би ко
ординував дію усіх працюючих в Україні туристичних
компанійоператорів та сприяв розвитку туристичної
галузі.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Згідно з Законом України "Про туризм", учасника
ми відносин, що виникають при здійсненні туристичної
діяльності, є юридичні та фізичні особи, які створюють
туристичний продукт, надають туристичні послуги (пе
ревезення, тимчасового розміщення, харчування, екс
курсійного, курортного, спортивного, розважального
та іншого обслуговування) чи здійснюють посередниць
ку діяльність із надання характерних та супутніх послуг,
а також громадяни України, іноземні громадяни та осо
би без громадянства (туристи, екскурсанти, відвідувачі
та інші), в інтересах яких здійснюється туристична
діяльність.
Суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують
туристичну діяльність (далі — суб'єкти туристичної
діяльності), є:
— туристичні оператори — юридичні особи, ство
рені згідно із законодавством України, для яких виключ
ною діяльністю є організація та забезпечення створен
ня туристичного продукту, реалізація та надання тури
стичних послуг, а також посередницька діяльність із на
дання характерних та супутніх послуг і які в установле
ному порядку отримали ліцензію на туроператорську
діяльність;
— туристичні агенти — юридичні особи, створені
згідно із законодавством України, а також фізичні
особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які
здійснюють посередницьку діяльність з реалізації
туристичного продукту туроператорів та туристич
них послуг інших суб'єктів туристичної діяльності,
а також посередницьку діяльність щодо реалізації
характерних та супутніх послуг і які в установлено
му порядку отримали ліцензію на турагентську ді
яльність;
— інші суб'єкти підприємницької діяльності, що на
дають послуги з тимчасового розміщення (проживан
ня), харчування, екскурсійних, розважальних та інших
туристичних послуг;
— гідиперекладачі, екскурсоводи, спортивні
інструктори, провідники та інші фахівці туристичного
супроводу — фізичні особи, які проводять діяльність,
пов'язану з туристичним супроводом і які в установ
леному порядку отримали дозвіл на право здійснення
туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на
відповідних посадах підприємств, установ, організацій,
яким належать чи які обслуговують об'єкти відвідуван
ня;
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— фізичні особи, які не є суб'єктами підприємниць
кої діяльності та надають послуги з тимчасового роз
міщення (проживання), харчування тощо.
За договором на туристичне обслуговування одна
сторона (туроператор, турагент) за встановлену дого
вором плату зобов'язується забезпечити надання за за
мовленням іншої сторони (туриста) комплексу турис
тичних послуг (туристичний продукт) [5].
Задля об'єднання зусиль усіх перелічених вище
суб'єктів надання туристичних послуг, більш чіткої
координації дій щодо узгодження усіх ланок сто
совно організації будьякого туристичного марш
руту, в Україні потрібно створити Єдиний центр ту
ристичних послуг, який би виконував функції логі
стичного центру по якісному наданню туристичних
послуг.
Якщо вести мову про його структуру, то спочат
ку потрібно розібратися в самому понятті "струк
тури". Загальновідомо, сема наявність системи є од
нією з головних умов існування будьякої структу
ри.
Організаційною структурою вважається така струк
тура, що відображає сукупність взаємозв'язків еле
ментів, які функціонують для досягнення поставленої
мети.
Структура управління туристським підприємством
повинна постійно удосконалюватися відповідно до
зовнішніх і внутрішніх умов, що змінюються.
Аналізуючи сучасну наукову літературу, можна ви
окремити певні види організаційних структур, які мож
на об'єднати у дві групи (типи): механістичні та орга
нічні.
Механістичні структури характеризуються жорст
кою ієрархією влади в компанії, формалізацією правил,
централізованим прийняттям рішень. До цього типу на
лежать лінійна, функціональна структури та їхній сим
біоз — лінійнофункціональна й дивізійні структури
управління.
Органічні (адаптивні) структури мають розмиті
межі управління, невелику кількість рівнів управлін
ня, характеризуються слабким використанням фор
мальних правил і процедур, децентралізацією прий
няття рішень. До них належать матричні, проектні,
множинні й тому подібні організації, що вирізняють
ся великою гнучкістю у взаємодії із зовнішнім сере
довищем [12].
Потрібно пам'ятати, що у рамках структури управ
ління відбувається рух інформації і прийняття управлі
нських рішень, між учасниками якого розподілені зав
дання і функції управління, а отже, права і відпові
дальність за їх виконання. Тому структуру управління
можна розглядати як форму розподілу і кооперації
управлінської діяльності, в рамках якої відбувається
процес управління, спрямований на досягнення постав
леної мети.
Елементами управлінської структури є окремі пра
цівники, служби та інші ланки апарату управління, а
відносини між ними підтримуються завдяки різного
роду зв'язкам. Однорівненвими є горизонтальні зв'яз
ки, а зв'язками підпорядкування служать вертикальні
зв'язки. Крім того, зв'язки в структурі управління мо
жуть носити лінійний і функціональний характер.
Лінійні зв'язки відображають рух управлінських
рішень та інформації між керівниками, які повністю
відповідають за діяльність організації або її структур
них підрозділів. Функціональні зв'язки відображають
більш складну організаційну структуру управління й
відповідають рухові інформації під час реалізації уп
равлінських рішень та функцій управління у цих струк
турах.
Таким чином, структура управління включає всі цілі,
розподілені між різноманітними ланками, зв'язки між
якими забезпечують координацію окремих дій з їх ви
конання.
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Вдало створена структура системи управління (в
тому числі і Єдиного центру туристичних послуг), знач
ною мірою буде визначає її ефективність.
Можна зробити висновок, що оптимальна органі
заційна структура управління буде створена у тому
разі, коли вдасться встановити раціональні зв'язки
між ланками і рівнями управління, щоб забезпечити
надійність та мінімальні витрати на апарат управлін
ня.
Розвиток туризму у тій чи іншій країні в багато чому
залежить від вдалої організаційної структури управлі
ння туристичних компаній, що працюють в цих країнах.
Організаційна структура туристичного підприємства —
це впорядкована сукупність взаємопов'язаних еле
ментів, які перебувають між собою в сталих відносинах,
що забезпечує їх функціонування і розвиток як єдино
го цілого [4].
Недосконалість організаційних туристичних
структур відображається на статистичних показни
ках. В минулому році в Україну прибуло 12,7 млн іно
земних громадян, із них в якості туристів — всього
146 тисяч осіб. Причому левова частка цих осіб — це
громадяни країн СНД, представників інших країн май
же не було. Все це свідчить про низький рівень інфор
мованості іноземців щодо можливість якісно та недо
рого відпочити в Україні, відвідати культурні та істо
ричні місця.
Якщо звернути увагу на статистику виїзду грома
дян України за кордон, то тут географія теж не дуже
широка — лідерами відпочинку серед українців є такі
країни, як Туреччина, Єгипет, а також (по документах
— туристи, а реально — заробітчани) Росія та Польща.
Внутрішній туризм в Україні поступово "згасає".
Так, якщо у 2000му році в Україні було зареєстровано
1,35 млн внутрішніх туристів, то в 2014му в чотири рази
менше — трохи більше 300 тис. осіб [8].
Відсутність координації туристичних потоків, слаб
ке залучення населення до внутрішнього туризму поз
бавляють місцеві бюджети в отриманні вагомих при
бутків, окремі місцевості — в розвитку інфраструкту
ри, врештірешт не створюються додаткові робочі
місця… Цей перелік можна продовжувати. Покликом
до активних дій на українському просторі можуть ста
ти наступні приклади успішності туристичних світових
компаній. Як свідчить статистика, вдало організовані
туристичні компанії отримують надприбутки. Наприк
лад, американська компанія Карлсон Вагонлит зароб
ляє на рік приблизно 28 млн доларів, а голландська БСД
тревел — майже 21 млн доларів. Не менш успішні ком
панії з надання туристичних послуг працюють і в інших
країнах [10].
На частку міжнародного туризму (подорожі та па
сажирські перевезення) припадає 30% світового експор
ту послуг і 6% від загального обсягу експорту товарів і
послуг. Туризм як експортна категорія займає четвер
те місце в світі після експорту палива, хімікатів і про
дуктів харчування і в той же час — перше місце у бага
тьох країнах, що розвиваються.
Доходи від міжнародного туризму стрімко зроста
ють. Так, у 2014 році загальна сума експортних надход
жень від міжнародного туризму склала 1,5 трильйони
дол. США (!).
Доходи від міжнародного туризму зросли в усіх ре
гіонах. У Європі, на яку припадає 41% надходжень від
міжнародного туризму в світі, сума надходжень від ту
ризму зросла в абсолютному вираженні на 17 млрд дол.
США і досягла 509 млрд дол. США. В АзіатськоТихо
океанському регіоні (частка 30%) сума надходжень
збільшилася на 16 млрд дол. США, досягнувши 377 млрд
дол. США. В Американському регіоні (частка 22%), сума
надходжень збільшилася на 10 млрд дол. США і досяг
ла 274 млрд дол. США. На Близькому Сході (частка 3%)
сума надходжень від туризму зросла на 4 млрд дол.
США до 49 млрд, і в Африці (частка 4%) приріст дорів
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нював 1 млрд дол. США, а загальна сума склала 36 млрд
дол. США.
При цьому Північна Європа, Південна і Середзем
номорська Європа, ПівнічноСхідна Азія, Океанія,
Південна Азія, Країни Карибського басейну, Централь
на Америка, Південна Америка і Близький Схід проде
монстрували найвищі темпи зростання у відносному
вираженні. У всіх цих субрегіонах був зареєстрований
приріст надходжень + 5% або більше.
У провідній десятці країн по надходженнях від
туризму Китай перемістився з 5го на 3е місце після
збільшення на 10% його надходжень, які досягли 57
млрд дол. США в 2014 році. Сполучені Штати Аме
рики (177 млрд дол. США) та Іспанія (65 млрд дол.
США) зберегли за собою першу і другу позиції.
Сполучене Королівство (45 млрд дол. США) пере
містилося нагору на дві позиції на 7е місце, завдя
ки довгостроковому ефекту Олімпійських ігор та
підвищенню обмінного курсу фунта стерлінгів (сума
надходжень, що розраховується в доларах США,
зросла). Франція, Макао (Китай) та Італія займа
ють місця, відповідно, з 4го по 6е, і замикають
провідну десятку Німеччина, Таїланд і Гонконг (Ки
тай).
Що стосується виїзного туризму, світовий лідер
по витратах, Китай, зберіг високі темпи зростання,
враховуючи приріст витрат на 28% в 2014 році, що
склали в цілому 165 млрд дол. США. У той же час два
інших провідних розвиваються ринку в першій де
сятці, Російська Федерація (6%, 5я за значенням) і
Бразилія (+ 2%) зменшили темп. У другій у світі країні
за рівнем туристських витрат, Сполучених Штатах
Америки, було зареєстровано зростання в 7%. Ту
ристські витрати Сполученого Королівства зросли на
4% і воно перемістилося в рейтингу з 5го на 4у по
зицію. Франція збільшила туристські витрати на 11%,
зберігши за собою 6у позицію, Італія, збільшивши
витрати на 6%, піднялася з 9ї на 8у позицію. Решта
країн, що входять до провідну десятку, — Німеччина
(3а позиція), Канада (7я позиція) і Австралія (9а
позиція) [13].
І в 2015 році спостерігається тенденція зростання
міжнародних туристських прибуттів. Число міжнарод
них туристів (відвідувачів, що залишаються у країні хоча
б на одну ніч), які вчинили подорож в світі в період з
січня по серпень 2015 року досягла 810 млн, що на 33
млн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2014
року.
В АзіатськоТихоокеанському регіоні зафіксовано
зростання числа міжнародних прибуттів з січня по сер
пень на 4%. Лідером за темпами зростання стала Океа
нія (+ 7%), за якою слідують ПівденноСхідна Азія (+
6%) і Таїланд, де відбувається помітне відновлення ту
ристської активності. Число прибуттів збільшилася на
4% в Південній Азії і на 3% в ПівнічноСхідній Азії, де
продовжує демонструвати швидкі темпи зростання Япо
нія.
З січня по серпень 2015 року кількість міжнародних
прибуттів в Американський регіон збільшилася на 4%.
Зміцнення долара США стимулювало виїзний туризм зі
Сполучених Штатів Америки. Найвищі темпи зростан
ня в регіоні були зафіксовані в країнах Карибського
басейну та Центральної Америки (+ 7% кожен), голов
ним чином, завдяки ринкам США і Європи. Обсяг міжна
родних туристських прибуттів на Близький Схід зріс на
4%.
Обмежені наявні дані по Африці вказують на ско
рочення числа прибуттів на 5%, при цьому в Північній
Африці таке скорочення склало 10%, а в країнах на
південь від Сахари — 3%.
Хоча в цілому попит був високим, в певній мірі на
туристичні потоки впливали досить сильні коливання
валютних курсів. Наприклад, туристські витрати Ро
сійської Федерації та Бразилії істотно скоротилися в
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результаті економічних обмежень, з якими стикаються
ці країни, і зниження курсу рубля і реала по відношен
ню практично до всіх інших валют. Що стосується тра
диційних виїзних ринків розвинених економік, є дані про
високий рівень попиту в Сполучених Штатах Америки
(+ 9%) та Сполученому Королівстві (+ 5%), які демон
струють силу їхніх економік і валют [13].
На жаль, Україна поки що не може похвастатися
на світовій арені своїми обсягами надходжень від ту
ристичної діяльності. Якість та кількість послуг, що на
даються туристам дуже обмежені, інфраструктура за
недбана, соціальноекономічна ситуація в країні теж
не дуже сприяє можливостям громадян подорожува
ти. А отже, є широке коло питань, яким повинні зай
нятися науковці з різних галузей задля підтримки еко
номіки держави в контексті розвитку туристичної га
лузі [11].
ВИСНОВКИ
Будьяка велика організаційна структура управлін
ня підприємством, що має філії або структурні підроз
діли в різних регіонах країни, може бути побудована
лише за дивізійною схемою. Необхідною умовою для
побудови цієї моделі є наявність в ній філій або струк
турних підрозділів, які мають інженерну службу, вироб
ництво, бухгалтерію та збут, а також одноосібне керів
ництво всіма вказаними службами, крім функціональ
них (бухгалтерії).
З огляду на сказане організаційна структура турис
тичної залізничної компанії, повинна бути побудована
за дивізійною схемою. При цьому доцільніше викорис
товувати модель, побудовану за продуктовою схемою,
а не за регіональною. Під продуктом слід розуміти пев
ний вид надання послуг.
Запропонована організаційна структура Єдиного
центру управління туризмом дозволить координувати
роботу малих та середніх туроператорів, узгоджувати
графіки туристичних маршрутів з компаніямипредстав
никами усіх видів транспорту. Крім того, популяриза
ція туризму в Україні дозволить підвищити імідж краї
ни на міжнародній арені, що дозволить залучити додат
кові пасажиропотоки не тільки у внутрішньому, а й у
в'їзному туризмі [7].
Витрати туристичної залізничної компанії будуть
складатися з витрат, пов'язаних з наданням послуг ту
ристам. Це: витрати за користування інфраструкту
рою, страхування пасажирів, організацію спальних
місць, харчування, проведення екскурсій, надання по
слуг фото та відеооператорів, виготовлення інформа
ційнорекламної продукції, організацію розважальних
заходів упродовж прямування поїзда, а також витра
ти за користування інтернетзв'язком, за послуги охо
рони, лікаря та доглядальниць за дітьми у поїзді та інші
[3].
Важливо, щоб доступ до залізничної інфраструкту
ри надавався як державним, так і приватним компаніям
на рівних умовах, як того потребують сучасні євро
пейські вимоги ведення чесної конкурентної боротьби
[9].
Метою організаційної структури управління в за
гальному понятті є забезпечення стійкого розвитку
соціальноекономічної системи через формування, збе
реження і вдосконалення способів взаємозв'язку та
взаємодії системи із зовнішнім середовищем і внутріш
ньої взаємодії елементів системи.
Автор пропонує створення Єдиного центра турис
тичних послуг, якому будуть впорядковані декілька (від
п'яти до десяти) філій, що будуть розташовані у різних
регіонах країни, і саме ці філії будуть приймати замов
лення від споживачів туристичних послуг, а далі опе
ративно надавати заявку до Єдиного центру туристич
них послуг. Все це допоможе швидко реагувати на ви
моги споживачів, підвищити якість туристичних послуг,
знизити собівартість перевезень, збільшити туристич
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ний потік, і врештірешт, отримувати дохід до місцевих
бюджетів.
Структура туристичного підприємства забезпечує
координацію усіх функцій менеджменту та встановлює
відповідальність кожної ланки.
Правильно сформована організаційна структура
дозволить забезпечити комплексний розвиток турис
тичного підприємства відповідно до стратегічних цілей
та перспектив розвитку.
Розробка та створення оптимальної організаційної
структури є дуже важливими для отримання позитив
ного кінцевого результату діяльності туристичного
підприємства, тому що вона забезпечує координацію
всіх функцій управління.
Основні вимоги, що пред'являються до формуван
ня сучасної організаційної структури туристичного
підприємства, такі: відповідність організаційної
структури цілям та завданням підприємства; охоплен
ня всіх функцій менеджменту на підприємстві; чіткий
розподіл функцій і обсяг робіт за рівнями управлін
ня; раціональне поєднання централізації і децентра
лізації кожної функції; наявність на кожному рівні
управління системи організації робіт, інструкцій, нор
мативів та норм виконання робіт; визначення прав та
обов'язків кожного рівня управління; розмежування
повноважень і кола відповідальності, а також опти
мальна ефективність взаємодії із зовнішнім середо
вищем.
Єдиному центру туристичних послуг будуть впоряд
ковані декілька філій, які будуть розташовані у різних
регіонах країни, і саме ці філії будуть приймати замов
лення від споживачів туристичних послуг, а далі опера
тивно надавати заявку до Єдиного центру туристичних
послуг. Все це допоможе швидко реагувати на вимоги
споживачів, підвищити якість туристичних послуг, зни
зити собівартість перевезень, збільшити туристичний
потік і, врештірешт, отримувати дохід до місцевих бюд
жетів.
Він буде займатися координацією роботи туропе
раторі в за напрямками; представляти інтереси
підприємства з питань туристичної діяльності перед
партнерами; проводити переговори (перемовини), а
також укладати угоди із закордонними та вітчизня
ними партнерами; контролювати забезпечення висо
кого рівня виконання турів; здійснювати роботу з
представництвами зарубіжних держав; займатися
розвитком нових напрямів туристичної діяльності,
розробляти нові тури.
Серед перспектив Єдиного центру туристичних по
слуг можна виділити наступні: залучення додаткових
коштів до бюджетів регіонів, перспективи споживачів
щодо отримання якісних та доступних туристичних по
слуг, перспективу розбудови та відновлення інфра
структури, створення нових робочих місць,
Для подальшого розвитку туризму потрібно звер
нути увагу на наступні заходи: наукове забезпечення
держаної політики в галузі туризму, прогнозування та
визначення перспектив його розвитку; встановлення
методик класифікації та оцінювання туристичних ре
сурсів, режиму їх охорони, збереження та відновлен
ня, порядку користування; обліку максимально мож
ливого рекреаційного навантаження; розробка розвит
ку туристичної галузі як на державному, так і на регі
ональному рівнях; підготовка кваліфікованих кадрів;
розбудова потрібної для надання туристичних послуг
інфраструктури; активізація рекламної діяльності та
інші [1].
Автор пропонує створити Єдиний центр управлін
ня туризмом. В його структури повинні входити уп
равлінські туристичні компанії, які повинні бути сфор
мовані по регіональному принципу. Тобто щоб в Україні
працювало б не більше п'яти подібних управлінських
туристичних компаній, які б охоплювати три — чотири
регіони нашої країни.
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При цьому повинні бути враховані наступні факто
ри: антимонопольне законодавство; цілісність процесу
надання туристичних послуг; сталий розвиток туристич
ного господарства.
Повинна бути створена Єдина інформаційна база
можливих туристичних маршрутів з вказаним видом
транспорту, маршруту, тривалості та вартості подо
рожі. Потенційні клієнти можуть замовляти квитки на
той чи інший тур прямо через мережу Інтернет, зазда
легідь бронюючи місця. Так само і приватні турфірми
можуть співпрацювати із Єдиним центром управління
туризмом.
Чітка взаємодія Єдиного центру управління туриз
мом та приватних тур фірм дозволить знизити кінцеву
вартість туру, підвищити якість надання послуг і таким
чином, сприяти розвитку туризму в Україні.
У статті вперше визначено концептуальні напрямки
побудови організаційної структури управління турис
тичними перевезеннями на теренах України та Європи
з урахуванням величини компанії, кількості видів транс
порту, що задіяна на перевезенні туристів, наявності
власності інфраструктури (у тому числі залізничної) та
спеціальних видів рухомого складу (поїздів, літаків, ав
тобусів), кількості туристичних поїздок, які плануєть
ся організувати протягом року, та суміжних туропера
торів, що дозволить оптимізувати експлуатаційні вит
рати компанії.
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APPROACHES TO CLASSIFICATION OF BANKING SERVICES

У статті визначається сутність банківських послуг, наводяться їх відмінності від банківських операцій,
досліджується визначення сутності банківських послуг у наукових джерелах. На основі узагальнення
підходів до трактування банківських послуг запропоновано авторське визначення банківських послуг
як самостійної економічної категорії. Банківські послуги пропонується визначати з точки зору формуX
вання доданої вартості та їх впливу на ресурсну базу комерційного банку. Також на основі розглянутих
підходів до класифікації банківських послуг запропоновано удосконалену класифікацію, яка є більш приX
датною до сучасних умов розвитку банківської системи.
The article considers the essence of banking services, given their differences from banking operations,
investigated defining the essence of banking services in scientific sources. On the basis of generalization of
approaches to the interpretation proposed banking provides for a definition of services as independent economic
category. Banking services are offered to define in terms of added value formation and their impact on the resource
base of commercial banks. Also on the basis of the approaches to the classification of banking services offered
improved classification that is more suited to modern conditions of the banking system.
Ключові слова: банківська послуга, банківська операція, класифікація банківських послуг.
Key words: banking service, banking operation, classification of banking services.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний рівень складності економічної системи
вимагає від банківського сектора пропозиції дедалі
більшого числа послуг своїм клієнтам. За останніх де
сять — двадцять років банківська справа в багатьох краї
нах світу вийшла на якісно новий рівень, який, зокрема,
передбачає охоплювання більшості населення банківсь
кими послугами. Так, у країнах Європи більше 80% до
рослого населення мають поточний рахунок або внески
в банку. Враховуючи динамізм банківської системи Ук
раїни, однією з актуальних на сьогодні проблем є де
тальне вивчення ролі та місця банківських послуг у за
гальній сукупності операцій комерційних банків, при
чин виникнення і розвитку нових послуг, а також їх
впливу на показники доходності й ліквідності банків.
Пошуки відповідей на ці питання будуть сприяти роз
витку банківської справи в Україні, повнішому задово
ленню потреб суб'єктів економіки та держави в банкі
вських послугах.

банківські послуги як самостійний напрям діяльності
банків залишаються майже поза увагою самостійних
наукових досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню банківських послуг присвячено
праці багатьох вітчизняних економістів, зокрема: О.Д.
Василика, В.І. Міщенко, Н.Г. Слав'янскої, А.А. Пере
сади, О.В. Дзюблюка, Л.О. Примостки, М.І. Савлука
та інших. Діяльність банків у сфері надання послуг і
досі залишається однією з найменш досліджених тем
щодо здійснення банківської діяльності. Як і раніше,
фахівці в з б анкі вської справи переважно всі
банківські операції поділяють на три групи: активні,
пасивні та розрахунковокасові операції. У той же час

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення економічної сутності та
надання класифікації банківських послуг як самостійної
економічної категорії.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Практика доводить необхідність та важливість ок
ремого дослідження банківських послуг як самостійно
го продукту банківської діяльності. У розвинутих краї
нах світу комерційні банки отримують значну частку до
ходів саме від надання банківських послуг, яка нерідко
перевищує половину загальної суми доходів банків. В
Україні останнім часом спостерігаються значні темпи
зростання обсягу банківських послуг. Лише за останні
роки частка доходів універсального банку від надання
банківських послуг зросла в середньому з 20 до 30—35 %
у загальній сумі доходів банків. Тому важливого зна
чення набуває з'ясування сутності банківських послуг,
їх місця та ролі в діяльності банків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Специфіка банківської діяльності відрізняє ко
мерційні банки як суб'єктів ринкових відносин як від
виробничих підприємств, так і від фінансових установ.
Якщо розглядати банківську установу як комерційне
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Таблиця 1. Змістовні контексти визначення банківських послуг
у наукових джерелах
Автор
В.І. Міщенко,
Н.Г. Слав΄янска [2]
О.В. Дзюблюк [5]
М.І. Савлук [10]

Визначення
Банківська послуга визначається як результат проведення
банківської операції, спрямованої на задоволення потреб
споживачів - клієнтів банківської установи
Визначає послуги як кінцевий результат, готовий банківський
продукт, тоді як операції – як виробничий процес
Поділяє діяльність комерційних банків на три види: активні
операції, пасивні операції та послуги, тобто послуги банків
відокремлені від операцій і виступають як самостійна складова
продуктів банку

підприємство, створене з метою отримання прибутку,
поняття їх продуктів, з одного боку, має відповідати за
гальновизнаним поняттям товарів і послуг, а з іншого
— враховувати специфіку банківської діяльності. До
таких особливостей слід віднести поділ банківських про
дуктів на банківські операції та послуги.
Досліджуючи економічну сутність банківської послу
ги, слід відзначити високий ступінь неузгодженості трак
тувань даної економічної категорії. У перекладних захід
них джерелах із банківського менеджменту поняття бан
ківська операція (banking operation) та банківська послуга
(banking service) взагалі ототожнюються, що певним чи
ном можна пов'язати із недосконалістю перекладу.
Закон України "Про банки і банківську діяльність"
[1] оперує поняттями "банківська операція" та "угода",
та не наводить жодного визначення банківських послуг.
Сучасні дослідники розглядають поняття "банківсь
ка послуга" у різних змістовних контекстах (табл. 1).
Вплив іноземної думки та законодавчої невизначе
ності у трактуванні банківських послуг та банківських
операцій вносять певні розбіжності у погляди сучасних
науковців та їх спроби встановити зв'язок між цими по
няттями і поняттям "банківський продукт", у з'ясуванні
сутності названих понять.
За наведеними трактуваннями можна зробити вис
новок, що поняття банківських операцій і послуг розг
лядаються з позиції суб'єктів відносин — банку та
клієнтів, що по суті, ототожнюють ці поняття. Водно
час банківські послуги розглядаються лише як до
поміжні, супутні дії до банківських операцій, які можуть
давати банкам додатковий дохід.
Банківська послуга як самостійна економічна кате
горія має складну природу. У порівнянні з іншими про
дуктами матеріальної сфери виробництва, банківські
послуги мають свої особливості (рис. 1).
На відміну від банківських операцій, послуги мають
комплексний характер та характеризуються такими
особливостями (рис. 2).
Таким чином, банківську послугу можна визначити
як комплексний результат діяльності банку із макси
мального задоволення зростаючих із часом вимог
клієнта при проведенні банківських операцій або із за
лучення тимчасово вільних ресурсів, спрямована на
одержання прибутку.
Характеристики банківських
послуг

Проводячи аналогію з матеріальним виробництвом,
у банківській сфері продукти можна поділити на ті, що
включають перенесену і додану вартість (банківські опе
рації), і ті, що містять виключно додану вартість (послу
ги). Формою речового виду банківського продукту мож
на вважати грошові кошти, мобілізовані та розміщені
банком у активи, вирачання яких розділено у часі, ана
логічно із сферою матеріального виробництва. При на
данні банківських послуг накопичення вартості не відбу
вається, оскільки споживання здійснюється одночасно
з наданням послуг. За таким підходом, банківські опе
рації можна визначити як набір упорядкованих дій бан
ку, пов'язаних із залученням та використанням ресурсів,
у процесі яких накопичується наявна і створюється нова
(додана) вартість і які несуть певний ризик втрати на
копиченої та доданої вартості. Тоді банківські послуги
можна визначити як комплекс дій, пов'язаних із обслу
говуванням клієнтів, у процесі надання яких працівни
ки банку створюють, а клієнти банку споживають дода
ну вартість, без додаткового залучення та використан
ня накопиченої вартості (банківського капіталу або кре
дитних ресурсів) та без посилення ризику втрати ак
тивів.
У банківській практиці застосовуються різні підхо
ди до класифікації банківських послуг. Найпоширені
шим є їх поділ на: традиційні та нетрадиційні (рис. 3).
У навчальному посібнику "Банківський менеджмент"
за редакцією О. Кириченка надається класифікація бан
ківських послуг за чотирма основними групами:
— депозитні;
— кредитні;
— інвестиційні;
— інші послуги [3].
Такий поділ не є об'єктивним, оскільки депозитні та
кредитні послуги більш доцільно відносити до банківсь
ких операцій, вони не мають властивостей послуг.
У даному аспекті доцільно підтримати позицію О.В.
Дзюблюка [5]. Так, у своєї монографії він зазначає, що
банківський продукт має двояке вираження — з одного
боку, це надання різного роду послуг шляхом проведен
ня активних, пасивних та комісійнопосередницьких
операцій, а з іншого — це створення безготівкових пла
тіжних засобів, що є результатом тих самих операцій.
Для розкриття специфіки потреб, які задовольня
ються шляхом надання банківських послуг,
можна запропонувати більш детальну кла
Банківські послуги не набувають безпосереднього
сифікацію за такими ознаками, як споживачі
матеріального втілення у традиційному розумінні
послуг банку, типи та різновиди цих послуг
(табл. 2).
Банківські послуги доцільно класифіку
Відносини з банком мають переважно довгостроковий
вати відповідно до їх зв'язка із функцією
характер
банку щодо перерозподілу грошових ре
сурсів. Такий підхід до класифікації дає змо
Нерозривність процесу надання та споживання банківських
гу прив'язати банківські послуги до діяль
послуг
ності конкретних підрозділів комерційного
банку, що їх надають. У данному аспекті
доцільно виділити такі групи послуг:
Оперування з грошима у різних формах – готівкою,
1. Послуги, що пов'язані із процентни
безготівковими грошима
ми доходами та витратами — це послуги із
супроводу діяльності банку із перерозподі
Рис. 1. Особливості банківських послуг у порівнянні з продуктами
матеріальної сфери
лу грошових ресурсів. До цієї групи входять:
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Відмінності банківських
послуг від банківських
операцій

— послуги для вкладників — перераху
Банківські послуги безпосередньо не пов'язані з
вання заробітної плати, пенсії клієнта бан
формуванням та використанням ресурсів банку
ку на депозитний рахунок, автоматичне спи
сання відсотків;
Є менш ризиковими, не акумулюють кредитний та
— послуги для позичальників — відкрит
процентний ризик
тя кредитної лінії, закриття овердрафту, ав
томатичне погашення кредитних відсотків із
Доходи від послуг відносять до кінцевого споживання, від
поточного рахунка.
операцій – до проміжного споживання
2. Комісійні послуги — усі інші банківські
послуги, які приносять банку не процентні,
а комісійні доходи — трастові операції, де
Можуть супроводжувати виконання банківської операції
позитарні послуги, надання банківських
сейфів.
3. Розрахунковокасове обслуговування
За послуги стягується плата у виді комісії, за операції – у
— специфічний вид банківської послуги,
виді процентних доходів або витрат банку
який поєднує в собі особливості як процен
тних, так і комісійних послуг. Слід зазначи
Рис. 2. Особливості банківських послуг у порівнянні
ти, що, з одного боку, залишки грошових за
з банківськими операціями
собів на розрахункових і поточних рахунках
клієнтів є одним із видів залучення ресурсів,
за які банк може виплачувати певний процент.
Банківські послуги
Із цього погляду розрахунковокасове обслу
говування є процентною послугою (послуги
для вкладників). З іншого боку, розрахунко
вокасові операції, які проводяться банком за
дорученням клієнтів, пов'язані з одержанням
банком комісії за розрахунковокасове об
Традиційні – розрахунковоНетрадиційні – такі, що раніше
слуговування. У даному аспекті їх можна роз
платіжні, посередницькі,
не належали до характерних
глядати як комісійні послуги. Процентні
інформаційнобанківських послуг, з’явилися
банківські послуги допомагають одержати
відносно недавно – гарантійні,
економічну вигоду як вкладникам банку, так і консультативні,та інші послуги
брокерські, трастові (довірчі),
його позичальникам. Для вкладників економ
консалтингові та інші
ічний інтерес виражається у автоматичному
збільшенні вартості вкладених у банк грошей.
Рис. 3. Узагальнена класифікація банківських послуг
Позичальник, вкладаючи одержані від банку
ресурси в певні види бізнесу, також одержує
вартість більшу, ніж була інвестована початково [6, с. ня ризиків знецінення коштів внаслідок зміни валютних
73—78].
курсів, отримання спекулятивного прибутку за рахунок
4. Посередницькі послуги. Серед посередницьких зміни курсів валют.
послуг найбільш розповсюдженими є посередництво в
6. Сутність консультаційноінформаційних послуг
операціях з цінними паперами, валютою та майном. Сьо полягає у наданні клієнтам різноманітних кваліфікова
годні заслуговує на увагу посередницька діяльність ко них консультацій та інформаційної підтримки з різних
мерційних банків при емісії, розміщенні та організації аспектів управління фінансами та інших господарських,
вторинного обігу цінних паперів клієнтів.
фінансових, правових і банківських питань.
5. Банківські послуги щодо торгівлі валютою мають
7. Розрахунковоплатіжні послуги забезпечують
на меті надання валюти клієнтам для забезпечення їх платіжну дисципліну, вони передбачають ведення ра
платежів та підтримки ліквідності у валюті: страхуван хунків юридичних і фізичних осіб та здійснення роз
Таблиця 2. Деталізована класифікація банківських послуг

фізичні особи
Кредити,
депозити

Споживачі послуг банку
корпорації, підприємства

Розрахунки

КредитноІнвестиції
Кредити,
розрахункове
депозити
обслуговування
Обслугову- За поточними Овердрафт на
Ощадні
Комерційні
вання
рахунками,
поточному
рахунки,
кредити,
кредитних та дебетовими
рахунку
строкові
лізингове
депозитних
картками,
депозитні обслуговування,
операцій
обмін
сертифікати,
факторинг,
валюти та ін.
індивідуальні облік векселів
пенсійні
рахунки,
персональні
трасти

Розрахунки

КредитноІнвестиції
розрахункове
обслуговування
Управління Акредитиви,
Трасти,
готівкою,
акцепт
пенсійні
електронний
векселів
фонди,
переказ
строкові
коштів,
депозитні
трансферти
сертифікати,
строкові
рахунки

Споживачі послуг банку
банки
Кредити,
депозити
Міжбанківські
кредити

державні органи

Платежі

Інвестиції

Поточні
рахунки.
Чековий
кліринг.
Консультації.
Зберігання
цінних
паперів

Купівля-продаж
ресурсів і цінних
паперів.
Управління
готівкою

www.economy.in.ua

Кредити,
депозити
Проектне
фінансування

Платежі

Інвестиції

Управління
готівкою.
Електронний
переказ коштів.
Поточні рахунки.
Зберігання
коштовностей

Купівля-продаж
ресурсів і цінних
паперів.
Термінові
депозити.
Трастові операції
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рахунків за їх дорученням, касове обслуговування
тощо.
8. Інвестиційні послуги — призначені реалізовувати
зацікавленість клієнтів банку у інвестуванні власних
коштів. Це такі послуги, як формування інвестиційного
портфеля, підбір об'єктів інвестування.
9. Нетрадиційні послуги. Під ознакою таких послуг
традиційно розуміється їх сучасність. Тобто поняття
"нетрадиційні банківські послуги", у трактуванні сучас
них науковців, ототожнюється із поняттям "інновацій
ний продукт" у сфері матеріального виробництва. Без
перечно, що так само, як всі інноваційні продукти, у
порівнянні з традиційним банківським обслуговуванням
нетрадиційні банківські послуги, зокрема — теле
банкінг, мобільний банкінг, інтернетбанкінг тощо —
надають вагомі переваги, як банківській установі, так й
споживачу:
— значно підвищується ефективність роботи як бан
ку, так і клієнтів;
— знижуються витрати на залучення нових клієнтів;
— швидкість обслуговуваних клієнтів обме
жується не кількістю та спроможністю окремих
філій та відділень банку, а чинниками, якими значно
легше управляти, зокрема потужністю комп'ютерної
мережі;
— підвищується якість роботи з клієнтами банку.
10. Послуги самообслуговування клієнтів. Останнім
часом спостерігається тенденція у банківській діяль
ності максимального залучення засобів автоматизації
щодо надання банківських послуг. Так, ще декілька
років тому для оплати рахунків споживач вимушений
був користуватися касовими обслуговуванням, що знач
но підвищувало час надання послуги. Зараз ці послугу
надаються через термінали банків, або через мережу
Інтернет. Безумовно, з позиції банку впровадити таку
послугу у короткий термін не можливо, оскільки тех
нологічний процес надання таких послуг має проектний
характер. Якщо у традиційному розумінні для впровад
ження банківської послуги необхідно розробити техно
логію її надання, то для впровадження послуги само
обслуговування банк повинен розробити автоматизо
вану систему її надання, що потребує суттєвих витрат
часу та ресурсів.
Виходячи з того, що послуги самообслуговування
за такими характеристиками, як технологічна підготов
ка, участь персоналу банку у їх наданні, рівень сервіс
ного обслуговування клієнтів банку, швидкість надан
ня та іншими характеристиками, суттєво відрізняються
від традиційних послуг, їх доцільно відокремити у са
мостійну групу банківських послуг.
ВИСНОВКИ
Складна природа банківських продуктів не дала
можливості донині розкрити їх економічну природу,
надати їх науково достовірну класифікацію, зокрема
розмежувати поняття банківської операції та банківсь
кої послуги, які здебільшого ототожнюються. У
західній літературі панує поширений підхід до тракту
вання банківських послуг, коли під ними розуміють
будьякий вид діяльності банку. Банківська послуга як
самостійне поняття, що характеризує діяльність бан
ку, губиться в широкому колі банківських операцій, які
охоплюють усі сторони діяльності банку як фінансо
вого посередника.
Освоєння сфери банківських послуг є перспектив
ним напрямком діяльності українських банків. Надан
ня банківських послуг переважно не пов'язано з ризи
ками діяльності банку, не потребує залучення додатко
вих коштів та відчуження ресурсів банку, не передбачає
формування нових резервів. Розширення спектра бан
ківських послуг надає змогу краще задовольнити потре
би клієнтів, розширити дохідну базу банків, сприятиме
стабілізації банківської системи країни та підвищенню
її ролі в економіці держави.
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MOTIVATIONAL POTENTIAL OF GLOBAL ANTIXCARBON TAX

Обгрунтовано необхідність запровадження глобального антивуглецевого податку як способу подоX
лання суперечностей між глобальними екологічними цілями та національним економічним протекціоX
нізмом. Запропоновано концептуальний підхід щодо встановлення базових параметрів такого податку
(податкової бази, критерію, ставки, податкового навантаження), аргументовано переваги глобального
антивуглецевого податку над національними вуглецевими податками.
The article outlines the necessity of introducing a global antiXcarbon tax as a way of overcoming the
contradictions between global environmental goals and national economic protectionism. The author gives
conceptual approach to establish the basic parameters of such tax (criteria of the tax base, rates, tax burden) and
argues the benefits of global antiXcarbon tax over domestic carbon taxes.
Ключові слова: глобальний антивуглецевий податок, екологічні податки, вуглецеві податки, податкові
ставки, податкова база, вуглецеві викиди.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основною причиною низької ефективності діяльності
Глобального екологічного, Зеленого кліматичного та
інших міжнародних екологічних фондів є відсутність ста
більної бази доходів. Важливою умовою успішного роз
в'язання цієї проблеми може бути запровадження спец
іальної податкової системи. З цією метою в кінці ХХ сто
ліття в розвинених країнах почали запроваджувати еко
логічні податки. Однак ці податки мають дуже різну базу
оподаткування і різні цілі використання коштів. Лише в
окремих країнах ці податки "прив'язані" до бази обсягів
викидів вуглецю (вуглецеві податки). Однак вони дуже
різні по країнах за цілями і функціями і менше як на 10%
покривають потреби країн у коштах для інвестування
програм зі скорочення вуглецевих викидів. А головне, що
країнові екологічні, в т.ч. вуглецеві, податки не розв'я
зують проблеми подолання країнового економічного
протекціонізму, який протидіє реалізації глобальних еко
логічних цілей зі скорочення вуглецевих викидів. Успіш
ному розв'язанню цієї проблеми може сприяти запровад
ження єдиного для віх країн загальносвітового вуглеце
вого (а точніше антивуглецевого) податку як спеціаль
ної плати за вуглецеві викиди*. Такий підхід до розв'я
зання проблеми забезпечив би пріоритетність глобаль
них екологічних цілей над національними економічними
інтересами, насамперед тими, які є екологічно шкідли
вими.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ідею вуглецевого податку вперше висловив англійсь
кий економіст А. Пігу [1]. Згодом цю ідею підтримав відо

_________________________________________
* Примітка: при цьому під вуглецевими викидами розумієть
ся прийнятий за Кіотським протоколом еквівалент всіх шкідли
вих викидів парникових газів.
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мий американський дослідник Г. Таллок [2]. В кінці ХХ
— початку ХХІ століття вуглецевий податок набув по
ширення як в наукових дослідженнях П. Екінс [3]; Дж.
Гоернер [4]; О. Подосенова [5]; М. Юлкін [6], так і в прак
тичному застосуванні: [7]; [8]; [9]; [10]. Теоретикомето
дологічні та прикладні аспекти вуглецевого податку ста
ли також об'єктом досліджень українських вчених,
зокрема у працях: О. Веклич [11]; О. Маслюківська [12];
Т. Волковець [13]; С. Ілляшенко [14]; Ю. Бут [15] та інших.
Водночас ще практично немає досліджень щодо засну
вання антивуглецевого податку за єдиною ставкою в за
гальносвітових масштабах як ефективного механізму
подолання суперечностей між глобальними екологічни
ми цілями та національним економічним протекціоніз
мом.
МЕТА СТАТТІ
Обгрунтувати доцільність і можливості запровад
ження глобального антивуглецевого податку як способу
подолання суперечностей між глобальними екологічни
ми цілями та національним протекціонізмом країн, а та
кож показати переваги застосування цього податку над
національними вуглецевими податками для країн та світо
вого суспільства загалом.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основне покликання Глобального антивуглецевого
податку полягає в забезпеченні реалізації глобальної
кліматичної політики, визначеної РКЗК ООН. Головним
завданням цієї політики є боротьба з викидами парнико
вих газів незалежно від того, де це відбувається, коли, з
чиєї вини, і в яких обсягах. Тому запровадження Глобаль
ного антивуглецевого податку, як централізованого
фіскального механізму, пропонується по всіх країнах
світу і всіх суб'єктах господарювання, які в процесі своєї
діяльності здійснюють викиди вуглецю. Об'єктом оподат
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ку призводять до підвищення сум
податку і в кращому випадку не
змінюють податкове навантаження
(сума податку у співвідношенні до
ВВП). Натомість при використанні
Зміни сум податку та податкового навантаження
світової ставки при таких же пози
Ситуації динаміки ВВП
За країновими ставками
За світовою ставкою
тивних змінах у країнах (на фоні не
та ВВ в країнах
Сума
Податкове
Сума
Податкове
змінної ситуації у світі) суми подат
податку
навантаження
податку
навантаження
ку або незмінні або знижуються, а
І. Позитивні
податкове навантаження завжди
1. ВВП підвищується,
ВВ незмінні
П
Н
Н
З
знижується. При негативних змінах
показників країн і країнових ставок
2. ВВП незмінне, ВВ знижуються
П
П
З
З
навпаки — суми податку, як прави
3. ВВП підвищується, ВВ
ло, знижуються, а податкове наван
знижуються
П.П.
Н
З
З.З
таження не змінюється. Натомість
ІІ. Негативні
при світовій ставці та негативних
4. ВВП знижується, ВВ незмінні
З
Н
Н
П
змінах показників країн суми подат
5. ВВП незмінне, ВВ
підвищуються
З
З
П
П
ку і податкове навантаження, як
правило, зростає. Звідси можна зро
6. ВВП знижується і ВВ
підвищуються
З.З
Н
П
П.П
бити два важливих висновки.
— При застосуванні країнових
Умовні позначення: П — підвищується; З — знижується; Н — не змінюється
ставок країни не мають належної за
дві букви — подвійний ефект
цікавленості в покращенні показ
Припущення: 1) підвищення і зниження умовно пропорційні;
ників ВВП і викидів вуглецю, та не
2) зміни показників в країнах при незміні світових показників і навпаки.
несуть адекватної відповідальності
Розроблено автором.
за їх погіршення.
— При застосуванні світової
кування мають бути обсяги вуглецевих викидів, а суб'єк ставки країни відчувають стимулюючий ефект (у вигляді
тами оподаткування — "забруднювачі" — країни і ком зниження сум податків та податкового навантаження)
панії — продуценти цих викидів.
при позитивних змінах показників ВВП та вуглецевих
Критерієм для встановлення параметрів Глобально викидів і адекватну економічну відповідальність (у виг
го антивуглецевого податку є потреби суспільства в інве ляді підвищення сум податків і податкового навантажен
стиціях для забезпечення сталого низьковуглецевого ня) при погіршенні показників ВВП та вуглецевих викидів.
розвитку, які можуть бути сконцентровані у відповідно
Переваги світової ставки ще більше очевидні на фоні
му глобальному фонді. Глобальний антивуглецевий по порівняння змін показників ВВП та викидів вуглецю по
даток має стимулювати скорочення викидів вуглецю і зро світу загалом та по країнах при застосуванні фіксованих
стання економіки (приріст ВВП) на безвуглецевій основі. (на 5 років) податкових ставок. Ті країни, які добивають
Виходячи з цього, базову ставку Глобального антивуг ся істотного покращення в рості ВВП і скорочення ви
лецевого податку доцільно розраховувати як співвідно кидів отримують додатковий ефект від світової спільно
шення імперативних світових потреб в антивуглецевих ти у вигляді зниження сум податку та податкового на
інвестиціях (не менше 1% ВВП — дохідна частина Гло вантаження. Тут можливі чотири ситуації (табл. 2 і 3).
бального антивуглецевого фонду) до обсягів світових
Перша. При позитивних змінах показників ВВП і ско
викидів вуглецю. Таким чином може бути визначена став роченні вуглецевих викидів у світі і в країні, остання от
ка Глобального антивуглецевого податку. Якщо припус римує часткове підвищення сум податків і часткове зни
тити, що у 2012 р. ВВП світу становив 71,6 трлн дол., то ження податкового навантаження.
розрахункова сума доходів Глобального антивуглецево
Друга. При негативних змінах показників ВВП і вуг
го фонду на рівні 1% від ВВП складе 716 млрд дол. За лецевих викидів у світі і в країні, остання отримує част
гальні світові обсяги викидів вуглецю, тобто база опо кове зниження сум податків і податкового навантажен
даткування, в 2012 р. становили 31,4 млрд т. Звідси се ня.
редньосвітова ставка глобального антивуглецевого по
Третя. При позитивних змінах показників ВВП і вуг
датку буде становити 22,8 дол./за тонну вуглецевих ви лецевих викидів у світі і негативних у країні, остання от
римує підвищення і сум податку, і податкового наванта
кидів.
Для кращого розуміння і сприйняття ідеї глобально ження.
Четверта. При негативних змінах показників ВВП і
го антивуглецевого податку важливе значення має його
порівняння з країновими вуглецевими податками. З цією вуглецевих викидів у світі та позитивних в країні, остан
метою в процесі дослідження було здійснено обчислен ня отримує зниження і сум податку, і податкового на
ня сум антивуглецевого податку для великої кількості вантаження.
Наведені в таблицях 2 і 3 дані свідчать про сильну
країн за національними ставками і за загальносвітовою
ставкою. При цьому в обох випадках податкові ставки стимулюючу роль світової ставки Глобального анти
визначались за єдиною методологією. Національні став вуглецевого податку, яка має глобальний, мотивацій
ки визначались як співвідношення суми країнових відра ний характер. Це проявляється в тому, що найбільше
хувань до Глобального антивуглецевого фонду (1% ВВП виграють ті країни, які добиваються найкращих показ
країни) до обсягів країнових вуглецевих викидів. Анало ників у зростанні ВВП і в скороченні вуглецевих ви
гічно світова ставка розраховувалась шляхом співвідно кидів.
шення світових показників ВВП та вуглецевих викидів.
Важливе значення для реалізації великого стимулю
Порівняння сум податків, обчислених по країнах за єди ючого потенціалу єдиної світової ставки глобального ан
ною світовою та країновими ставками показало перева тивуглецевого податку має стабілізація ставок на період
ги загальносвітової на недоліки країнових ставок. І 5 років. При цьому стимулюючий ефект проявляється у
найбільш вагома перевага полягала в тому, що світова подвійному значенні — у зростанні ВВП і у скороченні
ставка Глобального антивуглецевого податку в по викидів спочатку за рахунок стабільної ставки, а потім
рівнянні з країновими відіграє велику стимулюючу роль завдяки її перерахунку. Наприклад якщо припустити
щодо скорочень викидів вуглецю та сприяння низьковуг щорічне скорочення вуглецевих викидів на рівні 3%, а
лецевому розвитку.
щорічне зростання ВВП на рівні 2%, то уже через п'ять
На основі цих розрахунків та їх формалізації авто років світова ставка глобального антивуглецевого подат
ром розроблено ситуативні моделі наслідків застосуван ку зросте майже на чверть. Перерахунок ставки виходя
ня країнових і світової ставок антивуглецевого податку чи із фактичних обсягів за останній рік ВВП і викидів вуг
для конкретних країн залежно від характеру змін ситу лецю забезпечує посилення податкового тиску на вики
ації з ВВП і викидами вуглецю (ВВ) (табл. 1). З таблиці ди (майже на 25%). Це може забезпечити адекватне при
видно, що позитивні зміни в країнах (підвищення ВВП і скорення скорочення викидів вуглецю з 3% до 4% при збе
зниження ВВ) при використанні країнових ставок подат реженні попередніх темпів зростання ВВП. Цим самим
Таблиця 1. Ситуативні моделі наслідків застосування країнових і світової ставок
Глобального антивуглецевого податку для різних країн в залежності від ситуації
з динамікою ВВП і викидами вуглецю (ВВ)
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Таблиця 2. Ситуативні моделі впливу на суму податку змін ВВП і викидів вуглецю (ВВ) у світі та в окремих країнах
при застосуванні стабільної (на 5 років) світової ставки Глобального антивуглецевого податку
Зміни у світі загалом

Зміни у країнах
І Позитивні
ВВП
підвищується,
ВВ незмінні

Сума
податку

ВВП і ВВ
І. Позитивні
1. ВВП підвищується,
ВВ незмінні
2. ВВП незмінне, ВВ
знижуються
3. ВВП підвищується,
ВВ знижуються
ІІ. Нагативні
4. ВВП знижується, ВВ
не змінні
5. ВВП незмінне, ВВ
підвищуються
6. ВВП знижується, ВВ
підвищуються

ІІ Негативні

ВВП незмінне, ВВ
знижуються

ВВП підвищується, ВВ
знижуться

ВВП знижується, ВВ незмінні

ВВП незмінне, ВВ
підвищуються

ВВП
знижується,
ВВ підвищуються

Н

Н

З

З

Н
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З
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П
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Умовні позначення: П — підвищується; З — знижується; Н — не змінюється, дві букви — подвійний ефект.
Припущення: 1) підвищення і зниження умовно пропорційні.
Розроблено автором.

реалізується подвійний ефект, виходячи з парадигми су
часної кліматичної політики — забезпечення випереджа
ючих темпів скорочення викидів порівняно з темпами
зростання ВВП.
Проведені дослідження дали можливість сформулю
вати концептуальні засади Глобального антивуглецево
го податку як основного і найбільш дієвого механізму мо
тивації сталого низьковуглецевого розвитку в глобаль
них масштабах.
— Глобальний антивуглецевий податок методоло
гічно має бути єдиним і транснаціональним для всієї
світової економіки. Він може бути прийнятий ООН як ос
новний елемент Глобального антивуглецевого договору
для всіх країн.
— Об'єктом оподаткування мають бути обсяги вуг
лецевих викидів, а сферою оподаткування — економічна
діяльність на території кожної країни.
— Ставка податку має визначатись по світовій економіці
загалом, як плата суспільству за вуглецеємну економічну
діяльність кожної країни. Ставка податку має, з одного
боку, мотивувати до скорочення вуглецевих викидів, а з дру
гого — створювати достатні фінансові ресурси для інвес
тування сталого низьковуглецевого розвиту.

— Податкові пільги можливі за наступних умов: 1)
світових і регіональних економічних, екологічних криз,
техногенних катастроф; 2) випереджаючої динаміки ско
рочення викидів в країні; 3) випереджаючої динаміки
енергоконверсії і сталого низьковуглецевого розвитку;
4) надання допомоги іншим країнам у скороченні вугле
цевих викидів, забезпеченні сталого низьковуглецевого
розвитку.
— Платником податків має бути держава, її бюджет.
Уряди країн мають реалізувати концепцію Глобального
антивуглецевого податку на своїй території і сплачені
ними платежі у Глобальний антивуглецевий фонд можуть
повністю перекриватись отриманими платежами від
бізнесу чи територій всередині країни.
— Отримувачем податкових платежів і розпорядни
ком відповідних коштів має бути Глобальний антивугле
цевий фонд.
— Підставою для нарахування податку має бути стан
дартизована інформація спеціального сертифікованого
органу, який постійно моніторить стан викидів парнико
вих газів у країнах світу і регулярно повідомляє про це
уряди країн. Терміном сплати податку може бути щорі
чно перший квартал за попередній рік.

Таблиця 3. Ситуативні моделі впливу на податкове навантаження змін ВВП і викидів вуглецю (ВВ) у світі та в окремих
країнах при застосуванні стабільної (на 5 років) світової ставки Глобального антивуглецевого податку
Зміни у світі загалом

Зміни у країнах
І Позитивні

Податкове
навантаження

ВВП і ВВ

І. Позитивні
1. ВВП підвищується,
ВВ незмінні
2. ВВП незмінне, ВВ
знижуються
3. ВВП підвищується, ВВ
знижуються
ІІ. Нагативні
4. ВВП знижується,
ВВ незмінні
5. ВВП не змінне, ВВ
підвищуються
6. ВВП знижується,
ВВ підвищуються

ВВП підвищується, ВВ
незмінні

ВВП
незмінне,
ВВ знижуються

ІІ Негативні
ВВП
знижується, ВВ
незмінні

ВВП підвищується, ВВ
знижуються

ВВП незмінне, ВВ
підвищуються

ВВП
знижується, ВВ
підвищуються
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Умовні позначення: П — підвищується; З — знижується; Н — не змінюється, дві букви — подвійний ефект.
Припущення: 1) підвищення і зниження умовно пропорційні.
Розроблено автором.
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ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
1. Для реалізації ефективної глобальної антивуг
лецевої політики потрібне запровадження Глобально
го антивуглецевого податку. Такий податок має бути
обов'язковий для всіх країн світу. Ставка глобального
антивуглецевого податку має бути єдиною загальнос
вітовою. При цьому єдина світова ставка: 1) унемож
ливлює міжкраїнову кон'юнктуру у показниках еконо
міки та викидів вуглецю; 2) підвищує зацікавленість
країн у зростанні показників ВВП і скороченні вугле
цевих викидів; 3) поширює на країни економічну відпо
відальність за низьку ефективність та високу вугле
цеємність економіки.
2. Загальносвітова ставка глобального антивугле
цевого податку доцільно щоб була стабільною на 5
років, яка б повніше розкривала економічну зацікав
леність та відповідальність країн як платників податків,
у позитивних змінах щодо зростання економіки та ско
рочення викидів вуглецю. Водночас така загальносві
това ставка податку може бути ефективним інструмен
том вирівнювання ситуації з викидами в різних краї
нах і регіонах.
3. Загалом Глобальний антивуглецевий податок має
сприяти як скороченню, так і вирівнюванню інтенсив
ності викидів вуглецю не тільки шляхом здійснення ан
тивуглецевих заходів, але й сприяння територіально
му міжкраїновому перерозподілу найбільш вуглецеє
мних секторів економіки та капіталу у світовому мас
штабі.
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SIMULATION MODELING OF ECONOMIC SYSTEMS: SOFTWARE TOOLS AND AREAS
OF IMPROVEMENT

Дослідження соціальноXекономічного розвитку регіонів тісно пов'язане з побудовою моделей реальX
но існуючих систем, аналізом їх поточної і прогнозуванням подальшої поведінки. Одним з найбільш затX
ребуваних сьогодні є метод імітаційного моделювання. Він поєднує в собі особливості експериментальX
ного підходу і специфічні умови використання обчислювальної техніки. Комп'ютерне моделювання дозX
воляє зробити процес більш наочним і зрозумілим для пересічного дослідника.
У статті розглядаються підходи системної динаміки, дискретного і агентського моделювання. ПредX
ставлені переваги методу імітаційного моделювання та етапи побудови моделей на його основі. НаведеX
но короткий огляд та аналіз систем імітаційного моделювання ARIS, Arena, Anylogic, iThink. Результати
аналізу узагальнені в підсумковій таблиці. Представлені можливі напрями вдосконалення систем імітаX
ційного моделювання. Відзначається неможливість дослідження економічних систем без побудови моX
делей процесів, що протікають у них. Розвиток інформаційних технологій виводить процеси вивчення
систем на новий рівень. Метод імітаційного моделювання є актуальним і затребуваним на сьогоднішній
день, а отже, буде продовжуватися розвиток і вдосконалення систем імітаційного моделювання.
A study of socioXeconomic development of regions is closely connected with the construction of models of
real systems, analysis of their current and forecasting of their future behavior. Today one of the most popular is
the method of simulation modeling. It combines the features of the experimental approach and specific conditions
for the use of computer technology. Computer modeling makes the process more clear and understandable for
the average researcher.
The article considers the approaches of system dynamics, discrete and agentXbased modeling. The advantages
of simulation modeling method and stages of constructing models based on it are presented. A brief review and
analysis of simulation systems ARIS, Arena, Anylogic, iThink is presented. Results of the analysis are summarized
in the final table. The possible areas of improvement of simulation modeling systems are presented. In conclusion,
there is noticed inability of study of economic systems without building models of processes occurring in them.
The development of information technology systems brings the processes of systems study to a new level. The
method of simulation modeling is relevant and popular today, and therefore development and improvement of
simulation modeling systems will be continued.
Ключові слова: моделювання, імітаційне моделювання, системна динаміка, дискретноподієве моделю
вання, агентне моделювання, системи імітаційного моделювання.
Key words: modeling, simulation modeling, system dynamics, discrete event modeling, agent modeling, systems
of simulation modeling.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні проводиться велика кількість наукових
досліджень, пов'язаних з вивченням соціальноеконо
мічного розвитку регіонів. Вказаний напрям безпосеред
ньо пов'язаний з дослідженням регіону як складної со
ціальноекономічної системи. Такі системи мають од
ночасно структурову і поведінкову складність, об'єдну
ють в собі безперервні, дискретні, ймовірні процеси, мо
жуть містити навчані компоненти.
Дослідження оточуючих нас економічних систем як
одного цілого, об'єднуючого компоненти різної приро
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ди, використання для цього сучасних підходів і засобів
автоматизації є особливо актуальним і важливим питан
ням.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти застосування імітаційного моделюван
ня у окремих галузях економіки досліджено у працях
багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Серед украї
нських науковців вагомий внесок у формування теоре
тикометодологічної бази імітаційного моделювання
економічних систем зробили В.В. Кіт, В.Є. Бобильов,
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О.В. Дорохов, Ю.В. Золотницька, М.Т. Дехтярук, Л.О. Фі
ліпковська.
Серед зарубіжних вчених окремі аспекти застосу
вання імітаційного моделювання в економіці досліджу
вали П.В. Скородумов, А.В. Улибін, А.А. Арзамасцев,
В.В. Додонов, Т.В. Сарапулова, А.Г. Пімонов, А.А. За
харов, О.О. Стеряков, А.С. Бондаревський, А.В. Лебе
дев.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На сучасному етапі розвитку складні економічні си
стеми вимушені працювати в умовах високої невизна
ченості, що суттєво ускладнює управління ними. В про
цесі прийняття управлінських рішень виникає пробле
ма прогнозування поведінки системи та зовнішнього
середовища. Результати прогнозів необхідно постійно
корегувати по ходу розвитку подій, що дозволяє при
стосовуватися до змін оточення та гнучко реагувати на
негативні впливи. Імітаційне моделювання дозволяє
здійснити множину прогнозів за різними сценаріями
залежно від динамічного формування різноманітних
ситуацій практично необмеженої складності. Необхід
ними умовами створення мінімалістичних моделей, адек
ватних реальним системам та поставленим завданням
прогнозування й аналізу, є вдале обрання методології
моделювання, програмних засобів реалізації та планів
проведення імітаційних експериментів, що досі складає
значні проблеми і є об'єктами дискусій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним з найбільш ефективних методів досліджен
ня складних систем, у тому числі економічних, є іміта
ційне моделювання [6].
"Імітація" означає відтворення певним чином явищ,
подій, дій, об'єктів і т. п. [6]. Цей термін є синонімом
поняття "модель" — абстрактний опис системи (об'єкта,
процесу, проблеми, поняття) в деякій формі, відмінній
від форми її реального існування [4].
Моделювання в загальному вигляді являє собою
один з основних методів пізнання, є формою відобра
ження дійсності і полягає у з'ясуванні або відтворенні
тих чи інших властивостей реальних об'єктів, процесів,
явищ за допомогою абстрактного опису у вигляді зоб
раження, плану, карти, сукупності рівнянь, алгоритмів
і програм [4].
Імітаційне моделювання — експериментальний ме
тод дослідження реальної системи за її імітаційною мо
деллю, який поєднує особливості експериментального
підходу і специфічні умови використання обчислюваль
ної техніки [4].
Серед переваг імітаційного моделювання відзнача
ють [9]:
1. Відображення динамічних процесів і поведінко
вих аспектів зовнішнього середовища.
2. Можливість виявлення закономірностей, дина
мічних тенденцій розвитку і функціонування складної
системи в умовах неповної та неточної інформації.
3. Опис взаємодії та поведінки безлічі активних
агентів в соціальних системах.
4. Реалізацію принципів об'єктноорієнтованого
проектування і застосування високотехнологічних
рішень при побудові комп'ютерних моделей та ін.
Головною проблемою при побудові будь імітаційної
моделі є необхідність побудови комплексних математич
них моделей і розробки програмного коду імітаційної
моделі. У сучасних системах імітаційного моделювання
робляться спроби вирішити цю проблему за допомогою
автоматизації побудови коду імітаційної моделі на
підставі різних графічних схем (візуальних моделей) і з
використанням методів об'єктноорієнтованого проек
тування. Такий підхід значно полегшує завдання ство
рення імітаційної моделі і робить саму модель більш
зрозумілою для користувачів [11].
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У імітаційному моделюванні виділяють такі основні
підходи: системна динаміка, дискретне моделювання,
агентське моделювання [7]. У роботах різних авторів
серед підходів імітаційного моделювання відзначають
ся також динамічне моделювання [3], об'єднаний підхід
[7], мережеві парадигми, мережі кусочнолінійних аг
регатів [10] та ін. У даній роботі зупинимося на трьох
основних підходах, які отримали найбільше поширен
ня.
Як методологія системна динаміка була запропоно
вана в 1961 році Дж. Форрестером в якості інструменту
дослідження інформаційних зворотних зв'язків у вироб
ничогосподарської діяльності. Процеси, що відбува
ються в реальному світі, в системній динаміці представ
ляються в термінах накопичувачів і потоків між ними.
Системнодинамічна модель описує поведінку системи
та її структуру як безліч взаємодіючих зворотних
зв'язків і затримок. Математично така модель виглядає
як система диференціальних рівнянь [12]. Результатом
моделювання в системній динаміці є виявлення глобаль
них залежностей і причиннонаслідкових зв'язків у дос
ліджуваній системі. До цього типу належать системи
VenSim, PowerSim, iThink та ін.
Дискретне моделювання з'явилося на початку 1960х
років, коли Дж. Гордон спроектував і реалізував систе
му GPSS. Основний об'єкт в цій системі — пасивний
транзакт, який може певним чином представляти собою
працівників, деталі, сировину, документи, сигнали і т. п.
Переміщаючись по моделі, транзакти стають в черги до
одноканальним і багатоканальним пристроям, захоплю
ють і звільняють їх, розщеплюються, знищуються і т. д.
[12]. Відмінною особливістю даного підходу є час про
сування по моделі: або від події до події, або через дис
кретні проміжки часу. Дискретне моделювання засто
совується, якщо можливо припустити, що змінні в сис
темі змінюються миттєво в певні проміжки часу. Даний
підхід імітаційного моделювання є одним з найпошире
ніших і застосовується для дослідження соціальноеко
номічних, технічних, логістичних та інших процесів.
Крім системи GPSS, до цього підходу відносяться сис
теми Arena, Extend, SimProcess та ін. Слід зазначити, що
на основі дискретного підходу реалізовано найбільше
число систем імітаційного моделювання.
Агентське моделювання з'явилося в 90х роках і ви
користовується для дослідження децентралізованих
систем, динаміка функціонування яких визначається не
глобальними правилами і законами (як в інших парадиг
мах моделювання), а коли ці глобальні правила і закони
є результатом індивідуальної активності членів групи.
Мета агентських моделей — отримати уявлення про ці
глобальні правила, загальну поведінку системи, вихо
дячи з припущень про індивідуальну, приватну поведін
ку її окремих активних об'єктів і взаємодію цих об'єктів
в системі [7].
У разі моделювання економічних систем, що містять
великі кількості активних об'єктів (людей, машин,
підприємств чи навіть проектів, активів, товарів і т. п.),
які об'єднує наявність елементів індивідуальної поведі
нки, агентське моделювання є підходом більш універ
сальним і потужним, оскільки дозволяє врахувати будь
які складні структури та їх поведінку [7].
Найбільш потужним з інструментів, що підтримують
агентське моделювання, є російський інструментарій
AnyLogic компанії XJ Technologies, що довів останнім
часом свою міць і зручність за рахунок застосування
об'єктноорієнтованого підходу, візуального проекту
вання, дружнього графічного інтерфейсу, платформо
незалежність мови Java. Крім того, він реалізує об'єдна
ний підхід за рахунок надання можливості створення
гібридних моделей на основі різних підходів імітацій
ного моделювання [7].
Розробка імітаційної моделі включає наступні ета
пи [3]:
1. Формулювання мети дослідження.
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2. Збір інформації і даних.
3. Розробка концептуальної моделі.
4. Перевірка концептуальної моделі на адекватність
поставленій задачі і виконання структурного критично
го аналізу.
5. Переведення концептуальної моделі в машинне
подання за допомогою програмних засобів.
6. Верифікація отриманої моделі.
7. Повернення до пунктів 1 — 3 (залежно від вияв
леної помилки) у разі неадекватності отриманої моделі.
8. Розробка, виконання й аналіз експериментів.
9. Документування і подання отриманих резуль
татів.
Для забезпечення найбільшої адекватності моделі
слід залучати до її розробки експертів предметної об
ласті. При цьому використовуються два основні підхо
ди виконання верифікації та валідації: запрошення по
вністю залученого в групу розробників користувача і
незалежна верифікація та валідація (виконується сто
ронньої групою).
У процесі валідації застосовуються різні методи:
анімація, порівняння з іншими моделями, тести на екст
ремальні умови та ін. [3].
Практично всі існуючі програмні засоби імітаційно
го моделювання розроблені для підтримки якогось пев
ного підходу. Серед найбільш поширених систем іміта
ційного моделювання, що мають розвинені графічні за
соби, можна назвати ARIS, Arena, Anylogic, iThink
(найбільш популярні програмні продукти серед різних
підходів імітаційного моделювання). Розглянемо їх
більш докладно.
Система ІМ ARIS являє собою комплекс засобів
аналізу і моделювання діяльності підприємства. Її ме
тодичну основу складає сукупність різних методів мо
делювання, що відображають різні погляди на дослід
жувану систему. Одна і та ж модель може розробляти
ся з використанням декількох методів, що дозволяє ви
користовувати ARIS фахівцям з різними теоретичними
знаннями і налаштовувати його на роботу з системами,
що мають свою специфіку [1].
Методика моделювання ARIS грунтується на теорії
побудови інтегрованих інформаційних систем, яка ви
значає принципи візуального відображення всіх аспектів
функціонування аналізованих компаній. ARIS підтри
мує чотири типи моделей, що відображають різні аспек
ти досліджуваної системи: організаційні, функціональні,
інформаційні, а також моделі управління. Для їх побу
дови використовуються як власні методи моделювання
ARIS, так і різні відомі методи і мови моделювання, зок
рема, UML.
У процесі моделювання кожен аспект діяльності
підприємства спочатку розглядається окремо, а після
детального опрацювання всіх аспектів будується інтег
рована модель, що відображає всі зв'язки між різними
аспектами.
ARIS не накладає обмежень на послідовність побу
дови моделей. Моделі в ARIS являють собою діаграми,
елементами яких є різноманітні об'єкти — "функції",
"події", "документи" і т. п. Між об'єктами встановлю
ються різні за типами зв'язки.
Кожному об'єкту відповідає певний набір атрибутів,
які дозволяють ввести додаткову інформацію про кон
кретний об'єкт. Значення атрибутів можуть використо
вуватися при імітаційному моделюванні або для прове
дення вартісного аналізу. В результаті виникає набір
взаємопов'язаних моделей, що представляють собою
вихідний матеріал для подальшого аналізу.
Основною бізнесмоделлю ARIS є eEPC (extended
Eventtdriven Process Chain — розширена модель лан
цюжка процесів, керованих подіями).
Модель еЕРС розширює можливості нотацій IDEF0,
IDEF3 і DFD, володіючи усіма їхніми перевагами і недо
ліками. Застосування великої кількості різних об'єктів,
пов'язаних різними типами зв'язків, значно збільшує
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розмір моделі і робить її такою, що погано читається.
Бізнеспроцес у нотації еЕРС являє собою потік
послідовно виконуваних робіт, розташованих в поряд
ку їх виконання. Реальна тривалість виконання проце
дур в еЕРС візуально не відображається, для цього ре
комендується використовувати інші інструменти опису
(наприклад, діаграми Ганта в системах управління про
ектами).
Пакет Ithink використовує підхід системної дина
міки. Для його реалізації слугують конструкції чотирь
ох типів: станції, потоки, конвертери та з'єднувачі [8].
Щоб створювати дискретні моделі, Ithink використовує
три спеціальні станції: черги, сховища і транспортери,
які передають елементи між станціями.
Моделі, побудовані за допомогою Ithink, складають
ся з рівнів і ієрархій. Користувач будує опис моделі на
високому рівні за допомогою середовищ моделювання
процесів, кожна з яких дозволяє створити модель однієї
підсистеми. Завершивши опис, розробник переходить на
наступний щабель деталізації і вводить в кожну підмо
дель необхідні конструкції. Між підмделями встановлю
ються зв'язки, які вказують на взаємодію підсистем.
Побудувавши модель, забезпечену необхідним числом
ієрархічних рівнів, розробник переходить в режим мо
делювання, щоб визначити математичні зв'язки між
станціями, потоками та іншими конструкціями.
Пакет Ithink пропонує розробнику перелік допус
тимих змінних для визначення математичних зв'язків,
забезпечує проведення аналізу чутливості моделі шля
хом її багаторазового запуску з різними вхідними па
раметрами. Вихідними даними є основні види розподілів,
застосовувані для статистичного аналізу або діаграми.
При запуску моделі Ithink використовуються засоби ан
імації, що переміщують розташовані на різних рівнях
станції відповідно до логіки моделі.
Результати моделювання виводяться у вигляді тим
часових діаграм або діаграм розкиду. Таблиці і діагра
ми можна переглядати в спеціальних вікнах пакету або
у вікні моделі.
Пакет AnyLogic — призначений для розробки і дос
лідження імітаційних моделей. Побудований на базі
нових ідей у галузі інформаційних технологій, теорії
паралельних взаємодіючих процесів і теорії гібридних
систем. Завдяки цим ідеям надзвичайно спрощується
побудова складних імітаційних моделей, є можливість
використання одного інструменту при вивченні різних
стилів моделювання [5].
Графічна середа моделювання підтримує проекту
вання, розробку, документування моделі, виконання
комп'ютерних експериментів, оптимізацію параметрів
щодо деякого критерію. При розробці моделі можна
використовувати елементи візуальної графіки (діагра
ми станів, сигнали, події, порти і т. д), синхронне і асин
хронне планування подій, бібліотеки активних об'єктів.
При розробці моделі в AnyLogic можна використо
вувати концепції і засоби з класичних областей імітац
ійного моделювання: динамічних систем, дискретного
моделювання, системної динаміки, агентського моделю
вання. Крім того, AnyLogic дозволяє інтегрувати різно
манітні підходи з метою отримати більш повну картину
взаємодії складних процесів різної природи.
Пакет ІМ Arena дозволяє створювати рухомі ком
п'ютерні моделі, використовуючи які можна адекватно
представити багатоманітні реальні системи. Arena забез
печена зручним об'єктноорієнтованим інтерфейсом і
має можливості з адаптації до всіляких предметних об
ластей [2].
Основа технологій Arena — мова моделювання
SIMAN і система Cinema Animation. Процес моделюван
ня організований таким чином. Спочатку користувач
крок за кроком будує в візуальному редакторі системи
Arena модель. Потім система генерує по ній відповід
ний код на SIMAN, після чого автоматично запускаєть
ся Cinema animation.
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Таблиця 1. Порівняльний аналіз систем імітаційного моделювання
Характеристика
Розробник
Парадигми імітаційного
моделювання

ARIS
IDS Scheer
Мережеве
моделювання

iThink
Isee systems
Системна
динаміка

Побудування моделі

Графічне

Графічне

AnyLogic
XJ Technologies
Можливе
побудування моделей
на основі різних
підходів
Графічне, програмне

Налагодження
Анімація
Експорт та імпорт даних
Web-інтерфейс
Інтерфейс користувача
моделі
Наочність моделей
Розширені можливості
проведення
експерименту
Ієрархія
Спеціалізована мова
Побудування діаграм
Складання звітів

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+

Графічне,
програмне
+
+
+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
UML
+
+

+
+
+

+
Java
+
+

+
SIMAN
+
+

Інтерфейс Arena включає в себе всілякі засоби для
роботи з даними, у тому числі електронні таблиці, бази
даних.
Імітаційне моделювання дозволяє перевіряти гіпо
тези про причини виникнення тих чи інших спостере
жуваних феноменів. SIMAN дозволяє розглядати про
цеси в різних масштабах часу, виділити змінні, найбільш
важливі для успішного функціонування модельованої
системи, і проаналізувати наявні між ними зв'язки. Мова
дозволяє виявляти "вузькі місця" в матеріальних, інфор
маційних та інших потоках. Моделювання дає мож
ливість вивчати об'єкти, про поведінку яких є недостат
ньо інформації.
У постачання Arena входять готові шаблони
рішень. Кожен такий шаблон являє собою набір
спеціалізованих модулів, що перетворюють Arena в
проблемноорієнтоване середовище моделювання.
Створюючи такі шаблони або змінюючи існуючі, мож
на пристосувати Arena для вирішення конкретних зав
дань і перейти від абстрактних понять методології
моделювання до прийнятих в аналізованій предметній
області термінів.
Для порівняльного аналізу розглянутих систем
імітаційного моделювання були обрані 13 характерис
тик, які відображають можливості представлених про
дуктів з проведення досліджень, побудови моделей та
взаємодії з користувачем (таблиця). Краща з систем ви
значалася по наявності найбільш широкого функціона
лу (чому відповідає максимальне число реалізованих в
програмному продукті характеристик). Слід зазначити,
що перелік критеріїв оцінки не є єдиним можливим, пе
релік може змінюватися як у бік зменшення, так і у бік
розширення кількості використовуваних характерис
тик. Різні дослідники при проведенні аналізу систем
імітаційного моделювання використовують різні кри
терії оцінки.
Слід зазначити, що в будьякій системі імітаційного
моделювання можна знайти якісь недоліки з погляду
застосовності її в конкретній ситуації. Крім того, сфе
ра інформаційних технологій бурхливо розвивається,
з'являються нові підходи і методи вирішення актуаль
них завдань, змінюються механізми взаємодії користу
вачів з інформаційними системами. Все це призводить
до необхідності постійного вдосконалення систем ІМ і
вживаних в них рішень.
Серед можливих напрямів вдосконалення систем
моделювання можна відзначити [4]:
1. Створення проблемноорієнтованих систем моде
лювання в різних областях досліджень.
2. Наявність зручного і легко интерпретованого гра
фічного інтерфейсу.
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Rockwell Software
Дискретне
моделювання

3. Використання розвиненою анімації в реальному
часі.
4. Удосконалення інструментів для проведення роз
рахунків.
5. Застосування інтерактивного розподіленого мо
делювання, розробки в галузі взаємодії ІМ з інтернет
та ін.
Побудова проблемноорієнтованих систем імітацій
ного моделювання залишається актуальним напрямком
на сьогоднішній день. Існують системи моделювання ви
робничих систем різного призначення, медичного об
слуговування, в галузі телекомунікацій та ін. Такі сис
теми включають абстрактні елементи, мовні конструкції
та набори понять, взяті безпосередньо з предметної
області досліджень. Це впливає на доступність і приваб
ливість імітаційного моделювання, дозволяє реалізову
вати різні моделі дослідникам, які не мають досвіду ро
боти з програмними засобами імітаційного моделюван
ня (всі використовувані для побудови компоненти і ме
ханізми їх функціонування вже відомі користувачам і
відповідають реально існуючим).
Наявність в сучасних системах моделювання зруч
ного, легко интерпретованого графічного інтерфейсу,
системних потокових діаграм, блоксхем, реалізованих
на ідеографічному рівні, підвищують наочність побудо
ваних з їх допомогою моделей. Графічний підхід до по
будови моделей є одним з найбільш популярних і зруч
них на сьогоднішній день.
Ще одним напрямом вдосконалення систем іміта
ційного моделювання в області застосування графіки є
використання розвинених засобів анімації, найчастіше
досить складних, з використанням стандартів в області
віртуальної реальності.
Сучасні методології наукового дослідження в ком
п'ютерному моделюванні вимагають серйозної матема
тичної та інформаційної підтримки, особливо в частині
обчислювальних процедур, пов'язаних з плануванням ек
сперименту, оптимізацією, а також організації роботи з
великим обсягом даних в процедурах прийняття рішень.
Перспективні застосування імітаційного моделювання у
поєднанні з іншими методами прийняття рішень, інтелек
туальними технологіями, експертними процедурами та
реалізація імітаційнооптимізаційних обчислювальних
процедур на основі компенсаційних підходів.
Актуальним є питання інтеграції систем імітаційно
го моделювання з іншими програмними пакетами (доз
воляє здійснювати доступ до процедурних мов, пов'я
заним з кодом імітаційної моделі) для реалізації спе
ціальних обчислень.
Застосування режиму багатьма користувачами, інте
рактивного розподіленого моделювання, розробки в
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MATHEMATICAL MODELING OF THE MINIMIZE THE DEFICIENCY OF FINANCIAL PROVISION
OF ACTIVITY OF SUBJECTS OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE

Инновационная инфраструктура как основной инструмент построения национальной инновационной
системы состоит из ряда субъектов и объектов, которые образуют рынки услуг на всех стадиях реализации
инновационных проектов. Это, прежде всего, институты фундаментальной и прикладной науки, где зарождаX
ются инновационные идеи, а также институты охраны интеллектуальной собственности, агентства информаX
ционноXконсультационных услуг, венчурные банки, учреждения подготовки и переподготовки кадров, техноX
парки и сертификационные центры. В большинстве случаев ресурсы, необходимые для эффективной реализаX
ции возможностей субъектов инновационной инфраструктуры распределяются интуитивно, исходя из преX
дыдущего опыта и ожидаемого социальноXэкономического эффекта. Кроме того, учитываются возможности
возникновения непредвиденных рисков. В статье предлагается экономикоXматематическая модель оптимальX
ного распределения дефицитных финансовых ресурсов среди субъектов инновационной инфраструктуры,
исходя из условия минимизации суммарного дефицита. Сбалансированное и оптимизированное распределеX
ние имеющихся финансовых ресурсов между наукой, субъектами инфраструктуры и инновационным произX
водством может привести к их экономическому росту и развитию национальной экономики.
Innovative infrastructure as a major tool for building a national innovation system consists of a number of subjects
and objects that make up services markets at all stages of the implementation of innovative projects. There are
institutions of fundamental and applied science, where innovative ideas are generated, as well as institutes of intellectual
property protection, the agency of information and consulting services, venture capital banks, institutions of training
and retraining, certification centers and industrial parks. In most cases the resources, which needed to effectively
implement of the capacity of subjects of innovation infrastructure, are shared intuitively, based on past experience
and the expected social and economic effect. Also consider the possibility of unforeseen risks. It is proposed economicX
mathematical model of the optimal distribution of deficit financial resources among the subjects of innovation
infrastructure, based on the condition of minimizing the total deficit. Balanced and optimized allocation of the available
financial resources between the science, subjects of infrastructure and innovative production may lead to economic
growth and development of the national economy.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, математическая модель, дефицит финансовых ресур
сов, рынки услуг, постиндустриальное общество, экономика знаний.
Keywords: innovation infrastructure, mathematical model, deficit of financial resources, services market, post
industrial society, knowledge economy.
ВСТУПЛЕНИЕ
Инновационная инфраструктура как основа развития на
циональной экономики функционирует путем тесного взаимо
действия субъектов (физических и юридических лиц различных
форм собственности и организационного упорядочения) в ди
намично меняющейся внешней социальноэкономической сре
де. Такое взаимодействие формируется на основе конкретиза
ции целей, задач и функционального предназначения с учетом
имеющихся финансовых возможностей. Учитывая современное
состояние национальной экономики Украины и специфические
особенности деятельности субъектовучастников инновацион
ной деятельности, в том числе субъектов инфраструктурного
обслуживания, потребности существенно превышают возмож
ности, которые им может предоставить государство, внешние
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и внутренние инвесторы. Дефицит финансовых и материаль
ных ресурсов необходимо распределять между субъектами ин
новационной инфраструктуры страны таким образом, чтобы его
суммарное значение было минимальным. Формализация реше
ния о минимизации дефицита при распределении жестко огра
ниченного количества ресурсов между большим количеством
потребителей представляет собой достаточно сложную мате
матическую задачу, которая может быть использована при
финансировании субъектов инновационной инфраструктуры.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Изучению проблем формирования и финансирования
субъектов инновационной инфраструктуры посвящены рабо

Економiка та держава № 1/2016
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ты ряда украинских и зарубежных исследователей. В научной
литературе различные аспекты этого вопроса рассматривали
В. Бочарников [1], И. Бритченко [13], А. Горн [2], Д.Доржиева
[3], Н.Иванова [4], Н.Каленская [5], В.Соловьев [8], Л. Федуло
ва [9], Р. Чобанова [10], Т. Шотик [11], Й. Шумпетер [12] и др.
Большинство исследований посвящено раскрытию проблем и
роли нематериальных ресурсов в процессе становления эконо
мики знаний. Недостаточно исследованными остаются вопро
сы использования материальнофинансовой составляющей в
сервисной деятельности субъектов инновационной инфра
структуры.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является формирование задачи и раз
работка математической модели оптимального распределения
дефицитных ресурсов для получения максимального эффекта
от их использования в процессе решения наиболее сложных
проблем развития, взаимодействия и функционирования
субъектов инновационной инфраструктуры в рамках нацио
нальной инновационной системы.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В настоящее время финансовые, материальные и челове
ческие ресурсы, необходимые для реализации возможностей
субъектов инновационной инфраструктуры распределяются
интуитивно, исходя из накопленного опыта руководства орга
нов власти государственного и регионального значения, част
ных структур, а также принципа максимума ожидаемых выгод
и минимума рисков, в большинстве случаев не поддаются фор
мализации. Такое распределение, например, в сфере финансо
вой поддержки субъектов инновационной инфраструктуры,
которое закладывается на законодательном уровне, кроме ос
новных недостатков (а именно отсутствия, в большинстве слу
чаев, самого финансирования), уже на этапе планирования те
ряет элементы прогнозируемого распределения ресурсов сре
ди основных составляющих элементов процесса инфраструк
турного обеспечения инновационной деятельности и характе
ризуется признаками нерациональности.
В зависимости от различных вариантов распределения воз
никают неодинаковые потери от дефицита определенного вида
ресурсов и от нереализованных возможностей, которые вслед
ствие сложности распределения и отсутствия необходимой
информации не учитываются. Однако такие потери, как пока
зывает практика, могут быть достаточно значительны. Поэто
му возникает необходимость минимизации таких потерь при
их распределении между различными объектами, которые по
лучают инновационные услуги, а также ресурсов, имеющиеся у
субъектов инновационной инфраструктуры.
Математическая постановка задачи минимизации потерь
любого из субъектов инновационной инфраструктуры опреде
ленного социальноэкономического образования (предприятия,
отрасли, региона, страны), предусматривает, что объем ресур
сов, которые есть в наличии, не больше совокупной потребнос
ти в них. Представленную гипотезу можно формализовать пу
тем замены конкретного распределения соответствующим ему
отклонением — разницей между потребностями и ресурсами
(формула 1). Указанное отклонение условно называем дефи
цитом.
P − R = d при условии, что R ≤ P
(1),
где R — ресурсы предприятийсубъектов инновационной
инфраструктуры;
Р — потребности предприятийсубъектов инновационной
инфраструктуры;
d — дефицит.
Рассмотрим задачу о распределении некоторого ресурса
при наличии его дефицита. Пусть имеется определенное коли
чество ресурса R, который необходимо распределить среди n
потребителей, имеющих в нем общую потребность Р. Как пра
вило, R ≤ P, тому разница P − R = d ≥ 0 является дефици
том, который в процессе распределения ресурса также распре
деляется между имеющимися n потребителями. Таким обра
зом, распределение ресурса R между заданными n потребите
лями можно заменить соответствующим распределением дефи
цита D между этими же потребителями. То есть
d = d1 + d 2 + d 3 + K + d n =

n

∑

i =1

d i = P − R (2),

через E i ( d i ) и назовем функциями дефицитности. Как прави
ло, расходы E i ( d i ) являются неотъемлемыми и растут с уве
личением дефицита d i( i = 1, 2 , . .. , n ), следовательно, функ
ции E i ( d i )являются возрастающими, и поэтому их производ
ные положительные: E i' ( d i )> 0. Производная E ' ( d ) функции
дефицитности F ( d ) определяет предельные потери дефицит
ности (скорость изменения расходов, зависящих от дефицит
ности). Предположим, что функция E ' ( d ) возрастает с увели
чением d, тогда E '' ( d ) > 0 . Это означает, что стоимостная функ
ция расходов вследствие дефицитности E ( d ) задана в классе
выпуклых функций [7, с. 243]. То есть расходы от наличия де
фицита растут с увеличением размера дефицита.
Итак, с математической точки зрения, данная задача явля
ется задачей выпуклого математического программирования и
заключается в том, что необходимо распределить имеющийся
дефицит d между потребителями ресурса R так, чтобы суммар
ные расходы от дефицитности были минимальными. То есть не
обходимо найти такие значения переменных d1, d2,…, dn, чтобы
E ( d ) = E 1 ( d 1 ) + E 2 ( d 2 ) + ... + E n ( d n ) =

n

∑

i =1

E i ( d i ) → m i n (3),

при выполнении вспомогательных условий
n

∑

d i = d 1 + d 2 + ... + d n = P − R = d

(4),

i =1

и граничных условиях d i ≥ 0, где i = 1, 2,..., n .
Построенную математическую модель задачи можно ис
следовать методами дифференциального программирования,
использовав метод множителей Лагранжа [7, с. 244]. Вспомо
гательную функцию Лагранжа запишем в виде
L ( d 1 , ..., d n , λ ) =

n

∑

i =1

⎛
Ei (d i ) + λ ⎜ d −
⎝

n

∑

i =1

⎞
di ⎟
⎠

(5),

где λ — множитель Лагранжа.
Находим частные производные функции Лагранжа, при
равниваем их к нулю и получим систему n + 1 уравнений (6).
⎧ дL
'
⎪ дd = E i ( d i ) − λ = 0, ( i = 1,..., n )
⎪ i
⎨
n
⎪ дL = d −
di = 0
⎪⎩ д λ
i =1

(6).

∑

Упростив (6), имеем

⎧ E i' ( d i ) = λ , ( i = 1,..., n )
⎪ n
⎨
(7).
di = d
⎪
⎩ i =1
Итак, L ( d 1 , ..., d n , λ ) → m in, если E i' ( d i ) = λ , ( i = 1, ..., n ),
то есть распределение дефицита будет оптимальным, если пре
дельные расходы дефицитности у всех потребителей равны
между собой.
Из системы (7) получим интегральную систему n + 1 урав
нений

∑

{∫ λ d d
{λ d i

i

=

∫E

'
i

( d i ) d d i , ( i = 1, ..., n )

(8),

= E i ( d i ) + C , д е C = со n st , ( i = 1, ..., n )
Решив (9) при C = 0, получим

λ =

1
1
E ( d i ) , d i = 1 E ( d i ), d =
λ
di
λ

E (d )
d

λ =

n

∑

i =1

Ei (d i ) =

(9),
1
E ( d )і
λ

(10).

Тогда
d

=

d ⋅ E i (d i )
E (d )

(11).
Таким образом, если дефицит іго (і=1,…,n) потребителя
i

d ⋅ Ei (d i )
единиц ресурса, то суммарная стоимостная фун
E (d )
кция расходов вследствие дефицитности E ( d ) будет минималь
di =

где d i — мера дефицитности для іго потребителя, ной.
Итак, прямая задача об оптимальном распределении задан
i = 1, 2 , ..., n.
Расходы іго потребителя вследствие наличия дефицита ного дефицитного ресурса (величины) сводится к задаче об оп
являются функциями дефицита, обозначим их соответственно тимальном распределении другой величины (дефицита), кото
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рая однозначно определяет параметры заданного ресурса. По
лученная модель может применяться к процессам финансиро
вания, формирования и функционирования субъектов иннова
ционной инфраструктуры. Однако следует отметить, что пред
ложенная математическая модель является адекватной только
тогда, когда при распределении дефицита не возникает проблем,
связанных с рисками. В таком случае распределение ресурсов
среди потребителей будет оптимальным, когда предельные рас
ходы дефицитности у всех потребителей равны между собой.
Однако, как правило, фактически реальный дефицит iго
потребителя под влиянием случайных причин может отличать
ся от ожидаемого d i. Обозначим через βі коэффициент неопре
деленности, на который необходимо умножить величину ожи
даемого дефицита, чтобы получить фактический дефицит. Ко
эффициент βі является случайной величиной, которая приоб
ретает разные значения с определенной вероятностью, или с
некоторой плотностью вероятности. Будем считать, что коэф
фициенты βі являются непрерывными случайными величина
ми, то есть, предположим, что для каждого βі существует опре
деленная и известная плотность вероятности f ( βi ) . Как част
ный случай рассмотрим наиболее распространенный нормаль
ный закон распределения. В этом случае математическое ожи
дание фактического дефицита iго потребителя будет равнять
ся плановому (ожидаемому)
M (β i ⋅ d i ) = d i ⋅ M (β i ) = d i
(12).
n

Рассмотрим разницу d − ∑ βi di между ожидаемым дефици
i =1

n

том di и фактическим дефицитом ∑ βi di . Данная разница явля
i =1

ется случайной величиной. Вычислим дисперсию данной слу
чайной величины.
⎛
D ⎜d −
⎝

n

∑

⎞
⎛
βid i ⎟ = D ⎜
⎠
⎝

n

∑

⎞
βid i ⎟ =
⎠

n

∑

D (β i d i ) =

n

∑

d i2 D ( β i )

(13).
Предположим, что дисперсия возможного отклонения
i =1

i =1

i =1

i =1

⎛

фактического дефицита ожидаемого D ⎜ d −
⎝

n

∑β
i =1

i

⎞
d i ⎟ не дол
⎠

жна превышать некоторой заранее заданной величины k:
⎛
D ⎜d −
⎝

n

∑

i =1

⎞
βid i ⎟ ≤ k
⎠

(14).

⎧
⎪ E ' ( d ) = α + λ − 2 λ D ( β ) d = 0, ( i = 1, 2,...n )
i
i
i
1
2
⎪
n
⎪
⎨d − ∑ βidi = 0
i =1
⎪
⎪ n 2
⎪ ∑ d i D (β i ) − k = 0
⎩ i =1

(20).

Разницу E ' ( d i ) − α между предельными расходами и
удельными расходами назовем чистыми предельными расхода
ми. Если влияния рисков отсутствует (λ2=0 ), то чистые предель
ные затраты равны λ1. При наличии рисков λ 2 ≠ 0 )чистые пре
дельные расходы уменьшаются на 2 λ 2 D ( β i ) d i. Условие (20)
означает, что дисперсия отклонения фактического дефицита
от ожидаемого не должна превышать заранее заданной вели
чины k, которая является пределом риска, на который можно
пойти в процессе распределения дефицита.
Данную задачу можно сформулировать в терминах нео
классической теории риска следующим образом. Необходимо
распределить между отдельными потребителями ожидаемые
дефициты так, чтобы суммарные затраты дефицитности были
минимальными, то есть
E =

n

∑ E (d
i =1

i

) → m in

(21).

При этом должны выполняться следующие балансовые
условия:
n

∑β
i =1

i

di = d

(22),

⎛ n
⎞
P ⎜ ∑ βidi < d ⎟ ≤ p
(23).
⎝ i =1
⎠
Условие (23) означает, что вероятность появления дефи
цита, то есть вероятность появления непредвиденных разного
рода трудностей не должна превышать некоторой заранее за
данной величины р, которую можно назвать коэффициентом
риска. Будем считать, что функция вероятности возникнове
n
⎛
⎞
ния дефицита P ⎜ d − ∑ β i d i ⎟ известна.
i =1
⎝
⎠
Данную математическую задачу решим, использовав метод
множителей Лагранжа. Вспомогательная функция Лагранжа
имеет вид:

Тогда математическую модель задачи можно сформулиро
вать следующим образом: найти такие неотрицательные значе
ния d1, d2,…, dn, чтобы суммарные расходы дефицитности были
n
n
⎛
⎞
минимальными, то есть
L ( d 1 , ..., d n , λ 1 , λ 2 ) = ∑ E ( d i ) + λ 1 ⎜ d − ∑ β i d i ⎟ +
n
n
i =1
i =1
⎝
⎠
⎛
⎞
n
E = ∑ E ( d i ) + α ⎜ d − ∑ β i d i ⎟ → min
(15),
⎛ ⎛
⎞
⎞
+ λ 2 ⎜ P ⎜ d − ∑ βidi ⎟ − p ⎟
i =1
i =1
⎝
⎠
(24).
i =1
⎠
⎝ ⎝
⎠
где α — затраты, связанные с получением единицы дефи
Найдя частные производные функции Лагранжа и прирав
цитного товара.
няв их к нулю, получим систему n + 2 уравнений
Причем выполняются дополнительные условия
n

∑β
i =1

i

di = d

⎛
D⎜d −
⎝

(16),

n

∑βd
i =1

i

i

⎞
⎟=
⎠

n

∑d
i =1

2
i

D (β i ) ≤ k

(17).

Построенную математическую модель задачи можно ис
следовать методами дифференциального программирования,
используя метод множителей Лагранжа. Вспомогательная фун
кция Лагранжа имеет вид:
L ( d 1 ,..., d n , λ 1 , λ 2 ) =

⎛

n

n

∑ E ( d ) + α ⎜⎝ d − ∑ β d
i =1

i

i =1

i

i

⎞
⎟+
⎠

n
⎛
⎞
⎛ n
⎞
+ λ 1 ⎜ d − ∑ β i d i ⎟ + λ 2 ⎜ ∑ d i2 D (β i ) − k ⎟
i =1
⎝
⎠
⎝ i =1
⎠

Упростив (19), имеем

42

(25).

Упростив (25), получим (26)
⎧

E ' ( d i ) = λ1 + λ 2

∂p
= 0, ( i = 1, 2,...n )
∂d i

n

(18).

Находим частные производные функции Лагранжа, при
равниваем их к нулю и получим систему n + 2 уравнений (19):
⎧ дL
= E ' ( d i ) − α − λ 1 + 2 λ 2 D ( β i ) d i = 0, ( i = 1, 2, ...n )
⎪
дd
i
⎪
n
⎪⎪ дL
= d − ∑ βidi = 0
⎨
λ
д
i =1
⎪ 1
n
⎪ дL
= ∑ d i2 D (β i ) − k = 0
⎪
⎪⎩ д λ 2
i =1

⎧ дL
∂p
= E ' ( d i ) − λ1 − λ 2
= 0, ( i = 1, 2,...n )
⎪
∂d i
⎪ дd i
n
⎪⎪ дL
= d − ∑ βi d i = 0
⎨
д
λ
1
i
=
1
⎪
n
⎪ дL
⎛
⎞
⎪
= P ⎜ d − ∑ βi di ⎟ − p = 0
⎪⎩ дλ 2
i =1
⎝
⎠

⎨ d − ∑ βi d i = 0
i =1

n
⎛
⎞
P ⎜ d − ∑ βi d i ⎟ = p
i =1
⎠
⎩ ⎝

(26).

Рассмотрим систему уравнений (27)
⎧ '
∂p
= 0 , ( i = 1, 2 , ...n )
⎨ E (d i ) = λ1 + λ 2
∂
di
⎩

(19).

(27).

Если влияния рисков отсутствуют (λ2=0), то предельные
расходы дефицитности E ' ( di ) у всех потребителей равны меж
ду собой и равны λ1. При наличии рисков ( λ 2 ≠ 0 ) предельные
расходы дефицитности E ' ( di ) увеличиваются на величину
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7. Кузнецов А.В. Высшая математика: математическое про
∂p
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∂di
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цита.
Если предположить λ1=0, то есть считать, что фактичес
кий дефицит может превышать общий плановый дефицит, то
получим следующее условие оптимального распределения де
фицита
⎧ '
∂p
= 0, ( i = 1, 2,...n )
⎨ E ( di ) − λ 2
∂d i
⎩

(28).

Из условия (28) имеем

E ' ( di )
(29).
, ( i = 1, 2,...n )
∂p
∂di
Условие (29) показывает, что в этом случае распределение
будет оптимальным, когда предельные расходы дефицитности,
приходящихся на единицу предельной вероятности возникно
вения дефицита, являются одинаковыми для всех потребите
лей и равны λ2. То есть, коэффициент λ2 — это коэффициент
взаимосвязи между предельными потерями дефицитности и
предельной вероятностью возникновения дефицита.
Таким образом, полученная математическая модель опти
мального распределения финансовых ресурсов между субъек
тами инновационной инфраструктуры сводится к задаче об
оптимальном распределении величин их дефицита, минимиза
ция которого и определяет необходимые параметры данного
ресурса. За максимальное значение ресурсов может быть при
нят средний размер финансирования, выделяемый на иннова
ционную инфраструктуру в наиболее развитых странах Евро
пейского Союза.
λ2 =

ВЫВОДЫ
Развитие инновационной инфраструктуры Украины как
полидисциплинарной, многофакторной системы включает в
себя использование методов математического моделирования
и самоорганизации бизнесобразующих нелинейных систем.
Комплексное решение проблемы взаимодействия между учас
тниками инновационной инфраструктуры и инновационным
бизнесом относится к разряду когнитивных технологий. Про
блемы сбалансированного распределения дефицитных ресур
сов финансового обеспечения деятельности субъектов иннова
ционной инфраструктуры страны предлагается рассматривать
во взаимосвязи с разработанной математической моделью. Оп
тимизированное распределение имеющихся инвестиционных и
финансовых ресурсов между наукой, инфраструктурой и ин
новационным производством, а также математически обосно
ванная минимизация их суммарного дефицита наряду с факто
рами институционального характера, будут способствовать
развитию и росту национальной инновационной экономики.
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SOCIAL REPORT INTERESTS AS A TOOL INFORMATION STAKEHOLDERS SOCIALLY RESPONSIBLE
ENTERPRISE

Стаття присвячена вивченню теоретичних аспектів та підходів до визначення складу стейкхолдерів
соціально відповідальної організації, вивчення їх інтересів. Також здійснено дослідження міжнародноX
правових актів, на основі яких можливе впровадження норм соціальної відповідальності у практичну
діяльність вітчизняних організацій. На основі міжнародного стандарту Керівництва GRI, розроблено
систему показників нефінансової звітності, що дає можливість використовувати її для організацій будьX
яких типів і масштабів, будьXяких форм власності, видів діяльності та галузей економіки.
The article is devoted to the study of theoretical aspects and approaches to the determination of stakeholders
in a socially responsible organization, to study their interests. Also the research of international instruments on
which the possible introduction of standards of social responsibility in practice local organizations. Based on
the international standard guidelines GRI, the system of indicators of nonXfinancial reporting, which enables
organizations to use it for any type and scale of any form of property, activities and industries.
Ключові слова: соціальна відповідальність, нефінансова звітність, міжнародні стандарти соціальної
відповідальності.
Key words: social responsibility, social accountability, international standards of social responsibility.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кожна організація, яка є носієм певної системи
цінностей і суб'єктом економічної активності, прийма
ючи рішення про реалізацію бізнесініціативи, покла
дає на себе відповідальність за результат своїх дій пе
ред суспільством, персоналом, споживачами, бізнес
партнерами, державою. У зв'язку з цим виникає не
обхідність наукового вивчення соціальної відповідаль
ності як ціннісного принципу бізнесдіяльності та про
цесу формування громадської думки про його реалі
зацію в сучасних умовах. Одним із ефективних засобів
формування позитивного іміджу соціально відпові
дальної організації є нефінансова звітність, викорис
тання якої сприяє розвитку відповідно зі світовими
тенденціями.
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На сьогоднішній день відсутність єдиного трактуван
ня поняття "соціальна відповідальність", а також розумі
ння взагалі необхідності її використання, ускладнює впро
вадження даної концепції в практику українського бізне
су, хоча проблематика соціальної відповідальності вже
тривалий час досліджується в працях таких зарубіжних
вчених: Х. Боуен, Е. Карнегі, А. Керрол тощо. Вітчизняні
вчені також стурбовані впровадженням соціальної та еко
логічної складових соціальної відповідальності в практику
ведення бізнесу, серед них: О. Амоша, О. Гогуля, Л. Гри
цина, О. Грішнова, А. Колот, В. Крикун, Г. Хоружий,
А. Хімченко, В. Шаповал та інші [1—20].
Однак проблеми соціальної відповідальності розк
риваються здебільшого в теоретичному плані, тому по
требують подальшої проробки.
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СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПЕРСОНАЛ

Перед ким в організації існують юридичні
зобов'язання?
На кого може позитивно або негативно вплинути
рішення або діяльність соціально відповідальної організації?
Хто, найімовірніше, висловить стурбованість щодо
рішень і діяльності соціально відповідальної організації?
Хто був залучений в минулому, коли існувала
необхідність у вирішенні східних проблем?
Хто може допомогти соціально відповідальній
організації здійснити дії щодо конкретного впливу?
Хто може вплинути на здатність соціально
відповідальної організації виконувати її зобов'язання?
Хто буде поставлений у невигідне становище, якщо
буде виключений з взаємодії?
Хто в ланцюжку створення прибутку в найбільшій мірі
схильний до впливу?
БІЗНЕСКОНКУРЕНТИ
ПАРТНЕРИ
ВЛАСНИК
(АКЦІОНЕРИ)

СПОЖИВАЧІ

ГРОМАДСЬКІСТЬ

Соціальна
захищеність

ДЕРЖАВА
(представники органів державної влади)
Екологія, безпека
виробництва та продукції
Сумлінна
конкуренція

Імідж, підвищення
вартості організації

Рис. 1. Стейкхолдери соціально відповідальної організації

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи — теоретичне обгрунтування та роз
робка системи показників нефінансового звіту, як
інструменту інформування інтересів стейкхолдерів соц
іально відповідального підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Концепція соціальної відповідальності почала свій
розвиток з 1960х рр., коли було взято під сумнів тезу
про єдину мету суб'єктів бізнесу — отримання прибут
ку, — що зумовило необхідність дослідження питань
соціальної відповідальності. В результаті виникли два
протилежних підходу щодо ідеї соціальної відпові
дальності підприємств: класична та соціальноеконо
мічна. Відповідно до першого підходу соціальна відпо
відальність визначається як діяльність, що спрямова
на на максимізацію прибутку підприємств. Її основним
прихильником був М. Фрідман, який вважав, що оск
ільки більшість сучасних менеджерів є найманими пра
цівниками та несуть відповідальність лише перед акці
онерами компаній, в яких вони працюють, то їх пер
винна задача полягає в максимально ефективному
сприянні реалізації інтересів акціонерів. Другий — соц
іальноекономічний — підхід передбачає, що управлі
ння має виходити за межі створення прибутку й вклю
чати захист і підвищення добробуту суспільства. При
хильники даного підходу вважали, що основним недо
ліком класичного підходу є його тимчасова обме
женість. На їх думку, менеджери, перш за все повинні
цікавитися збільшенням прибутку на тривалу перспек
тиву, а для цього їм необхідно приймати на себе певні
соціальні зобов'язання та нести відповідні витрати [1;
2; 5; 10].
Європейська комісія дає таке визначення даного
терміна: "Корпоративна соціальна відповідальність за
своєю суттю є концепцією, яка відображає добро
вільне рішення компаній брати участь в поліпшенні
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суспільства та захисті навколишнього середовища". В
даному визначенні акцент робиться на задоволенні
інтересів суб'єктів зовнішнього середовища, а мікро
середовище — персонал із його потребами — не роз
глядається. Науковці вважають, що соціальна відпо
відальність знаходить втілення в таких категоріях, як
соціальні зобов'язання, соціальна взаємодія та соц
іальна чуйність [19; 20]. При цьому під соціальними
зобов'язаннями розуміється отримання корпорацією
прибутку та сплата державі податків унаслідок діяль
ності, обмеженої рамками закону. Соціальна взаємо
дія являє собою реакцію менеджменту на існуючі соц
іальні норми, цінності та справдження сподівань, що
виходять за межі законодавчо встановлених норм
права. Соціальна чуйність означає добровільне ухва
лення соціальних зобов'язань [3; 6]. Синтез дослід
жених визначень дозволяє авторам запропонувати
розглядати "соціальну відповідальність", як доб
ровільні соціальні зобов'язання, які визнаються таки
ми суспільством та які бере на себе власник або упов
новажений ним орган підприємства з метою задово
лення соціальних інтересів персоналу та всіх зацікав
лених сторін в межах економічної доцільності.
Важливим аспектом при дослідженні соціальної
відповідальності є виділення стейкхолдерів, оскільки
без цього не можна сформувати основні вектори пол
ітики соціально відповідальної організації. Також
визначення стейкхолдерів необхідне для виділення
індивідуальних домінуючих для кожної групи інте
ресів, які дозволяють більш обгрунтовано розробля
ти і упроваджувати корпоративну соціальну відпові
дальність [7].
Основне визначення данного поняття дав Р. Фріман
в 1984 році: "Стейкхолдер — це група (індивідуум), яка
може зробити вплив на досягнення організацією своїх
цілей або на роботу організації в цілому" [9]. На рисун
ку 1 відображені, виокремленні авторами даного дослі
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Таблиця 1. Система показників нефінансового звіту соціально відповідальної організації
з урахуванням інтересів стейкхолдерів
Назва розділів та
підрозділів
Економічний
розділ

Екологічний
розділ

Соціальний
(підрозділи):
*Організація
праці

*Права людини

* Суспільство

*Відповідальність за
продукцію

Стейкхолдери / Показники
Акціонери та Бізнес-партнери
1) показники ефективності діяльності;
2) розмір дивідендів;
3) стабільність замовлень і виконання госпдоговірних зобов’язань;
4) оплата в строк та за умовами договору;
5) відсоток розміру коштів, які були виділені на публікацію інформації про підприємство
для всіх зацікавлених сторін, у витратах на реалізацію продукції
Місцеве співтовариство та Держава
1) коефіцієнт забрудненості навколишнього середовища;
2) відсоток розміру коштів, які були виділені на організацію екологічно безпечного
виробничого процесу, у витратах на охорону праці та техніку безпеки підприємства.
3) економія енергоспоживання;
4) використання екологічно чистих матеріалів;
5) відмова від поліетилену;
6) ініціатива по зниженню шкідливих викидів;
7) очищення та повторне використання води

Персонал і топ-менеджери
1) співвідношення середнього розміру заробітної плати на підприємстві до середнього
розміру заробітної плати в галузі;
2) питома вага коштів, які виділені керівництвом на виплату премій та інших
заохочувальних і компенсаційних виплат у фонді оплати праці;
3) питома вага коштів, які виділені керівництвом на надання соціального пакета
працівникам у витратах на персонал;
4) стабільність виплати заробітної плати;
відсоток працівників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
в загальній чисельності працівників;
5) відсоток розміру коштів, які були виділені на навчання, у витратах на персонал;
6) відсоток працівників, які одержали путівки в будинки відпочинку, санаторії тощо за
рахунок коштів підприємства, в загальній чисельності працівників;
7) відсоток вартості путівки, яку оплачує роботодавець працівнику;
8) відсоток розміру коштів, які були виділені на медичне обслуговування, у витратах на
трудові та соціальні пільги, що надаються підприємством;
9) відсоток розміру коштів, які були виділені на поточні витрати на охорону праці та
техніку безпеки, в загальних витратах на охорону праці та техніку безпеки підприємства
Персонал
1) кількість випадків дискримінації при прийнятті на роботу;
2) кількість випадків використання дитячої праці;
3) кількість випадків примусової праці;
4) рівень забезпечення безпечної праці;
5) % оброблених скарг та рекламацій
Місцеве співтовариство
1) забезпеченість зайнятості місцевого населення;
2) відсоток розміру коштів, які були виділені на участь у благодійних акціях, в інших
операційних витратах підприємства;
3) відсоток розміру коштів, які були виділені на спонсорську допомогу місцевих
культурних, освітніх і спортивних заходів, в інших операційних витратах підприємства;
4) залучення підприємства у широкі програми соціального розвитку місцевих громад;
5) коефіцієнт забрудненості навколишнього середовища;
6) відсоток розміру коштів, які були виділені на організацію екологічно безпечного
виробничого процесу, у витратах на охорону праці та техніку безпеки підприємства
Споживачі
1) гнучкість цінової політики;
2) безпечність та якість товарів, які виробляє підприємство;
3) широта і повнота асортименту продукції підприємства

дження, стейкхолдери соціально відповідальної орган
ізації (персонал, власник (акціонери), споживачі, гро
мадськість (місцеве співтовариство, місцеві органи вла
ди), держава (представники органів державної влади),
конкуренти, бізнеспартнери) та коло їх основних інте
ресів у відповідності до міжнародного стандарту ISO
26000 [2; 5; 9; 12; 18].
Як видно з рисунка 1, в даний час діяльність органі
зації пов'язана з функціонуванням безлічі зацікавлених
сторін, які здійснюють безпосередній вплив на її
діяльність. Соціально відповідальна організація має свої
засоби зворотного впливу.
Далі більш детально розглянемо взаємовідносини
між соціально відповідальною організацією і кожним з
суб'єктів, які було виділено.
Держава як суб'єкт економікотрудових відносин
та зацікавлена сторона у формуванні соціально
відповідальної організації виконує функції гаранта,
регулятора та контролера з метою створення фор
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мування економічних стимулів, нормативноправо
вих умов для здійснення виробничогосподарської
діяльності, соціальних гарантій працівникам. Зі сво
го боку соціально відповідальна організація повин
на дотримуватися законодавчих норм, своєчасно та
у повному розмірі сплачувати податки та сприяти
формуванню ринкової економіки.
Громадськість впливає на створення сприятливо
го іміджу та репутації соціально відповідальної орган
ізації. Соціально відповідальна організація ж повин
на проводити відповідні заходи, що спрямовані на
охорону навколишнього середовища, створення ро
бочих місць, сприяти соціальноекономічному розвит
ку. З точки зору охорони навколишнього середови
ща, соціально відповідальна організація повинна
запобігати шкідливому впливу виробництва на людей,
їх здоров'я, працездатність, емоційний стан, три
валість життя. Що ж стосується питання створення
робочих місць, то соціально відповідальна організа
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ція повинна по можливості розширяти свою вироб
ничу потужність, прагнучи збільшити не лише прибу
ток, а й нові робочі місця. Сприяння соціальноеко
номічному розвитку громадськості реалізується зав
дяки соціальним програмам. Цей напрям соціально
відповідального підприємства, здійснюється на доб
ровільній основі та покликаний внести внесок до роз
витку місцевого суспільства (соціальні програми й
акції підтримки соціально незахищених верств насе
лення, надання підтримки дитинству і юнацтву,
підтримка збереження та розвитку житловокому
нального господарства й об'єктів культурноісторич
ного значення, спонсорування місцевих культурних,
освітніх і спортивних організацій та заходів, підтрим
ка соціальнозначущих досліджень і кампаній, участь
в добродійних акціях) [4].
Соціально відповідальне підприємство повинне бу
дувати свої відносини з конкурентами, виходячи з норм
сумлінної конкуренції. Сумлінна конкуренція — це така
ситуація на ринку, при якій не формально, а реально за
безпечуються рівні умови функціонування всім без ви
нятку суб'єктам ринкових відносин і досягається зба
лансованість їх інтересів. Основними її методами є: зни
ження цін ("війна цін"), підвищення якості продукції,
розвиток до й післяпродажного обслуговування, ство
рення нових товарів і послуг з використанням досягнень
НТП тощо. При цьому неприпустимим є економічне
(промислове) шпигунство, підробка продукції конку
рентів, підкуп, шантаж, обман споживачів, махінації з
діловою звітністю, валютні махінації, приховування де
фектів тощо.
Взаємовідносини між соціально відповідальною
організацією і споживачами знайшли відображення
у концепції соціальноетичного маркетингу. У літе
ратурі порушується питання про те, чи мають право
фірми засновувати свою діяльність на концепції мар
кетингу в сучасних умовах забруднення навколиш
нього середовища, нестачі природних ресурсів,
інфляції, енергетичної кризи. Суть питання зводить
ся до того, щоб встановити, чи діє фірма, яка задо
вольняє запити своїх споживачів, в інтересах усього
суспільства. Концепція соціальноетичного марке
тингу передбачає досягнення цілей підприємства з
урахуванням задоволення потреб як окремого спо
живача, так суспільства загалом. Мета концепції
соціальноетичного маркетингу — забезпечення дов
готривалого благополуччя окремого споживача і
всього суспільства. Отже, при прийнятті маркетин
гових рішень необхідно враховувати такі чинники:
потреби споживача, його інтереси, інтереси фірми й
інтереси суспільства [8].
Внутрішніми суб'єктами соціально відповідальна
організація є власник і персонал.
У першу чергу розглянемо інтереси соціально відпо
відальна організація у відношенні з власниками / акціо
нерами / інвесторами. Цей напрям соціально відпові
дальної організації спрямований на забезпечення отри
мання максимальної віддачі від вкладених засобів при
прийнятному ризику, оскільки акціонери зацікавлені в
отриманні високих дивідендів і в зростанні курсу акцій
з урахуванням, звичайно, і ризиків; іншими словами,
інтерес даної групи стейкхолдерів полягає в зростанні
вартості компанії.
Досягнення цілей власників (акціонерів, інвес
торів), реалізація завдань менеджерів, неможливі без
продуктивної праці персоналу, які зайняті на дано
му підприємстві. Досягти цього можна через реалі
зацію такого інтересу, як гідну працю. Цей напрям
соціально відповідальної організації забезпечує
персоналу нормальні умови, в яких він працює, адек
ватну зарплату та соціальний захист працівника,
відсутність дискримінації і переслідувань на робочо
му місці, можливість реалізувати своє право голосу
і так далі.
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Концептуальні ідеї та засади соціальної відповідаль
ності відображають наступні міжнародноправові акти,
які розроблені міжнародними організаціями та загаль
новизнані світовою громадськістю: Глобальний Договір
Організації Об'єднаних Націй (1999 р.); "Рекомендації
для мультинаціональних корпорацій Організації еконо
мічного співробітництва і розвитку" (1976 р.); ISO 26000
"Керівництво з соціальної відповідальності" (2011 р.);
Стандарт SА 8000 (2001 р.); Глобальна ініціатива зі
звітності GRI (1997 р.); Стандарт взаємодії із зацікав
леними сторонами AA 1000 (1999 р.); IC CSR
08260008000 (CSRКСВ2008) (2008 р.); інші міжнародні
стандарти і норми із соціальної відповідальності [3; 9;
13; 18].
Одним з дієвих інструментів впровадження вище
розглянутих міжнародних стандартів соціальної
відповідальності є нефінансова звітність, викорис
тання якої дозволяє збільшувати зацікавленість
стейкхолдерів в діяльності підприємства [11; 14; 15;
16; 17].
З метою найбільш повного задоволення інтересів
стейкхолдерів, авторами запропоновано складати роз
діли та підрозділи нефінансового звіту з виокремлен
ням показників за кожним стейкхолдером.
Такий підхід потрібен для виділення індивідуальних
домінуючих для кожної групи стейкхолдерів інтересів,
які дозволяють більш обгрунтовано розробляти і упро
ваджувати корпоративну соціальну відповідальність. З
урахуванням існуючих міжнародних стандартів (особ
ливо стандарту GRI) та вітчизняної практики, пропо
нується система показників нефінансового звіту, яка
відповідає особливостям інтересів стейколдерів (табл.
1). Вибір показників обгрунтовується дослідженням
міжнародних стандартів і звітності щодо соціальної
відповідальності компаній, які адаптовано до специфі
ки вітчизняних організацій. Крім того, враховані мож
ливість збору емпіричних даних та національні стандар
ти бухгалтерського обліку.
Оскільки розробка нефінансової звітності здійсню
валась на основі міжнародного стандарту Керівницт
ва GRI, це дає можливість використовувати її для
організацій будьяких типів і масштабів, будьяких
форм власності, видів діяльності та галузей економі
ки. Практична значимість запропонованої системи по
казників нефінансового звіту полягає в тому, що він
дозволяє організації інформувати про свої соціально
відповідальні дії кожну з зацікавлених сторін за допо
могою конкретних показників, що суттєво підвищує
рейтинг, конкурентні переваги та прихильність стейк
холдерів.
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TECHNOLOGY TRANSFER AS AN ELEMENT OF TECHNOLOGICAL UPDATING OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES

Виробничі та економічні можливості підприємства для виробництва та вдосконалення споживчих
вартостей з часом починають відставати від заданого рівня вимог. Кількісні накопичення такого відстаX
вання призводять до об'єктивної необхідності якісного стрибка у виробничоXмаркетинговій структурі
підприємства, який може відбутися при проведенні технікоXтехнологічного оновлення виробництва на
основі нових наукових ідей і технічних рішень.
Об'єктом дослідження даної статті є технологічне оновлення промислових підприємств. ПредмеX
том — трансфер технологій. Метою статті є — виявлення ролі та місця трансферу технологій в технолоX
гічному оновленні промислових підприємств.
Застосування сучасної теорії транзакційного аналізу лежить в основі еклектичної теорії, згідно з якою
можливість підприємств здійснювати або отримувати трансфер технологій залежить від факторів OLI,
які повинні бути дослідженими для прийняття управлінського рішення щодо трансферу технологій.
Industrial and economic opportunities of the enterprise for production and improving consumer values
eventually begin to fall short of the requirements for specified level. Quantitative accumulation of the backlog
leads to a qualitative leap in the production and marketing structure of the company, which can occur during
the technical and technological renovation of production based on new scientific ideas and technical solutions.
The object of this article is to study technological innovation for enterprises. The subject is technology transfer.
The aim of the article is to identify the place and role of technology transfer in the technological upgrade of
industrial enterprises.
The usage of the modern theory of transactional analysis underlying the eclectic theory, according to which
the company's opportunity to make or receive technology transfer depends on factors OLI, which should be
investigated for making management decisions on technology transfer.

Ключові слова: технологічне оновлення, переваги розміщення, інноваційна діяльність, промислове підприє
мство, трансфер технологій, OLIфактори.
Key words: technological innovation, the benefits of deployment, innovation, industrial enterprise, technology
transfer, OLIfactors.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розширення ринків, їх зростаюче ускладнення, по
силення конкурентної боротьби об'єктивно призводять
до необхідності вдосконалення існуючих конкретних
технікотехнологічних засобів виробництва з метою
підсилення конкурентоспроможності промислових
підприємств.
Виробничі та економічні можливості підприємства
для виробництва та вдосконалення споживчих вартос
тей з часом починають відставати від заданого рівня
вимог. Кількісні накопичення такого відставання при
зводять до об'єктивної потреби якісних змін у вироб
ничомаркетинговій структурі підприємства, які відбу
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ваються при проведенні технікотехнологічного онов
лення виробництва на основі нових наукових ідей і тех
нічних рішень.
Завдання технікотехнологічного оновлення під
приємств особливо актуальне внаслідок значного фізич
ного і морального зношення технічного парку устатку
вання в усіх галузях промисловості. Досвід країн, які
успішно пройшли етап трансформації економічних
відносин, показує, що проведення технікотехнологіч
ного оновлення промислових підприємств, що заснова
не на активізації процесів трансферу нових технологій
є необхідною умовою для підвищення конкурентоспро
можності виробництва.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Форми трансферу технологій промисловими підприємствами за ступенем контролю,
відповідальності та ризику
1
2
3
4
5
6
7

Філія - стовідсоткове володіння підприємством активами іншої компанії. Можливі два варіанти відкриття нового підприємства або злиття і поглинання
Спільне підприємство, засноване на пайові власності. Можлива більш детальна класифікація за
часткою власності (основна, однакова, незначна). Можлива участь більш як двох сторін
Партнерство (стратегічний альянс)
Контракти «під ключ» (будівництво об’єкта, доведення до моменту початку експлуатації, навчання
місцевого персоналу)
Контракт досліджень та розробок (НДДКР), консалтинговий контракт
Ліцензування технології компанії, крос-ліцензування, франчайзинг
Експорт - трансфер технології у втіленій формі. Не всі автори визнають цю форму як трансфер
технологій. Також можна порівнювати цю форму з відсутністю трансферу технологій

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Перші дослідження з цієї проблематики проводи
лись у роботах західних вчених. Зокрема у досліджен
нях Дж. Даннінга (Dunning J.) було побудовано еклек
тичну теорію виробництва. У працях Р. Кейвза (Caves
R.) та Р. Робінсона (Robinson R.) розглянуто загальні
питання трансферу технологій промисловими підприє
мствами.
Моделі вибору форм трансферу технологій було по
будовано, в працях В. Девідсона (Davidson W.).
Низку досліджень із проблематики технологічного
оновлення, інтелектуальної власності, трансферу тех
нологій промисловими підприємствами було виконано
в роботах українських вчених Б. Кекуха, Л. Безчасного,
Ю. Бажала, А. Філіпенка, О. Шниркова, О. Рогача, С. Яку
бовського.
Так, Ю. Бажал розглянув проблеми технологічних
змін в економіці; В. Гойло, Т. Коробчук досліджували
проблеми інтелектуальної власності; М. Гуревич, Б. Ке
кух — інтелектуальних продуктів, окремих їх видів та
вартісної оцінки; Б. Губський — інтелектуального ре
сурсу українського суспільства; С. Вовканич, М. Несте
ренко — інтелектуального потенціалу суспільства і мо
тиваційних механізмів наукової та науковотехнічної
діяльності. О. Шнирков, О. Рогач визначили роль про
мислових підприємств у сфері трансферу технологій.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На сьогодні в рамках теорії трансферу технологій
на теоретикометодологічному рівні все ще залишають
ся мало розробленими такі проблеми: створення ефек
тивних комплексних моделей трансферу технологій,
виявлення особливостей, переваг та недоліків різних
форм трансферу технологій, аналіз впливу характери
стик країнирозміщення на вибір форм трансферу тех
нологій, вплив на масштаби та географію поширення
трансферу технологій крупних промислових підпри
ємств.
Серед практичних аспектів актуальним є досліджен
ня ролі та місця вітчизняного ринку інтелектуальної
власності у міжнародному русі технологій.
Об'єктом дослідження даної статті є технологічне
оновлення промислових підприємств. Предметом —
трансфер технологій. Метою статті є виявлення ролі та
місця трансферу технологій в технологічному оновленні
промислових підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Технологічне оновлення — це процес раціонально
го розширення виробництва на новій технічній основі
та передбачає впровадження досягнень науковотехні
чного прогресу з максимальним використанням потен
ціалу підприємства, новітніх технологій та обладнання
з метою створення конкурентоспроможної інновацій
ної продукції, технологій найбільш ефективним і опти
мальним шляхом.
Важлива роль у процесі технологічного оновлення
належить трансферу технологій, як засобу передачі тех
нічної, технологічної, маркетингової, управлінської
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інформації. Згідно з варіантом Кодексу трансферу тех
нологій [1], що обговорювався у рамках ЮНКТАД між
1976 та 1985 роками, трансфер технологій — це процес
передачі систематичних знань для виробництва продук
ту, застосування процесу або надання послуги і не по
ширюється на трансакції, що включають простий про
даж або лізинг товарів.
Трансфер технологій складається [2]: з одного або
більшої кількості неподільних технологічних модулів;
дозволу на використання різних прав, знань або активів;
фізичних об'єктів ("втілена технологія" — капітальне
обладнання, компоненти/напівфабрикати, кінцева про
дукція); нематеріальних об'єктів (письмові документи,
комп'ютерні програми, зображення тощо).
На основі узагальнення практики господарського
процесу та руху трансферу технологій, наведено ос
новні форми трансферу технологій промисловими
підприємствами за ступенем контролю, відповідальності
та ризику (табл. 1).
Залежно від специфіки технології промислове
підприємство може використовувати різні механізми та
категорії трансферу технологій. За своїм змістом ме
ханізми трансферу технологій слід розуміти як засоби,
за допомогою яких здійснюється трансфер, а категорії
як різнобічні фактори виробничого процесу, що втілені
у певній технології.
Так, у дослідженні [3] виділено чотири основні ме
ханізму трансферу технологій:
1) документація у вигляді інструкцій та специфікацій
для певних завдань, усні та письмові комунікації;
2) навчання, в т.ч. на робочих місцях;
3) відрядження та обмін технічним персоналом;
4) передача спеціалізованого обладнання.
На вибір форми трансферу технологій впливають
багато факторів. Це можуть бути: специфічні особли
вості певної технології, економічний стан промислово
го підприємства, що здійснює технологічне оновлення,
характеристика зовнішніх умов та ризику щодо транс
феру технологій.
У будь якому випадку, вибір тієї чи іншої форми
трансферу вимагає проведення аналізу відповідності
форми наявним умовам. Такий аналіз робиться за пев
ними вимірами технологічного процесу, що пропонуєть
ся для в провадження на об'єкті технологічного онов
лення.
Систематизовано та узагальнено послідовний аналіз
вибору форми трансферу наведено у таблиці 2. Види
виміру корисності технології для певного підприємства
для його технологічного оновлення відрізняються в за
лежності від стану ринку та життєвого циклу (техно
логії, товару).
Всебічний аналіз технології щодо економічних ха
рактеристик, часу її існування та можливостей як спе
цифічного фактора виробництва дозволяє зробити
узагальнений висновок, що в цілому технологія є кри
тичним фактором та необхідною умовою реалізації
технологічного оновлення промислового підприєм
ства.
Для більш повного розуміння того, чому підприє
мство здійснює трансфер технологій, і для визначен
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Вимір технології при аналізі її відповідності для впровадження у технологічне оновлення
№
1

Вид виміру технології
Стадія розвитку, її
розповсюдженість

2

Динамічні якості

3

Відносна важливість

4

Факторозамінність

5

Масштабність

6

Зворотний
інжиніринг

7

Технологія або
процесу, продукту

Пояснення
Збільшення віку технології зменшує вартість її
обслуговування. Професійних навичок набуває ширше
коло фахівців і, як наслідок, зменшуються витрати на
навчання, а в цілому і витрати на робочу силу
Швидкість, з якою очікуються зміни технології.
Інформація про це може змінити поведінку як
продавців, так і покупців існуючої технології
Та технологія, на базі якої створюється нова галузь, яка
з плином часу може стати технологією відгалуження
Рівень аналізу, за яким фактори, які використовує
технологія, можуть бути замінені іншими
Наявність економічних умов використання щодо
розміру ринку або умов факторів – компетенції, джерела
сировини, робоча сила
Технологію, яка може бути проаналізована, після чого
синтезована для комерційних цілей без допомоги
оригінального розробника, складніше захищати від
неавторизованого використання, ніж технологію, що
потребує довгострокових та дорогих НДДКР для
дублювання
Цей розподіл стосується рівня первинності технології

ня факторів, що впливають на вибір форми трансфе
ру технологій для його технологічного оновлення не
можливо обійтись без аналізу теоретичних концепцій
розвитку підприємства. Наведемо основні сучасні
теорії створення і розвитку підприємств та трансфе
ру технологій в контексті існування та впливу тран
закційних витрат.
Отже, логіка існування крупних підприємств вима
гає, щоб фактори розміщення компенсували витрати
розміщення підприємств на різних територіальних та
товарних ринках. Мають існувати деякі транзакційні
переваги. Аналіз витрат, пов'язаних з трансфером тех
нологій, у концепції транзакційних витрат спрямований
на те, щоб довести, що підприємство обере форму транс
феру технологій з мінімальним рівнем витрат. Тому роз
глянемо суть цього питання — як виникають витрати,
пов'язані з трансфером технологій.
Базуючись на теорії фірми, відносні витрати ринко
вої трансакції трансферу технології будуть вищими за
лежно, поперше, від того, наскільки складніше для
сторін перевірити твердження іншої сторони щодо ас
пектів потенційної трансакції, подруге, від розміру
рівня невизначеності, пов'язаного із трансакцією, по
третє, залежно від рівня незворотності зобов'язань
сторін [4].
Очікувані витрати трансферу технологій впливають
на рішення підприємства щодо вибору форми трансфе
ру технологій. Існує небагато досліджень, присвячених
аналізу фактичних витрат на трансфер технологій. В
одному з досліджень [5] показано, що витрати транс
феру технологій становлять від 2 до 59% загальних ви
трат проекту з медіаною у 19%.
В іншому дослідженні автори показують, що витра
ти становлять від 5 до 17% (або від 21 до 41%, якщо ви
трати та дохід розподілені в часі й дисконтовані зі став
кою у 15%) [6].
Різниця між величиною витрат залежить, зокрема,
від того, чи здійснюється трансфер у розвинені країни
(менші витрати), чи у країни, що розвиваються (вищі
витрати). Витрати вищі також у тому разі, якщо здійс
нюється трансфер новітньої технології.
З позиції концепції транзакційних витрат, крім вит
рат, також доцільно проводити аналіз доходів. Фактич
ний обсяг доходу, який має отримати ліцензіар, визна
чається на етапі укладення ліцензійної угоди та є будь
якою сумою, узгодженою сторонами у діапазоні, обме
женому зверху умовами попиту на ринку ліцензіата, та
знизу — витратами сторін на виконання угоди упродовж
усього життєвого циклу угоди.
Застосування сучасної теорії транзакційного аналі
зу лежить в основі еклектичної теорії Дж. Даннінга,
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Приклад
Програмне забезпечення щодо фінансового
планування, оцінки інвестиційних проектів,
ведення бухгалтерії тощо
Зупинка інновації інших суб’єктів ринку в
рамках застарілих технологій, орієнтація на
лідера
Перший літак був основною технологією.
Відгалуження – гелікоптер
Процесори можна виробляти з використанням
машин різної швидкості
Виробництво автомобілів у кількості 200
одиниць, з прийнятними витратами
неможливо
Дизайн автомобілів, просте
приладобудування, бутова електроніка

Продукт – нове обладнання, процес – нові
методи обробки сировини у виробництві

згідно з якою можливість підприємств здійснювати або
отримувати трансфер технологій залежить від трьох
факторів OLI — (OLІfactors — ownership, location,
internalization) [6]:
1) ступеню володіння активами (або можливості їх
придбання), яких не мають конкуренти (переваги влас
ності);
2) чи зацікавлене підприємство у продажу, ліцензу
ванні чи внутрішньому використанні таких активів (пе
реваги інтерналізації);
3) рівня прибутковості використання цих активів у
поєднанні з ресурсами існуючого ринку (переваги роз
міщення).
Чим більший обсяг переваг власності має підприєм
ство, тим вищий стимул для їх інтерналізації; і чим знач
ніші переваги існуючого ринку, тим вища вірогідність
того, що підприємство буде активізувати трансфер тех
нології.
Історична ретроспектива OLIфакторів така: через
недосконалість ринку технологій переваги власності та
розміщення були достатніми для здійснення трансферу
технологій у ранній післявоєнний період. Однак у кінці
60х років стандартизація технологій, зростання кон
куренції, а також зусилля країн, що розвиваються, зро
били ліцензування альтернативною формою трансфе
ру технологій. Володіння лише перевагами власності та
розміщення вже не було достатнім (але залишалося не
обхідними) умовами для трансферу технологій. Ці пе
реваги мали доповнюватися перевагами інтерналізації
для здійснення трансферу технологій.
Наведемо найважливіші OLIзмінні, які впливають
на рівень та структуру трансферу технологій. Складові
та рівень цих змінних залежатимуть від значень чоти
рьох контекстних змінних:
1) виду діяльності міжнародних корпорацій (ринко
вий, ресурсний, досягнення ефективності, отримання
стратегічних активів);
2) наявності активів розміщення у країнахдонорах
інвестицій;
3) технологічна та інші властивості секторівре
ципієнтів;
4) специфічні характеристики (включаючи стратегії
виробництва, інновацій, власності) міжнародних корпо
рацій, що здійснюють трансфер технологій.
Для підприємств сфери послуг фактори переваги
згідно з еклектичною теорією Дж. Даннінга зазвичай
відрізняються від факторів, що є типовими для підпри
ємств виробничої сфери. Такі фактори для корпорацій
сфери послуг наведені у таблиці 3.
Як показано у таблиці, якщо володіння технологією
створення продукту або процесу є основою переваг
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Таблиця 3. Переваги власності, розміщення та інтерналізації для корпорацій сфери послуг
Переваги власності
1) інформація, управлінські, організаційні та виробничі технології;
3) торгові марки (їх роль є навіть важливішою, ніж у виробництві);
4) навчання, кодифікація технології;
5) глобальні інформаційні системи (наприклад, бази даних у консалтингових
компаніях)
Переваги інтерналізації
1) створення ринків (особливо у споживчих товарах/послугах);
2) глобальні мережі дистрибуції послуг (резервування місць, авіаквитків)
Переваги розміщення
1) у деяких випадках товар повинен створюватися там, де його потребують покупці
(фактор прив’язаності до території), а не там, де його вигідніше створювати

власності у виробничих галузях, то інформація, управ
лінські, організаційні та маркетингові технології є ос
новою переваг власності у сфері послуг.
Безперечним є той факт, що стратегія інновацій
ного розвитку грунтується на модернізації промис
лових підприємств і є ключовим чинником поліпшен
ня його соціальноекономічних показників, основою
забезпечення довгострокової конкурентоспромож
ності.
Реалізація стратегії технологічного оновлення ма
теріальнотехнічної бази виробництва вимагає кваліфі
кованого вибору стратегічних пріоритетів і вироблення
ефективного механізму їх здійснення, на сам перед щодо
форми та методів трансферу технологій, що викорис
товуються для оновлення виробництва.
Основними напрямами стратегії можуть бути оцін
ка технікотехнологічних потреб виробництва, визна
чення ефективних ринкових ніш, потрібного технолог
ічного рівня, перспективної конкурентоспроможності
інноваційних продуктів і засобів виробництва за допо
могою вимірювання адаптивності технології до конк
ретних умов застосування.
Впровадження технологічного оновлення промис
лових підприємств здатне забезпечити створення кон
курентоспроможної продукції, досягнення ефектив
них результатів своєї діяльності. Оновлення техноло
гічної бази виробництва в розвинених країнах світу
свідчить про те, що ринкові фактори спричиняють при
скорення темпів створення та освоєння процесінно
вацій, заснованих на високих темпах розвитку природ
ничих, фізикоматематичних, хімічних, біологічних
наук. Ці інновації сприяють енерго і матеріалозбере
женню та підвищенню продуктивності праці, тобто
принциповим новим технологічним змінам у вироб
ництві, властивим високим технологічним його укла
дам, які забезпечують гнучкість діяльності підприєм
ства.
ВИСНОВКИ
Трансфер технологій відіграє важливу роль у
світовому господарському процесі. Це зумовлено
зростанням технологічної інтенсивності товарів та
послуг, що виробляються та надаються сучасними
суб 'єктами ринкі в. Тако ж і снує та по сті йно
збільшується залежність між технологічними пере
вагами компаній і успішністю їх розвитку та зрос
тання.
У результаті аналізу форм і методів трансферу тех
нологій виявлено, що технології є не лише одним із фак
торів виробництва, а й становлять основу існування та
розвитку будьякого промислового підприємства.
Застосування сучасної теорії транзакційного ана
лізу лежить в основі еклектичної теорії Дж. Даннінга,
згідно з якою можливість підприємств здійснювати або
отримувати трансфер технологій залежить від трьох
факторів OLI, які повинні бути дослідженими для прий
няття управлінського рішення щодо трансферу техно
логій, це:
1) ступень володіння активами (або можливості їх
придбання), яких не мають конкуренти (переваги влас
ності);
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2) чи зацікавлене підприємство у продажу, ліцензу
ванні чи внутрішньому використанні таких активів (пе
реваги інтерналізації);
3) рівень прибутковості використання цих активів у
поєднанні з ресурсами існуючого ринку (переваги роз
міщення).
Таким чином, проведене дослідження дозволило
зробити акцент на тому, що оновлення є процесом ра
ціонального розширення виробництва на новій технічній
основі, яке передбачає впровадження досягнень науко
вотехнічного прогресу з максимально можливим вико
ристанням існуючого потенціалу підприємства, новітніх
технологій та обладнання задля створення конкурен
тоспроможної інноваційної продукції та технологій
виробництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Кризовий стан національної економіки впливає на
всі сторони суспільного життя, має соціальні наслідки
та сприяє розвитку конфліктів. У передумовах глобаль
ної кризи одним із пріоритетних завдань держави є за
безпечення національної безпеки, у тому числі її еконо
мічного компонента. Міцна національна економічна без
пека — гарантія незалежності України, умова ста
більного життєздатного суспільства, тому її забезпечен
ня належить до числа значущих національних пріори
тетів.
Принципово важливим є розкриття самої сутності
проблеми, виявлення реальних загроз індикаторам роз
витку економічної безпеки та створення надійного ме
ханізму забезпечення безпеки національного господар
ства. Тому проблематика національної економічної
безпеки країни протягом останнього десятиліття ста
ла об'єктом уваги не тільки науковців, але і владних
структур та широкої громадськості.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Діяльність суб'єктів господарства в умовах впливу
кризового стану на національну економічну безпеку роз
глянута в роботах таких вітчизняних вченихеко
номістів, як М.М. Єрмошенко, С.В. Міщенко, Г.І. Мер
ніков, А.І. Шевцов, які у своїх дослідженнях відобра
жають різні аспекти реалізації економічної безпеки.
Щодо питання економічної безпеки, то воно давно
привертає увагу багатьох вченихекономістів, але інте
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рес до неї зріс з моменту економічних перетворень і си
стемної кризи української економіки. Суттєвих резуль
татів у вирішенні проблеми щодо забезпечення еконо
мічної безпеки досягли такі практики, як Є.О. Олейніков,
В.Н. Тамбовцев, а також українські вчені І.Ф. Бінько,
В.М. Геєць, М.О. Кизим, В.І. Мунтіян, В.Т. Шлемко та
ін.
Але деяким аспектам функціонування економічної
безпеки в умовах погіршення економічної ситуації в
країні приділено недостатньо уваги. Так, вимагає більш
глибокого осмислення питання щодо потенціалу націо
нальної економічної безпеки й створення надійного ме
ханізму забезпечення безпеки національного господар
ства.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є аналіз впливу кризових ситуацій на
безпеку національної економіки, виявлення чинників, що
викликають загрози індикаторам розвитку економічної
безпеки України та формування рекомендацій щодо
створення надійного механізму забезпечення економіч
ної безпеки національного господарства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Економічні показники за 2010—2015 роки свідчать,
що Україна наближається до внутрішнього дефолту.
Тому з метою прийняття державними органами обгрун
тованих рішень необхідний моніторинг індикаторів еко
номічної безпеки, який передбачає відстеження, аналіз
та прогнозування найважливіших груп показників роз
витку економіки України.
У статті визначено, що індикатори економічної без
пеки — статистичні показники економічного розвитку,
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які найбільш повно характеризують явища та тенденції
в економічній сфері. Особливу увагу слід зосередити на
таких індикаторах економічної безпеки країни: валовий
внутрішній продукт, темп інфляції, дефіцит бюджету,
економічне зростання, інтегрованість у світову економ
іку, сальдо експортуімпорту, державний внутрішній та
зовнішній борги. Але невід'ємною складовою визначен
ня рівня економічної безпеки є встановлення не лише
певного набору індикаторів безпеки, а й їх граничних
значень. Граничні значення індикаторів безпеки — це
кількісні величини, порушення яких викликає неспри
ятливі тенденції та загрозливі процеси в національній
економіці [5, с. 323—331].
Наближення індикаторів економічної безпеки до до
пустимої величини свідчить про наростання загроз еко
номічній стабільності, а перевищення граничних значень
економічної безпеки — про входження суспільства в зону
нестабільності й, фактично, про реальну загрозу еко
номічній безпеці. Проте економічну безпеку доцільно ро
зуміти ширше, як прогресуюче та динамічне явище, бо на
ціональна економіка не може розглядатися як щось ста
тичне. Якщо у державі спостерігаються розвиток та еко
номічне зростання, то безпека зміцнюється і закріплюєть
ся, а її граничні значення зміщуються у бік вищих зна
чень або вводяться нові індикатори, котрі відображають
новий рівень національної економічної системи.
Однак криза супроводжуються, як правило, загро
зами стабільності соціальноекономічній ситуації та
призводять до наближення показників до неприпусти
мого рівня безпеки. Відповідно динаміка граничних зна
чень індикаторів безпеки породжує труднощі для ви
значення, відтак, вони навряд чи можуть бути визначені
на певний термін, а тим більше, запозичені з досвіду
інших країн. Формування системи граничних значень
індикаторів національної економічної безпеки — одне з
найбільш актуальних та важливих завдань економічної
науки. Тому необхідно більш детально проаналізувати
загрози національному господарству, які загострились,
викристалізувались і навіть набули незворотного харак
теру.
Перший індикатор реалізації національної еконо
мічної безпеки — це знецінення національної валюти.
Через здешевлення гривні сукупна вартість потенціалу
країни в рамках світового господарства зменшилася на
половину. Крім того, внаслідок девальвації національ
ної валюти значно подорожчав імпорт усіх товарів, особ
ливо енергоносіїв, у перерахунку на гривні. У 2005 році
влада заговорила про необхідність зміцнення гривні,
оскільки за роки її існування вона знецінилась у 3 рази.
У 2008 році ініціатива ревальвації гривні повторилась,
проте на відміну від 2005 року погіршилася ситуація з
платіжним балансом. Якщо в 2005 році було позитивне
сальдо платіжного балансу 6,9 млрд дол., то в 2008 році
стало негативне — близько 13 млрд дол. В 2009 році при
дефіциті платіжного балансу ревальвація гривні обер
нулася її девальвацією [4, с. 128—134].
Більш того, швидка девальвація національної валю
ти, залежність від імпорту, війна та втрата території,
підвищення комунальних тарифів, цін на пальне та їжу
спричинили зростання та втрату довіри населення до
гривні. Цикл кризи 2008—2010 років повторився, однак
з більшим розмахом. Гривня знецінилася на 93,5 % у 2014
році та на 34 % — у 2015 році. Оскільки підгрунтя для
заміни активів було закладене ще кризою 2008—2010
років, цього разу небезпечна динаміка набрала більшої
швидкості.
Другий індикатор реалізації національної економі
чної безпеки — це підвищення рівня інфляції. Високий
рівень інфляції підриває купівельну спроможність, руй
нує підприємницьке середовище та не дає розвиватися
стратегічним проектам. Представники влади не ділили
ся своїми прогнозами щодо рівня інфляції. І ось нещо
давно голова Національного банку України Валерія Гон
тарева досить обережно озвучила свою думку з цього
приводу: у 2015 році зростання споживчих цін складе
близько 17 %, а у 2016 році інфляція не перевищить од
нознакового рівня. Вона розповіла, що, за оцінками ре
гулятора, у другому півріччі 2015 року очікується упо
вільнення інфляції, оскільки більшість інфляційних чин
ників спрацювали у першому півріччі.
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На рівень інфляції наступного року великий вплив
матимуть показники року поточного. Це й швидка де
вальвація, яка вже проявилася в інфляції. Наступний
шок пов'язаний з подорожчанням житловокомуналь
них тарифів. Зараз тарифи змінені, а проявиться це по
чинаючи десь із жовтня — листопада. Трохи згладити
ситуацію може те, що очікується непоганий врожай у
цьому році, а тому найближчим часом зростання цін на
продукти харчування не очікується. Ще один шок — по
чаток опалювального сезону. Ось це три шоки, які, су
дячи з усього, призведуть до того, що наприкінці року
отримаємо інфляцію на рівні 16—17 %.
Третій індикатор реалізації національної економіч
ної безпеки — це зменшення золотовалютних резервів
Національного банку. Золотовалютні резерви Націо
нального банку України зменшилися до $ 5,6 млрд Їх ди
наміка в поточного році в значній мірі була обумовлена
здійсненням платежів уряду та Національного банку
України з погашення і обслуговування державного та
гарантованого державою боргу в іноземній валюті, в
тому числі Міжнародного валютного фонду [3, с. 36—
45].
За даними Національного банку України, інтервенції
Національного банку з продажу іноземної валюти скла
ло 651,3 млн доларів, з яких 560,4 млн доларів було про
дано по адресних інтервенцій. Обсяг інтервенцій з
купівлі валюти склав 144,7 млн доларів. Надходження
коштів на користь уряду від розміщення державних об
лігацій в звітному місяці склали 298,3 млн доларів. При
цьому в Національному банку України відзначили, що
обсяг резервів є достатнім для виконання зобов'язань
або поточних операцій уряду та Національного банку
України в короткостроковій перспективі.
Четвертий індикатор реалізації національної еконо
мічної безпеки — зростання боргової залежності. У 2008
році зовнішня боргова залежність країни виросла на 40
%, а внутрішня заборгованість — на 60 %. У 2010 році
запозичення уряду шляхом випуску облігацій внутріш
ньої державної позики виросли в 2,5 рази й досягли 70
млрд грн. До того ж основним покупцем облігацій внут
рішньої державної позики примусово став Національ
ний банк України: пакет облігацій за рік виріс в 5 разів
[7]. Активними покупцями облігацій внутрішньої дер
жавної позики стали комерційні банки. Зважаючи на
високу дохідність і незначні ризики (є ж гарантія уря
ду), банки скоротили кредитування національної еко
номіки, а кошти направили на купівлю облігацій внут
рішньої державної позики.
Також уваги заслуговує ситуація із запозиченнями
Міжнародного валютного фонду. Як зазначає у своїх
працях відомий вченийекономіст М. Єрмошенко, за 10
років (1994—2004 роки) країна отримала від Міжнарод
ного валютного фонду 3,9 млрд дол. і в 2005 році до
строково погасила 1,6 млрд дол. У 2009 році уряд за
10 років знову запросив кредит Міжнародного валют
ного фонду та отримав згоду на 16,4 млрд дол. — це
безпрецедентна для країни сума. У 2010 році кредит був
наданий на погашення бюджетного дефіциту та на спла
ту заборгованості [2]. Однак, за умовами Міжнародно
го валютного фонду, кредити надаються на підтримку
платіжного балансу. За 2010—2012 роки заборгованість
перед Міжнародним валютним фондом виросла в 25
разів.
У 2014 році загальний зовнішній борг України склав
майже 53 % валового внутрішнього продукту. Почина
ючи з 2005 року, держава жила не за рахунок економі
ки, а за рахунок зовнішніх запозичень. На сьогоднiшнiй
день 42,9 % залежності бюджету вiд валового внутріш
нього продукту, це залежнiсть держави від боргових зо
бов'язань. У 2015 роцi показник складе 804 млрд грн., це
53 % від валового внутрішнього продукту, тодi як гра
нично допустимий рівень за показниками Міжнародно
го валютного фонду має складати не більше 60 %. За сло
вами економістів, 10 % державного бюджету йде на об
слуговування сплати вiдсоткiв по боргам, а в 2015 році
країна приростить 129 млрд грн. боргу за рахунок рос
ту курсу долара.
П'ятий індикатор реалізації національної еконо
мічної безпеки — це нецільове управління грошовими
потоками. Проблемою економічної безпеки є рівень уп
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равління грошовими потоками. Внаслідок чого не пе
рекриваються канали відтоку коштів у тіньову сферу, ро
зосередження фінансових ресурсів приводить до їх роз
пиленості та обумовлює неефективне їх використання,
суб'єкти господарської діяльності не захищені від втрат,
спостерігається низька ефективність використання бюд
жетних коштів через затримку руху [6, с. 133—138].
Крім того, не існує комплексного і цільового підхо
ду щодо концентрації фінансових ресурсів на пріори
тетних напрямках української економіки. Зокрема, відо
ма важливість паливноенергетичного комплексу Украї
ни, що включає вугільну промисловість, нафтогазовий
комплекс, електростанції. Але розосередження коштів
по різним структурам не дозволяє оперативно управля
ти грошовими потоками. Тому подальша концентрація
ресурсів — це одне з напрямків удосконалення управл
іння грошовими потоками.
Отже, проаналізувавши причини виникнення кризових
ситуацій, які викликають загрозу національній економічній
безпеці, можна з упевненістю сказати, що сучасний стан
національної економіки не повною мірою сприяє забезпе
ченню стабільної економічної безпеки держави. Майбутнє
економічної безпеки країни неможливо без нової націо
нальної економічної політики. Необхідно прорахувати,
який рівень монетизації потрібен для відновлення, розвит
ку або розширення виробництва національного господар
ства. Також важливо встановити пріоритети національного
розвитку, яких сьогодні країна не має. Але більшість вітчиз
няних експертів налаштована оптимістично [8]: українсь
ка економіка впала під впливом світових тенденцій, й те
пер, коли світ почав видужувати, національній економіці
нікуди від цього дітися.
Досягнення економічної безпеки країни через ме
ханізм впровадження макроекономічних заходів не
може бути головним завданням державної влади. Кінце
вою метою реформ має стати розбудова держави, спро
можної забезпечити як конкурентоспроможність націо
нального господарського комплексу на світовому рин
ку, так й стале зростання добробуту громадян. Але го
ловною причиною невдач на шляху економічного рефор
мування в країні слід шукати в переоцінці можливостей
саморегулювання ринкової системи і недостатньо ефек
тивне державне управління в цій сфері [1, с. 56—62].
Зовнішньополітичний вектор держави часто входить
у протиріччя з зовнішньоекономічними потребами гос
подарського комплексу. Крім вступу до Світової орга
нізації торгівлі, немає істотних здобутків у євро інтег
раційній стратегії країни. "Політика сусідства", запро
понована Європейським Союзом для країни, фактично
перекреслює перспективи її повноцінного входження до
відкритого європейського ринку. Тому політична стра
тегія країни має коригуватися у напрямі підтримки на
ціональних економічних інтересів на світових ринках і
пошуку "ніш" для українського товаровиробника. У про
цесі створення нової національної економіки пріоритет
ними будуть такі заходи щодо формування надійного
механізму забезпечення економічної безпеки національ
ного господарства:
— вживання необхідних заходів по збереженню або
розвитку науковотехнічного, технологічного й вироб
ничого потенціалу, перехід до економічного росту шля
хом підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції;
— збільшення обсягів виробництва та експорту га
лузей національного господарства, а також темпів рос
ту інвестицій в основний капітал економіки;
— збереження макроекономічної стабільності краї
ни шляхом забезпечення прийнятних дефіцитів (2—3 %
від валового внутрішнього продукту), ефективне управ
ління державним боргом або забезпечення рівня
інфляції, який не перевищує 8 %;
— забезпечення ефективної реалізації бюджетної
системи, визначення пріоритетних галузей та секторів
національної економіки, створення вигідних умов для
їхнього розвитку, а також розробка або застосування
ефективних заходів боротьби з корупцією, злочинністю
та тіньовою економікою;
— створення сприятливих умов для субєктів націо
нального господарства, стимулювання і залучення місце
вих та іноземних інвестицій, а також розробка та впро
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вадження заходів по просуванню вітчизняних товарів
або послуг на закордонні ринки;
— розвиток виробництва товарів або послуг, засно
ваних на передових, наукоємних або екологічно чистих
технологіях зі зниженим споживанням сировини та
енергії, що роблять конкурентоздатними галузі націо
нального господарства України.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У результаті проведеного аналізу причин кризового
стану національної економіки, що загрожують націо
нальній економічній безпеці, досліджено обставини, які
призвели економіку національного господарства до кри
зової ситуації. Проаналізовано вплив основних кризо
вих ситуацій на забезпечення економічної безпеки краї
ни та запропоновано заходи щодо їх попередження. Об
грунтовано необхідність розробки заходів щодо
підтримки національних економічних інтересів на світо
вих ринках та рекомендації щодо формування надійно
го механізму забезпечення економічної безпеки націо
нального господарства.
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У статті розглядаються перспективи розвитку військового туризму в Гадяцькому районі Полтавської
області. Проаналізовано історикоXкультурний потенціал Гадяччини як фактора розвитку військового туX
ризму і забезпечення сталого розвитку регіону. Проведений SWOTXаналіз ресурсної бази району. ВисвіX
тлені питання психологічних факторів привабливості військового туризму для туристів. Доведено, що
військовий туризм — це соціальноXорієнтована сфера, яка є ефективним засобом фізичного та моральноX
го розвитку і самовдосконалення людини, в її рамках вирішуються актуальні проблеми патріотичного
виховання, взаєморозуміння і взаємоповаги народів і націй.
The article considers the prospects of development of military tourism in Gadyach region. Analyzes the
historicalXcultural potential of Gadyach region as a significant factor in military tourism development and
sustainable development of the region itself. Was effected a SWOTXanalysis of resource base of the region. Was
covered the questions of psychological factors of attractiveness of the military tourism for tourists. It is proved
that military tourism — a socioXoriented area, which serves as an effective means of physical health, ethical
development and human self, within the limits of whom actual problems of patriot education, mutual
understanding and respect of peoples and nations.
Ключові слова: військовий туризм, Гадяцький район, перспективи, SWOTаналіз.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
Туризм — складний соціокультурний та історичний
феномен, який з форми проведення дозвілля та спосо
бу заняття вільного часу поступово перетворився на ба
гатоплановий фактор світового значення нового сто
ліття й тисячоліття: економічний, соціокультурний, ко
мунікативний, міжнародний. Сьогодні туризм є необхі
дним шляхом розвитку інтелектуальних і пізнавальних
зусиль, спрямованих на надбання нового соціального
досвіду.
Одночасно він виступає як сфера надання послуг з
психологічного розвантаження та відтворення нових
чуттєвоемоційних сторін внутрішнього світу людини.
Подорожі, метою яких є оздоровчий і пізнавальний
принцип, не задовольняють частину сучасних туристів.
Людина, цілорічно занурена у кругообіг буденності і мо
нотонності, переслідує мету отримати якомога більше
вражень і гострих відчуттів під час відпустки, розкрити
свої прагнення, пристрасті, деякі з них можуть шокува
ти суспільство, яке знає цю людину тільки як носія со
ціальних чеснот. Останнім пояснюється активний роз
виток небезпечних, нетрадиційних, екстремальних видів
туризму, одним з яких є військовий туризм. Розвиток
останнього обумовлений також і тривалим періодом
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миру й відносного економічного благополуччя розви
нутих країн світу. Обстановка спокою та ситості іноді
спонукає людину шукати нові форми та шляхи для реа
лізації схильності до ризику та авантюризму. До того ж
поширене відчуття торжества та процвітання економі
чно розвинутих країн на світовій арені впливає на само
оцінку громадян — вони почувають себе більш упевне
ними у своїх силах і здібностях і менш бояться всякого
роду небезпек.
З іншого боку, проблеми соціальноекономічного та
соціальнополітичного становища українського су
спільства на сучасному етапі викликали гостру необ
хідність визначення позиції представників держави та
кожного громадянина щодо патріотичного ставлення до
своєї Батьківщини. Серед низки питань у цьому руслі
найактуальнішим видається питання виховання молодо
го покоління, оскільки саме воно у найближчому май
бутньому буде формувати культурнополітичну еліту
держави, а відтак, стане тією рушійною силою, від якої
залежатиме майбутнє всієї нації. Саме тому національ
нопатріотичне виховання сьогодні є актуальним.
Важлива роль в цьому процесі повинна відводитися ре
сурсам військового туризму, адже саме він допомагає
усвідомити почуття патріотизму до власної Батьківщи
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ни — глибинного, особистого, зацікавленого ставлен
ня до неї, сформувати її цінність, відкрити сприятливі
умови для створення та розвитку багатьох якостей, не
обхідних майбутнім захисникам Вітчизни.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика вивчення військового туризму в
Україні перебуває у полі зору таких науковців, як Бир
жаков М.В., Бугрій О.В., Подволоцький А., Псуй А.,
Смірнов І.Г., Титов О.А. Кожен з авторів висвітлює певні
аспекти військового туризму і підтверджує його важ
ливу роль у розвитку країни в цілому.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є ознайомлення з основними центра
ми і об'єктами військового туризму Гадяцького району
Полтавської області, з'ясування тенденцій і перспектив
розвитку зазначеного виду туризму задля його залучен
ня у процес формування патріотично налаштованої,
національно свідомої генерації вітчизняної молоді.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегія стійкого розвитку галузі туризму та рек
реації в Україні передбачає залучення в процес створен
ня національного туристичного продукту нових турис
тично привабливих територій. Яскравим прикладом гар
монійного поєднання та співіснування природної краси
та багатої історикокультурної спадщини є малознаний
і маловідомий Гадяцький район Полтавської області,
який сміливо можна назвати райономмузеєм, районом
заповідником.
Історія Гадяччини виявилася багатою на військові
події. Численні об'єкти історикокультурної спадщини
на території краю розповідають про козацьку добу,
Північну, Першу Світову, Громадянську та Другу Світо
ву війни у вигляді залишок фортець, оборонних валів,
могил, пам'ятників і пам'ятних знаків полеглим воїнам
та односельцям, місць розстрілів чи боїв. Ці ресурси
можуть слугувати базою для розвитку, в першу чергу,
військовоісторичного та сентиментального видів ту
ризму в краї.
Пам'ятки козацької доби. Значна їх частина знахо
диться в центрі району — старовинному місті Гадячі —
місті козацької слави, яке має статус однієї з гетьмансь
ких столиць України, місті, яке свого часу відігравало
надзвичайно важливу роль у формуванні нашої держа
ви.
Як козацький край Гадяччина відома ще з середини
ХVІІ ст. Гадяцький козацький полк був одним із пер
ших, який утворив гетьман Богдан Хмельницький, увів
ши новий адміністративнотериторіальний поділ на
звільненій від польської шляхти території в 1648 році. В
цей час, в м. Гадяч на Замковій горі була побудована
фортеця, де проживали реєстрові козаки. Фортеця мала
типові для тогочасної України фортифікаційні укріп
лення. Завдяки особливому статусу міста — рангового
володіння гетьмана, у фортеці зберігалася частина
військового скарбу і особистого скарбу гетьмана. На
думку вченого та історика В.В.Кривошеї, саме в Гадячі
тих часів відчувався найбільший по всій Україні вплив
Запорізької Січі [4, с. 53].
У 1658 році в Гадячі гетьманом І.Виговським був
підписаний договір між Україною та Річчю Посполитою,
відомий під назвою "Гадяцький трактат" — перша спро
ба офіційно об'єднати Україну і поставити її на один ща
бель з європейськими державами, спроба стати вільною,
незалежною державою — спроби, яким не судилося
реалізуватися. Проте Гадяцька угода є видатним досяг
ненням козацького уряду, свідченням зрілою держав
ницької ідеології українського суспільства.
У 1663 році Гадяч стає першою столицею Лівобереж
ної України, політичним центром Гетьманщини. Тут зна
ходився гетьманський уряд на чолі з І.Брюховецьким,
зберігалися клейноди, хоругви, військовий скарб, про
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водилися Генеральні та Старшинські козацькі ради,
функціонувала Військова канцелярія, що видавала геть
манські універсали, якими регулювався адміністратив
ний, політичний, соціальноекономічний устрій Лівобе
режної України. Гетьман І. Брюховецький активно пе
ребудовує оборонні та адміністративні споруди на Зам
ковій горі, доповнює архітектурний ансамбль полковою
родинною Богоявленською церквою (в якій згодом був
похований), кам'яницею, що збереглася до наших часів,
численними підземними ходами.
Підземелля Гадяча — це окрема сторінка в історії
міста. Місцеві краєзнавці, за часом виникнення, цеглою
і способом її кладки, умовно поділяють їх на групи: най
давніші, періоду Гетьманщини та Північної війни. За
мінімальними оцінками довжина ходів вимірюється кіло
метрами, за максимальними — десятками кілометрів.
Підземні ходи починались з приватних підвалів козаць
кої старшини, церков, гетьманського палацу. В підзе
меллях міста в різні часи існували: козацька в'язниця,
льохи для зберігання припасів та військової амуніції,
гетьманські скарбниці, схованки особистих цінних ре
чей. Вони виходили за межі укріплень, слугували для
вилазок у ворожий тил, або для можливої втечі. Гадяцькі
підземелля прокладені в твердій глині, значна частина
їх пошкоджена під час сучасного будівництва та під об
валами, але ті, що збереглися, поза сумнівом, є не лише
найцікавішим історичним, але й перспективним турис
тичним об'єктом. Зі знахідок підземель (експонати
скіфської доби, козацькі мушкети, перначі, списи, мо
нети, кинджали тощо) в місті створена окрема експози
ція "Підземний світ" [7, с. 2—9].
З долею міста як ранговою гетьманською маєтністю
нерозривно пов'язані долі гетьманів України — Б. Хмель
ницького, І. Виговського, І. Брюховецького, П. Доро
шенко (рідний брат гетьмана — Андрій — був гадяць
ким городовим отаманом), І. Самойловича, І. Мазепи,
Д. Апостола, К. Розумовського. Події доби козаччини
висвітлені в унікальному творі з історії Гадяцького
краю, і не лише його, а й усієї України — творі полков
ника Гадяцького козацького полку Григорія Граб'янки,
відомого на весь світ як "Літопис Григорія Граб'янки,
або літопис самовидця", написаний в середині ХVII ст.
в м. Гадячі. Твір, який справив великий вплив на форму
вання історіографії України.
Сьогодні, означений період в історії Гадяччини
відображений в численних яскравих експозиціях крає
знавчого музею м. Гадяча. Вони представлені архівни
ми документами, грамотами, давніми картами, автентич
ними знахідками з підземель та залишок гетьманської
фортеці на Замковій горі. Встановлено пам'ятний знак
на честь 350річчя проголошення м. Гадяча гетьмансь
кою столицею.
Північна війна. Події Північної війни 1700—1721рр.
між Росією і Швецією за сфери панування в далекій
Балтиці не оминули і Гадяцький край. Гадяч було за
хоплено шведами в листопаді 1708 року. Протягом на
ступних чотирьох місяців Карл 12 перетворив місто на
справжній лазарет, який заполонили сотні обмороже
них вояків. Наслідки суворої зими 1708—1709 рр. для
шведської армії в Гадячі описував німецький капелан
Й.Бардіні: "У місті не було жодного дому, що не виг
лядав би як шпиталь, по хатах було так багато неду
жих на лавках і під лавками, що не можна було просу
нути ногу" [1, с. 24].
Під час перебування шведів у Гадячі було поновле
но укріплення Гадяцької фортеці, подовжені існуючі,
та прокладені нові відрізки підземних ходів — шведсь
кий король планував пересидіти зиму власне на тери
торії Гадяччини.
Місцеве населення активно протистояло шведській
навалі — партизанські загони, що активно поповнюва
лися за рахунок селян з навколишніх сіл, діяли по всій
території сучасного району та за його межами (м. Ох
тирка, Зіньків, Опишня тощо).
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Свій слід у всесвітній військовій історії залишила й
героїчна оборона фортеці козацького містечка Веприк.
Оборона Веприка, в ході якої сили противника у десять
разів перевищували сили захисників, мала надзвичайно
важливе значення. П'ятидесятиденна боротьба за Веп
рицьку фортецю затримала, знесилила і морально
підірвала дух шведської армії. Тяжкі втрати шведів ще
більше погіршили їх моральний стан — втрати під час
штурму Веприка можна порівняти із втратами у великій
битві, при цьому було втрачено цвіт шведського офіцер
ства. Тривала облога фортеці зірвала плани Карла ХІІ
у подальшому веденні бойових дій, наблизивши роз
в'язку під Полтавою.
На час облоги периметр захисних фортечних редутів
сягав приблизно 3000 м, земляні вали були підняті на
висоту 6—8 м, а частокіл ще на 1,5 м. Були укріплені
єдині (південні) ворота. З північного боку існував підзем
них хід. Зі сходу фортецю пронизував яр. Станом на 2010
рік відзначено лише збереження валу в східній частині
укріплення. Біля підніжжя валу встановлено пам'ятний
знак із написом: "Славним предкам від вдячних потомків
на честь 275річчя оборони Веприка від шведських за
гарбників". Під стінами церкви Святого Миколая зна
ходиться братська могила шведських воїнів.
Буремними подіями відзначалося життя регіону в
1917—1921 рр. Неодноразово його захоплювали німці,
денікінці, червоноармійці.
Двадцять об'єктів історикокультурної спадщини
нагадують про події Громадянської війни та період ста
новлення радянської влади.
У центрі міста Гадяч, на території міського парку,
знаходиться братська могила, найбільша в районі за
кількістю похованих учасників громадянської війни
та боротьби з антибільшовицькими збройними фор
муваннями отаманів Спричака та Л.Христового 1920—
1938 рр. Братські могили полишили по собі вищезга
дані трагічні події в селах району — Красній Луці,
Краснознаменці, Ручках, Харківцях, Рашивці, Лю
тенці, Гречанівці та ін.
За 70 років панування комуністичної ідеології в країні
було знищено будьякі нагадування про іншу протибор
ствуючу сторону, що боролася з більшовицькою ідеоло
гією. Один такий об'єкт на території району зберігся до
сьогодні — це місце садиби родини отамана Леонтія Хри
стового — нащадка давнього козацького роду, одного з
керівників антибільшовицького повстанського руху на
Полтавщині. Поштовхом до створення антибільшовиць
кого повстанського загону стало пограбування декіль
кох сіл району продовольчими загонами в липні 1920
року. Повстання під проводом Л. Христового досить
швидко поширювалося — в кінці липня 1920 р. загін на
раховував понад 300 бійців. Найбільшого розмаху воно
досягло в серпні 1920 року, охопивши території Гадяць
кого, Миргородського та Зінківського повітів. Отаман
Христовий неодноразово зустрічався з Н. Махном, від
якого отримав зброю та мандат на право формування
Особливого загону Повстанської армії України. В липні
1921 року загін Л. Христового був знищений маневровою
групою міліції, сам отаман був тяжко поранений, а зго
дом убитий [8, с. 324].
Нині від садиби, що була розташована в с. Лютень
ка на розі сучасних вулиць Дружби та Першотравневої,
зберігся лише погреб, дуб та шовковиця, що пам'ятають
отамана. Силами місцевих краєзнавців встановлений
пам'ятний знак.
Величезною трагедією ХХ ст. для України стали
події Другої Світової війни. Напевне, жодна інша істо
рична подія не залишила такої глибокої рани у народ
ної пам'яті і людських душах — війна небувалих масш
табів, що розколола не тільки світ, а й цілі епохи. Став
ши суворим випробуванням для людства загалом, і по
при свою тотальну брутальність, вона виявила яскраві
приклади гідності, стійкості, мужності, відваги, героїз
му, "людяності у нелюдяний час".
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Гадяцький район належить до тих районів Полтав
щини, на території яких відбулося найбільше збройних
конфліктів та інших подій, пов'язаних із оборонними
боями, окупацією, партизанською боротьбою та виз
вольними боями протягом 1941—1945 рр.
Гадяцький район був окупований німецькими
військами 27 вересня 1941 року. Окупувавши його тери
торію, фашисти одразу розпочали кампанію винищуван
ня потенціалу для можливого спротиву своїй владі: у
селах району були відкриті тимчасові в'язниці, в яких
утримували радянських активістів, комуністів, військо
вополонених, партизанів, непокірних жителів. Сьогодні
кожне п'яте село району має на своїй території пам'ят
ний знак, яким позначено місце розстрілу тюремних
в'язнів. За розпорядженням окупаційної влади віднови
ла свою діяльність в'язниця в м. Гадячі — в кам'яниці,
єдиному приміщенні, що нагадувало про замок гетьма
на І.Брюховецького на Замковій горі. За архівними дже
релами, на початку 1942 р. в її стінах перебувало до 300
осіб військовополонених Червоної Армії — представ
ників грузинської національності, які згодом були роз
стріляні [6, с. 112]. Одночасно, кам'яниця стає збірним
пунктом для відправки молоді на примусові роботи до
Німеччини — протягом 1941—1943 рр. п'ять тисяч жи
телів району було вивезено за кордон.
Однією з найтрагічніших сторінок часів Другої
Світової війни на Гадяччині стала політика голокосту,
яку активно проводили нацисти з перших днів своєї при
сутності на території району. Значним місцем розстрі
лу єврейського населення стало урочище Гончарний Яр,
в якому нацистами було знищено близько 300 представ
ників єврейської громади міста Гадяча. Розстріли відбу
валися в кілька етапів: відомо про 23 листопада й 5 груд
ня 1941 р. та 22 лютого 1942 року.
Героїчною сторінкою Другої Світової на території
району стала партизанська боротьба. На Гадяччині було
створено 11 партизанських загонів та 4 партизанські
групи у селах Гречанівка, Рашивка, Харківці, Римарівка
загальною чисельністю понад 150 осіб. Базою підпільних
Гадяцького району та Полтавського обкому стало с.
Плішивець — район перетворився на центр партизансь
кої боротьби на Полтавщині. Свідченням цих подій є ряд
об'єктів культурної спадщини Гадяччині: в місті Гадяч
встановлено пам'ятну дошку на честь підпільних парт
ійних організацій району; на східній околиці с. Вельбів
ка є знак, що засвідчує пам'ятне місце останнього бою
партизанів із німецькими карателями; у селі Книшівка
означене пам'ятне місце, де проходили наради коман
дирів партизанських загонів та Полтавського підпільно
го обкому КП(б)У тощо. Могили партизан винайдені в
багатьох селах району.
Жорстокі бої точилися на території Гадяцького рай
ону під час його звільнення у вересні 1943 року війська
ми Воронезького фронту в ході Харківської наступаль
ної операції. Свідченням цьому є та кількість братських
і одиночних могил, що висвітлені й зберігаються у 59
ти населених пунктах району. Основний меморіал, що
увінчує трагедію страшної війни, знаходиться в центрі
міста Гадяч. У його складі: братські могили радянських
воїнів (1941—1943 рр.); могила командуючого 47ю Ар
мією генерала П.П.Корзуна, який загинув від вибуху
міни 16 вересня 1943 р. біля села Березова Лука; пам'ят
ний знак полеглим землякам, пам'ятний знак учасникам
бойових дій на території інших держав (2004 р.). Нещо
давно меморіал поповнився пам'ятним знаком "Втеча з
пекла" (2010 р.) — на згадку про легендарну втечу деся
ти радянських військовополонених з табору смерті "Пе
немюнде" 8 лютого 1945 р. на німецькому важкому бом
бардувальнику "Хейнкель — 111". Серед втікачів був і
житель м. Гадяча — М.О.Ємець.
На різних фронтах Другої Світової боролися ти
сячі жителів району. Понад 5 тисяч відзначені бойови
ми орденами та медалями СРСР, серед яких Герої Ра
дянського Союзу (М.С. Чирка, М.Ф. Лимонь, М.Л. Ве
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лічай), Кавалери трьох (В.С. Боряк) та двох орденів
Слави тощо.
Цікавим об'єктом військового туризму є місця, які
пов'язані з життям та діяльністю відомих військових
конструкторів. На території району вони знаходяться
у селах Лютенька та Веприк. Перше, пов'язане з ім'ям
О.Д. Засядько — генералмайора кавалера орденів Св.
Володимира та Св. Георгія, основоположника ракетної
галузі, винахідника принципів реактивної тяги, балісти
ки ракет. Сьогодні можна сміливо стверджувати, що
космічна ера для українців почалася 1885 року на Га
дяччині.
Село Веприк — батьківщина видатного вченого, кон
структора бронетехніки, ядерної та термоядерної зброї,
тричі Героя Соціалістичної Праці, членакореспонден
та АН СРСР, генераллейтенанта інженернотехнічної
служби М.Л.Духова — одного з тих, хто створював і
зміцнював оборонну потужність країни під час війни
1941—1945 рр. та "холодної війни" 70—80х років ХХ
століття.
ВИСНОВКИ
Ознайомившись хоча і з неповним переліком істо
рикокультурних ресурсів Гадяцького району слід зау
важити той факт, що вони є достатньо потужною ба
зою для розвитку військовоісторичного туризму у кон
тексті загальної індустрії туризму, що є важливим чин
ником забезпечення сталого розвитку району та області
в цілому. SWOTаналіз історикокультурного потен
ціалу Гадяччини допоможе сконцентрувати увагу на
сильних сторонах і можливостях, які створять умови для
конкретних дій щодо подолання перешкод та проблем,
які виникатимуть на шляху залучення ресурсної бази в
розвиток військовоісторичного туризму в регіоні.
Сильні сторони (S):
1. Різноманітність культурноісторичних об'єктів
дозволяє формувати та розвивати різні туристичні про
дукти із урахуванням місцевих особливостей, колори
ту та автентики.
2. Визначні особи в історії краю (Б. Хмельницький,
І. Виговський, І. Брюховецький, І. Мазепа, Д. Апостол,
К. Розумовський, Г. Граб'янка, Л. Христовий, П. Кор
зун, О. Засядько, М. Духов).
3. Історичні центри, культурні осередки (м. Гадяч,
с. Лютенька, Веприк, Рашивка, Римарівка, Харківці).
4. Достатня кількість музеїв та меморіальних комп
лексів: краєзнавчі, шкільні, профільні.
5. Культурні заходи: святкування на честь Дня Пе
ремоги; річниці підписання Гадяцького договору; про
голошення м. Гадяча гетьманською столицею; день ук
раїнського козацтва; урочистості з нагоди річниці на
родження О. Засядько тощо.
6. Задовільний екологічний стан, лікувальноцілю
щий вплив природноресурсного потенціалу району.
Слабкі сторони (W):
1. Недостатнє державне фінансування на збережен
ня та відновлення визначних пам'яток історії та куль
тури району.
2. Недостатня кількість закладів розміщення та хар
чування, пристосованих для обслуговування туристич
них груп у сільських населених пунктах.
3. Невисока активність закладів культури різного
рівня у просуванні своїх пропозицій.
4. Погані дороги, відсутність туристичних знаків,
недостатнє автобусне сполучення у місті та між села
ми.
5. Практична відсутність організованого екскурсій
ного туризму, гідівекскурсоводів із знанням іноземних
мов.
6. Низький рівень реклами туристичних продуктів в
інших регіонах України.
7. Низький рівень співпраці із туроператорами та
корпоративними замовниками з інших областей Украї
ни.
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Переваги (O):
1. Вигідне місце розташування.
2. Проведення маркетингових досліджень.
3. Підвищення попиту на спеціалізовані тури.
4. Перспектива виходу на ринок військового, релі
гійного, етнографічного туризму.
Ризики (T):
1. Політична та економічна нестабільність в країні.
2. Зміни в смаках споживачів.
3. Несприятливі демографічні зміни.
Таким чином, на прикладах місцевого краєзнавчого
матеріалу є можливість формувати у туристів почуття
гордості за героїчні вчинки їх пращурів, залучати їх до
пошукової роботи з відновлення забутих імен, військо
вих подій, захисних споруд, популяризувати здобуту
інформацію серед своїх колег та друзів, адже історичні
об'єкти, традиції стають справжніми символами Бать
ківщини лише тоді, коли перетворюються на об'єкти гор
дості для громадян держави, регіону, міста тощо.
Отже, військовоісторичний туризм — це велика
сила, яка породжує і зміцнює мотивацію тих, хто зі
зброєю в руках стає на захист Батьківщини. Знаннями
воєнного минулого народу виховується патріотизм та
національна самосвідомість тих, хто триматиме в руках
зброю. Адже професіоналізм захисника тільки тоді ма
тиме сенс, коли, крім стратегічних, оперативнотактич
них знань та досконалого володіння військовою спе
ціальністю, він відбудеться як громадянин. Військово
історичний туризм також покликаний створювати
підгрунтя для осмислення сутності сучасних військових
подій та конфліктів.
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Стаття присвячена проблемам формування ціни на акції при первинному і вторинному розміщені.
Визначено ключові фактори формування цін на акції та фактори їх недооцінки. Основними факторами
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку ринку цінних паперів характе
ризується виникненням і поширенням нових фінансових
продуктів, у тому числі структурованих, що суттєво усклад
нює процеси ціноутворення та можливість оцінки їх об
'єктивності. Удосконалення механізму функціонування рин
ку цінних паперів, а також пошук нових підходів до ціноут
ворення на інноваційні, структуровані фінансові продукти,
потребує проведення якісного аналізу процесів ціноутво
рення на фінансові інструменти ринку цінних паперів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасному світі визначення ціни пропозиції фінансо
вих інструментів інвесторам є одним з найскладніших пи
тань ринку цінних паперів. Зарубіжними вченими проведе
но багато досліджень з цієї проблематики, але, використо
вуючи різну емпіричну базу, дослідники часто приходять до
абсолютно різних висновків. Окремі питання розвитку
світового ринку первинних розміщень цінних паперів висв
ітлені в працях Д. Ріттера, Р. Геддеса, Д. Дрейхо, Т. Джен
кінсона, Е. Корнеллі та ін. Українські вчені В. Базилевич,
Ю. Кравченко, І.О. Лютий [1; 2] у своїх дослідженнях при
ділили значну увагу проблемам розвитку ринку цінних па
перів, проте процесам ціноутворення на цінні папери належ
ну увагу не було приділено. Загалом у науковій літературі
відсутнє комплексне вивчення ціноутворення на ринку
цінних паперів, зокрема, системних досліджень первинно
го та вторинного ціноутворення, факторів недооцінки акцій.
Тому метою статті є оцінка факторів недооцінки акцій у дво
рівневій системі ціноутворення.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні умови функціонування ринків цінних паперів
передбачають визначення ціни акцій на основі вартості ком
панії. Попередня оцінка компанії проводиться вже на етапі,
коли банкиінвестори борються за мандати на організацію
розміщення. Згодом індикативна оцінка уточнюється в ході
комплексної перевірки компанії, а остаточна ціна розміщен
ня встановлюється на переговорах між емітентом і залуче
ними банками. Після того, як визначена ціна пропозиції,
акції розміщуються серед інвесторів. Після декількох днів
після завершення розміщення починається торгівля цінни
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ми паперами на вторинному ринку. З відкриття торгів на
біржі починається вільне ціноутворення. Особливе значен
ня в теорії первинного розміщення має ціна закриття пер
шого дня торгів. Відносна зміна ціни в перший день нази
вається "дохідністю першого дня торгів" або "первинною
дохідністю" (initial returns).
Первинна дохідність формує "первинні прибутки" інве
сторів за рахунок засобів, які недоотримані акціонерами, і
емітентом. Якби компанія продала акції інвесторам за ціною
закриття першого дня торгів, а не за ціною пропозиції, то
компанія і акціонери, що продають, отримали б більше гро
шових коштів. Ці засоби можна було б притягнути, продав
ши меншу кількість акцій.
Якщо оплата послуг інвестиційних банкірів є прямими
витратами проведення IPO (первинного публічного розмі
щення), то "недоотримані" кошти — альтернативні витрати
проведення IPO. Ефект високої початкової дохідності та
кож називають заниженим ціни IPO або "феноменом недо
оцінки" (IPO underpricing). Феномен, хоча і вважається ано
малією, якої не повинно бути на ефективному ринку, проте
він існує в усіх країнах і на усіх фондових ринках без вик
лючення незалежно від міри ефективності. Наприклад, на
американському ринку середнє значення первинної дохід
ності в 1960—2011 рр. склало 16,8 %. А Т. Лафран і Д. Ріттер
відмічають, що більш ніж у 70 % транзакцій IPO в 80—90х
рр. ХХ ст. і на початку 2000х рр. ціна закриття першого тор
гового дня перевищувала ціну розміщення.
Існує три базові механізми визначення ціни на первин
ному ринку: встановлення фіксованої ціни, аукціон і фор
мування книги заявок. При пропозиції акцій за фіксованою
ціною ціна відома заздалегідь, а інвестори подають заявки
тільки за оголошеною ціною. Суттєвим недоліком цього
механізму є його негнучкість: неможливість "підлаштувати"
пропозицію під попит. Аукціонний механізм традиційно вва
жається одним з найбільш ефективних механізмів обміну. В
угодах IPO, як правило, використовується голландський
аукціон: торги розпочинаються з максимального значення
ціни, яка знижується у міру подання заявок. Ціною пропо
зиції буде та ціна, за якою емітент зможе реалізувати увесь
випуск інвесторам.
У разі використання книги заявок на первинному рин
ку визначається ціновий діапазон, в межах якого буде при
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значена ціна. Після закінчення прийому зая Таблиця 1. Динаміка обсягів цінних паперів на організаторах торгів за
вок організатори встановлюють остаточну
рівнями лістингу в Україні у 2007—2014 рр.
ціну пропозиції, яка і є ціною розміщення
Перший
Другий
Частка цінних паперів,
акцій серед інвесторів. Після розподілу акцій
Позалістингові
Рік
Усього
рівень
рівень
які перебувають поза
починаються вторинні торги — відбувається
цінні папери
лістингу
лістингу
лістингом
формування ціни на торгах фондової біржі.
2007
1989
18
159
1812
91,10
У світовій практиці застосовується двад
ва різних підходи до ІРО ціноутворення:
2008
2167
15
252
1900
87,68
європейський і американський. У такий
2009
1472
16
274
1182
48,35
спосіб підприємства виводять частину своєї
2010
1520
146
247
1127
74,14
власності (чи навіть її всю) у відкритий
2011
2196
194
318
1684
76,68
вільний продаж [3]. IPO — один з найбільш
2012
2963
274
407
2282
77,02
розповсюджених у світовій практиці спо
2013
3517
377
497
2643
75,15
собів залучення коштів і передбачає первин
2014
3645
568
482
2595
71,19
не розміщення не лише акцій корпорацій, але
й інших емісійних цінних паперів, зокрема
Джерело: складено автором за даними звітів Національної (Державної) комісії
облігацій, депозитарних розписок, паїв. Хоча з цінних паперів та фондового ринку
на практиці, як правило, застосовується для
акцій. Тому, процес встановлення IPO ціни слід визнати як лягає у визначенні допустимих меж ціни. Враховуючи пере
IPOціноутворення та загальний підхід сформувати щодо важання в європейських книгах попиту заявок без цінового
акцій, як одного з основних фінансових інструментів, з ме ліміту (strike orders) і відслідковуючи тенденцію до встанов
тою поширення таких підходів до ідентичних фінансових лення ціни ближче до верхньої межі цінового діапазону,
інструментів.
можна зробити висновок, що в Європі процес побудови кни
IPOціноутворення може мати місце як на фондовій ги заявок (bookbuilding) важливий не стільки для потреб
біржі (як локальній так і іноземній), так і поза біржовим ціноутворення, а скоріше всього для розподілу акцій між
ринком — серед інвестиційних фондів. У класичному ро інвесторами (аllocation).
зумінні IPO є розміщенням акцій підприємства на фондовій
На відміну від заявок, які подаються в книгу попиту син
біржі з внесенням їх у список акцій, що котируються на даній дикату, відзиви інвесторів на етапі попереднього маркетин
біржі (лістинг). Процедура лістингу включає в себе комп гу відрізняються фрагментарністю (не всі інвестори готові
лекс заходів, спрямованих на оцінку інвестиційної приваб надати свою думку про оцінку) і упередженістю (з аналіти
ливості, надійності та ліквідності цінних паперів, фінансо ками синдикату дуже часто зустрічаються аналітики фондів,
вого стану емітента, а також низки інших показників, які а не портфельні менеджери, які приймають остаточні рішен
можуть впливати на параметри цінного паперу. Стабільність ня). Можливе широке розмежування думок; також можли
ринку цінних паперів багато в чому залежить від ретельності ва ситуація, коли для прийняття зваженого рішення по ціно
проведення процедури лістингу організаторами торгівлі та вому діапазону відзивів буде недостатньо. Такі труднощі
від рівня вимог, яким повинен відповідати цінний папір для ведуть до того, що ціновий діапазон може бути перегляну
допуску його до офіційних торгів та котирувань. Саме тому тий [6].
в лістинг потрапляють далеко не всі емітенти цінних паперів.
Визначення цінового діапазону притаманне не тільки
Обов'язкові вимоги до включення цінних паперів у лістинг IPOціноутворенню, але також і SEOціноутворенню. У
визначаються національним законодавством та контролю своїх статтях Ф. Корнеллі и Д. Голдрайх [7] доходять вис
ються регулятором (в Україні — Національна комісія з новку, що ціна розміщення визначається з урахуванням
цінних паперів та фондового ринку). Динаміка перебуван лімітованих заявок і встановлюється близько точки різкого
ня цінних паперів у різних рівнях лістингу представлена у падіння попиту на акції. Пізніше дослідження книги заявок
таблиці 1.
27 IPO за 1996—2001 рр., проведених емітентами із 6 євро
Інформація представлена за 2007—2014 рр., оскільки до пейських країн здійснювали Т. Дженкинсон і Г. Джонс [8].
2006 р. включно механізм лістингу передбачав включення У результаті вони не знайшли підтвердження тому, що
цінних паперів до одного з чотирьох рівнів лістингу, з 2007 лімітованим заявкам слід надавати перевагу. Крім цього,
р. існує тільки два рівні лістингу. Варто зазначити, що вихо Т. Дженкинсон і Г. Джонс оприлюднили результати опи
дячи із звітів Державної комісії з цінних паперів та фондо тування 49 провідних фондів Великобританії про практику
вого ринку за 2004—2006 рр., цінні папери, які перебували у передмаркетингу, букбілдінгу і алокації [9]:
— на етапі попереднього маркетингу завжди надають
3му та 4му рівнях лістингу опинилися поза лістингом. Як
видно з даних, представлених у таблиці 1, частка цінних па відгуки про оцінку компанії 21%, в більшості випадків 40%
перів, які перебувають поза лістингом поступово скоро респондентів;
— вибір інвесторами типу заявки в ході букбілдінгу за
чується, але вона все ще є досить високою — більше 70%.
Позитивні зміни намітилися у перерозподілі цінних паперів лежить від того, чи вважається рівень перепідписки розмі
між рівнями лістингу — у 2014 р. кількість цінних паперів щення значним чи ні. Інвестори також відмітили, що зустрічі
першого рівня лістингу перевищувала кількість цінних па з аналітиками і менеджерами часто використовуються для
перів другого рівня лістингу. Збереження зазначених тен того, щоб мати уяву про рівень перепідписки розміщення;
— 63% респондентів вказали, що заявки без цінового
денцій сприятиме зростанню довіри до ринку цінних па
перів, зменшуватиме інформаційну асиметрію та ризики ліміту подаються тому що верхня межа цінового діапазону
відповідає очікуванням по оцінці;
дисбалансів у ціноутворенні на цінні папери.
Загалом, у 71 % випадків ціна лімітованої заявки вка
Щодо механізму IPOціноутворення, то в євро
пейській практиці процес встановлення ціни розміщення зується нижче дійсних оціночних очікувань, а лише у 26%
починається з попереднього маркетингу, у процесі якого опитаних коефіцієнт заниження є постійною величиною; в
до інвестора доводиться думка аналітиків синдикату інве інших випадках варіативність існує залежно від рівня пере
стиційних банків відносно діапазону дійсної вартості (fair підписки розміщення.
Дворівневий підхід до ціноутворення на ринку цінних
value range) компанії, а інвестори повідомляють інвести
ційним банкам свої попередні очікування по оцінюванню; паперів дає можливість структурувати ціноутворення в
з урахуванням останніх визначається ціновий діапазон біржовому та позабіржовому сегменті ринку цінних паперів.
Біржовий сегмент ринку має такі особливості як лістинг
розміщення.
У США проведення маркетингу до випуску попереднь цінних паперів; включення біржею цінних паперів в котиру
ого проспекту не допускається, тому процес встановлення вальний список після експертизи їх інвестиційних якостей;
ціни починається безпосередньо з оголошення цінового діа гарантія укладення та виконання угод на основі попереднь
пазону, тобто до з'ясування попередньої думки інвесторів ого депонування грошових коштів і цінних паперів перед
по оцінці компанії [4]. Різниця між європейським і амери початком торгівлі; аукціонна торгівля: простий, подвійний
канським підходом також пояснює, чому в США ціна вста аукціони; незначні і регламентовані цінові спреди по опера
новлюється поза ціновим діапазоном частіше, ніж в Європі, ціях; гласність здійснюваних торгових операцій, тощо.
Індикатором ціноутворення на акції її курс. Політика
і чому процент обмежених по ціні заявок (limit orders) в кни
гах попиту (book of demand) американських розміщень знач біржового ціноутворення при встановленні курсу передба
чає дотримання певних правил:
но вище, ніж в європейських [5].
— біржовий курс встановлюється на рівні, що забезпе
Визначення цінового діапазону є питанням складним і
ризиковим, та відповідно до застосовуваних методик, по чує найбільшу кількість угод;

www.economy.in.ua

61

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
— заявки "продати за будьяким курсом", "купити за
будьяким курсом" здійснюються тільки після першої про
позиції ціни;
— здійснення заявок, що містять максимальні ціни під
час купівлі і мінімальні під час продажу;
— заявки, у яких зазначаються ціни, що наближаються
до максимальних при купівлі і мінімальних при продажу,
можуть реалізовуватися частково;
— заявки, де зазначені ціни нижче бажаного курсу під
час купівлі або вище при продажу, не реалізуються.
Біржові ціни є основними інформаційними індикатора
ми ціноутворення на ринку цінних паперів. Особливого зна
чення при цьому набуває інформаційноаналітичне обслу
говування, яке сприяє розкриттю інформації про емітентів,
інвесторів та найпотужніших операторів ринку з метою
прийняття цінових рішень.
Позабіржовий ринок — неорганізований ринок цінних
паперів, на якому їх котирування здійснюється не в резуль
таті дії ринкових чинників, а самою компанією. Перш за все
слід звернути увагу на те, що позабіржовий ринок не може
гарантувати виконання угоди. Позабіржова торгова систе
ма виступає як місце узгодження угоди між двома учасни
ками. Діючі правила торгівлі не мають системи взаємних
лімітів учасників, і кожен учасник сам бере на себе ризик
вибору контрагента.
Ринок цінних паперів через фінансові інструменти реа
лізовує механізм викупу в інвесторів належних їм фінансо
вих активів i тим самим підвищує ліквідність цих активів.
Викуп у інвесторів фінансових інструментів, як правило,
забезпечують фінансові посередники. Фінансові посередни
ки завжди готові не тільки викупити фінансові активи, а й
продати їх інвесторам у разi потреби. Здійснюючи постійний
викуп i продаж фінансових активів, фінансові посередники
забезпечують їх ліквідність, стабілізують ринок, протидіють
значним коливанням цін, які не пов'язана зі змінами в ре
альній вapтocті фінансових активів та змінами в діяльності
емітентів цих активів.
На ринку цінних паперів для кожного окремо взятого
покупця і продавця індивідуальний попит представлений
окремою точкою, а криві (прямі) сукупного попиту і пропо
зиції не перетинаються. А це означає, що завжди існує різни
ця між ціною попиту і ціною пропозиції, а рівноважна ціна
може змінюватися від укладення попередньої угоди до на
ступної та говорить про те, що ринкова рівновага на ринку
цінних паперів є короткостроковою, а ринок є волатильним.
На відміну від споживчого ринку, де ідентичні товари про
тягом одного періоду часу продаються за ідентичними ціна
ми і коливання цін є незначним, для ринку цінних паперів
характерним є те, що на один і той самий цінний папір у один
і той самий час і в одній і тій же торгівельній системі різним
покупцям може бути проданий за різними цінами.
Алгоритм ІРОціноутворення в подальшій його реалі
зації є співставним з алгоритмом SEOціноутворення, ос
кільки, на етапі оцінки акцій, як у механізмі ІРОціноутво
рення, так і у механізмі SEOціноутворення виникає явище
недооцінки акцій. Дослідження цього феномену супровод
жувалося виникненням таких гіпотез (табл. 2).
Дослідники відмічають недооцінку ІРО в короткостро
ковому періоді (shortrun underpricing) і, як наслідок, ство
рення першої дохідності (initial return), яка визначається як
різниця розміщення і ціни закриття першого дня торгів [6,
c. 70]. Рівень першої дохідності зазнає впливу значних ко
ливань. Так, якщо в 1980х роках середня дохідність пер
шого дня торгів американських ІРО складала 7%, то в 1990—
1998 рр. вона вдвічі збільшилась і сягала 15 %, а в період
"Інтернетбульбашки", в 1999—2000 рр. підскочила до 65%
[16].
З недооцінкою тісно пов'язані явище "гарячих випусків"
(hot issues): на основі, в першу чергу, американського досв
іду було встановлено, що за місяцем значних попередніх
домовленостей, як, правило, настає місяць ІРОактивності
[19; 20]. Багато дослідників також приходять до висновку
про відставання динаміки котирувань у довгостроковій пер
спективі, проте наголошують про те, що спостереження буде
залежати від застосованих методів і регіону.
Щодо недооцінки SEO, то дослідники [21] відмічають,
що рівень недооцінки SEO змінюється в часі: так, для фон
дового ринку США 80х років була характерна середня не
дооцінка в розмірі — 1,15%, тоді як той же ринок з1990
по 1998 рр. продемонстрував середній дисконт, який дорів
нює — 2,92%. Адже, ще в 70х рр. К. Сміт, аналізуючи виб
ірку 328 американських SEO 1971—1975 рр., встановив на
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явність дисконту між ціною розміщення і ціною закриття
попереднього дня торгів (0,45%) і наявність премії між
ціною розміщення і ціною закриття першого дня торгів
(+0,82) [22].
Отже, при визначенні ціни SEO необхідно виходити з
поточної ринкової вартості емітента. Як правило, ціна SEO
встановлюється з дисконтом до ринку, проте іноді акції роз
міщуються з нульовим дисконтом, що може бути пов'язано
з наявністю попиту на акції, який не задовольняє емітента
або з їх низькою ліквідністю (і відповідно, недооцінювані
стю). У цілому ціна SEO визначається з урахуванням серед
нього дисконта, який склався на ринку на момент розміщен
ня і скорегованого в бік збільшення, чи зменшення в залеж
ності від інвестиційної привабливості емітента і рівня по
питу на акції.
ВИСНОВКИ
Ринок цінних паперів структурується за різними озна
ками, пов'язаними з ціноутворення: за рівнями ціноутворен
ня — первинний, вторинний; за організацією ціноутворен
ня — біржовий та позабіржовий. На таких ринках процеси
ціноутворення взаємопов'язані та реалізуються через ме
ханізми ІРО — і SEOціноутворення, які мають як спільні,
так і відмінні риси. Зокрема, в ціновому механізмі має місце
діапазон встановлення ціни та явище недооцінки (переоці
нки акцій). Основними факторами недооцінки акцій є аси
метрія ринкової інформації та невдалий маркетинг. В Ук
раїні дію цих факторів підсилює ще один — відсутність інве
стиційних банків. Рекомендації при формуванні цінової по
літики на ринку цінних паперів мають наступні застережен
ня:
1) встановлення верхньої межі цінового діапазону по
винна відповідати цільовому рівню оцінки, але при цьому
має бути реалістичною;
2) встановлення нижньої межі цінового діапазону має
бути привабливою для інвесторів, які демонструють високу
чутливість до оцінки. Ціновою політикою по встановленню
цінового діапазону має бути визнана політика переміщення
очікувань інвесторів з нижньої межі цінового діапазону у
верхню.
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Таблиця 2. Гіпотези щодо недооцінки акцій (ІРО і SEO)
ІРО
- інформаційна асиметрія між емітентом і інвестиційним
банком: користуючись своїми знаннями про
ринок,інвестиційний банк упереджено недооцінює
розміщення, щоб полегшити маркетинг і дати можливість
заробити своїм клієнтам – інвесторам [10];
- інформаційна асиметрія між емітентом і інвесторами:
неповне володіння інвесторами інформацією призводить до
того, що ціна розміщення в кінцевому підсумку стає нижче
ціни на вторинному ринку [6];
- недооцінка повинна нагородити інвесторів за те, що вони
надають відгуки про вартість компанії, тим самим
допомагають визначити ціну розміщення[11]
- інформаційна асиметрія між інвесторами: недооцінка
повинна забезпечити участь у розміщенні не інформованих
інвесторів, які стикаються з «прокляттям переможця»
(winners curse), отримуючи більші алокації менш бажаних
випусків, в яких не хочуть брати участь не інформовані
інвестори [12];
- захист від потенційних оскаржень інвесторів [13];
- сприяння маркетингу: недооцінка розміщення підвищує
його привабливість в очах інвесторів, забезпечуючи при
цьому збільшення попиту на акції [14];
- виявлення перспективи:емітенти, які продають акції
приємно здивовані розміром ресурсів, які залучені в ході ІРО,
і тому не заперечують недоотримати частину цих коштів [16]

SEO
- гіпотези про існування між учасниками
розміщення інформаційних асиметрій в цілому
не відрізняються від гіпотез російських
дослідників [6], проте вони передбачають, що в
середньому рівень невизначеності по
відношенню до публічних компаній нижче, ніж
по відношенню не публічної, тому для SEO
характерна менша недооцінка, ніж для ІРО;
- наступні розміщення акцій порушують баланс
попиту і пропозиції, тому учасники
збалансування попиту і пропозиції інвестори
повинні отримати компенсацію у формі
недооцінки SEO [17];
- при встановленні ціни андерайтери схильні до
її округлення в бік зменшення [19]

Джерело: систематизовано автором.
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METHODICAL ASPECTS OF FORMATION AND ASSESSMENT OF ZONE OF FINANCIAL STABILITY
OF THE ENTERPRISE

У статті визначено поняття зони фінансової стабільності та методичні засади її формування. СформоX
вано основні інструменти впливу на зону фінансової стабільності. В роботі визначено методичні аспекти
оцінки зони фінансової стабільності та її співвідношення з зоною беззбитковості.
The article defines the concept of the zone of financial stability and methodical bases of its formation. Formed
the basic tools of influence on the area of financial stability. The paper identified methodological aspects of the
assessment area of financial stability and its relationship to the area breakXeven.
Ключові слова: беззбитковість, фінансова стійкість, фінансова стабільність, грошові потоки, операційні
витрати та надходження.
Key words: profitability, financial stability, financial stability, cash flow, operating expenses and revenues.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансовоекономічний стан підприємства — це,
перш за все, мінімізація ризиків та стабільність функ
ціонування. Умова мінімізації фінансовоекономічних
ризиків — це максимально швидке досягнення точки без
збитковості та забезпечення фінансової стабільності.
Вдасться підприємству отримати великі прибутки чи ні,
це вже питання другорядне. Головне в умовах нестабіль
ності та динамічності зовнішнього середовища — отри
мання такий результат, який би дозволив підприємству
підтримати заданий режим функціонування та розвит
ку. Максимально швидке досягнення беззбитковості за
безпечує підприємству мінімально необхідні умови фун
кціонування, таким чином воно як мінімум не погіршує
свій фінансовоекономічний стан. Крім того, швидке ви
рішення завдання з забезпечення фінансової стабільності
в подальшому дає керівництву широке поле для маневру
відносно подальшої стратегії й тактики підприємства.

можна виділити праці В.Г. Андрійчука, В.І. Мацибори,
В.К. Збарського, В.С. Забродського, Н.Ю. Іванової,
М.Я. Коробова, Ван Хорн Джеймс, А.П. Гречан,
Н.М. Дєєва, О.О. Терещенко, О.Є.Чорна [1—12] та ін.
Зауважимо, що є нагальна необхідність розглянути
питання, що пов'язані з "зоною беззбитковості" з точ
ки зору формування та розвитку фінансового потен
ціалу підприємства. Фактично в цьому сенсі ми повинні
говорити не про "зону беззбитковості", а про "зону фі
нансової стабільності".
МЕТА СТАТТІ
Метою роботи запропонувати принципово новий
підхід та методичні засади до визначення та оцінки зони
фінансової стабільності підприємства, який забезпечує
більш високу достовірність результатів дослідження
відносно традиційного способу визначення фінансової
стабільності підприємства.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Практичні аспекти аналізу беззбитковості вироб
За аналогією з зоною беззбитковості, при розра
ництва та фінансової стабільності досліджують багато
вітчизняних та закордонних економістів, серед яких хунку зони фінансової стабільності точок виходу су
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купних виплат за операційної діяльності також
дві, що відповідає рівню постійних витрат за міну
сом амортизаційних відрахувань [13]. Як правило
постійні витрати представляють собою і постійні
виплати. Таким самим чином операційні виплати
можуть коливатися, але головний чинник в дано
му випадку — взаємовідношення з постачальни
ками. В даному випадку ми повинні досліджувати
залежність операційних виплат від операційних
витрат.
Аналогічним чином підприємство не може заз
далегідь точно визначити свої операційні надход
ження, оскільки заздалегідь не має сто відсотко
вої впевненості у точних показниках доходів. Є пев
ний план, який має відповідні припущення та коли
вання.
Таким чином, що на практиці в силу певних об
ставин ми не можемо заздалегідь визначити ту саму
єдину точку, де операційні надходження та опе
раційні виплати співпадуть. Це можливо зробити
лише постфактум. Таким чином формується зона
фінансової стабільності (рис. 1).
Отже, слід визначитися, що є зона фінансової
стабільності та що вона означає.
ЗФС — зона фінансової стабільності.
Зона фінансової стабільності — це зона, що
формується відповідними до конкретних умов гос
Рис. 1. Зона фінансової стабільності підприємства
подарювання сукупними операційними надходжен
нями та операційними виплатами, в якій чистий грошо
— надходження (за рахунок політики у відношенні
вий потік від операційної діяльності дорівнює нулю. В дебіторської заборгованості) можуть певною мірою
такому випадку операційна, а отже, основна, діяльність компенсувати значні зміни у доходах
підприємства не потребує додаткових фінансових ре
— в свою чергу виплати (за рахунок оптимізації ло
сурсів, а отже, фінансова стійкість підприємства як гістики та політики у відношенні кредиторів) можуть
мінімум не погіршується.
суттєво компенсувати варіативність витратної частини.
Зауважимо, що зона фінансової стабільності по
Однак слід відзначити, що значні відмінності можуть
відношенню до зони беззбитковості буде мати певний бути лише тимчасові, оскільки, наприклад, зменшення
лаг. Кількісно за найкращих умов ці дві зони будуть не операційних виплат за рахунок відтермінування цих ви
співпадати на розмір амортизаційних відрахувань та на плат на більш пізні строки призведе до зростання опе
певний проміжок часу. Час, на який зона беззбитковості раційних виплат у наступні періоди.
буде випереджати зону фінансової стійкості (хоча не
Загалом підприємство має більше дієві інструменти
виключно і навпаки) буде визначатися тривалістю опе для зміни площі зони фінансової стабільності та відпо
раційних циклів. Ті підприємства, де ці цикли короткі відних порогів, ніж у відношенні зони беззбитковості.
(виробництво хлібобулочних виробів, молочних виробів,
Відзначимо основні інструменти впливу підприєм
м'ясних, певних напоїв тощо) будуть мати мінімальні ства на зону фінансової стабільності:
розриви у часі.
— амортизаційна політика;
Відзначимо також, що поряд з аналізом самої зони
— політика використання основних фондів;
фінансової стійкості велике значення буде мати і часо
— політика в сфері матеріальнотехнічне забезпе
вий лаг, що пов'язує її з зоною беззбитковості. Значне чення (МТЗ);
відставання у часі буде свідчити про розтягнуті фінан
— політика у відношенні дебіторської заборгова
сові цикли підприємства, що значно ускладнює систему ності;
фінансового менеджменту.
— політика у відношенні оплати постачальникам
Зауважимо, що прибуток не завжди означає на сировини.
явність позитивного чистого грошового потоку від опе
Причому ці інструменти можуть впливати не тільки
раційної діяльності і навпаки. Так само збиток автома на зону фінансової стабільності, але і на зону беззбит
тично не означає негативний чистий грошовий потік від ковості.
операційної діяльності. Саме тому аналіз цих двох зон
Амортизаційна політика. Збільшення амортизацій
(зона беззбитковості та зона фінансової стабільності) них відрахувань за рахунок зміни амортизаційної по
має проводитися окремо та потім співставлятися. літики безпосередньо впливає на розмір витрат підприє
Цілком ймовірно, що за одного і того ж обсягу вироб мства, тим самим зменшує його прибуток. Але оскільки
ництва підприємство може бути, наприклад, в зоні при амортизаційні відрахування не призводять до виплат, то
бутку, але мати негативне значення чистого грошового фактично з позиції формування чистого грошового по
потоку від операційної діяльності і навпаки.
току від операційної діяльності відбувається лише зміна
Як вже зазначалося, зона фінансової стабільності його структури, розмір залишається таким самим. Од
за своїми кількісними параметрами має наближатися нак на практиці, зменшений за рахунок амортизації при
до зони беззбитковості за мінусом амортизаційних буток зменшує податкові платежі. Таким чином, якщо
відрахувань. Але слід відзначити, що в коротких часо підприємство використовує, наприклад, прискорену
вих інтервалах зона фінансової стабільності може бути амортизацію, то за рахунок скорочення податкових
ширшою, або більш вузькою по відношенню до зони платежів чистий грошовий потік не просто не змінюєть
беззбитковості. В такому випадку будуть спостеріга ся (прибуток заміщується амортизаційними відрахуван
тися значні розбіжності між економічними та фінан нями), він зростає на податкову ставку помножену на
совими результатами господарської діяльності під дельту амортизаційних відрахувань по відношенню до
приємства.
пропорційного методу нарахування.
Лінії що формують зону фінансової стабільності
Слід зауважити, що якщо розглядати ситуацію в
(операційні надходження та операційні виплати) можуть довгостроковому періоді, при використанні прискоре
мати більший або менший розкіт:
ної амортизації перенесення платежів на більш ранні
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Таблиця 1. Показники діяльності підприємства (млн грн.)
Показники
Дохід

1
57,5

2
60,4

3
56,5

4
67,0

5
124,4

Дебіторська заборгованість

35,0

36,8

34,4

40,8

75,6

Надходження від продажів
Виплати поточного періоду

53,3
30,2

57,9
48,0

58,6
53,3

61,0
57,3

88,5
63,7

Погашення платежів
минулих періодів
Операційні виплати
Виплати за процентами та
дисконтом
Виплати всього:
Прибуток
Чистий грошовий потік
(ЧП+АМО)
Надходження – Виплати

7
153,5

8
143,2

9
148,0

10
133,2

70,6

93,4

87,2

90,1

81,2

115,0
72,9

131,6
86,6

145,5
86,4

146,1
77,6

141,7
65,3

23,5

25,4

40,8

21,8

35,8

48,1

33,0

40,3

49,3

49,2

53,7

73,4

94,1

79,1

99,5

121,0

119,7

126,7

126,9

114,4

1,2

2,5

2,7

3,4

7,5

8,1

7,2

8,1

7,5

7,2

54,9
-6,0

75,9
-16,7

96,8
-26,6

82,5
-27,9

107,0
1,4

129,1
3,2

126,8
4,9

134,8
2,9

134,4
20,5

121,6
24,2

-2,6

-13,3

-23,3

-21,9

7,1

8,9

11,4

9,4

27,0

30,3

-1,6

-17,9

-38,3

-21,4

-18,5

-14,1

4,7

10,7

11,7

20,0

строки і відповідне зменшення прибутку призводить до
відповідного зменшення цих платежів в подальшому, а
отже, і збільшенню прибутку в подальших періодах.
Іншими словами, амортизаційна політика в довгостро
ковому періоді принципово розмір прибутку не змінює.
Отже, не змінює і загальний розмір чистого грошового
потоку від операційної діяльності. Це правило не буде
спрацьовувати лише за однієї умови, коли підприємство
не дочекавшись повної амортизації обладнання на його
місце купує нове, а старе виводить з обігу. В такому ви
падку амортизаційні відрахування вже на нове облад
нання знову ж таки будуть зменшувати прибуток
підприємства.
Політика використання основних фондів може пе
редбачати три основні стратегії:
1) у разі закінчення строку амортизації основні фон
ди виводяться, а на їх місце вводять нові;
2) у разі закінчення строку амортизації основних
фондів вони продовжують використовуватися в опера
ційних процесах;
3) не дочекавшись повного зносу основних фондів,
підприємство вводить нові.
У першому випадку чистий грошовий потік є стан
дартним.
У другому випадку чистий грошовий потів після точ
ки Б скорочується.
У третьому випадку чистий грошовий потік з момен
ту вводу нових основних фондів збільшується.
Логістична політика вибудовується таким чином,
щоб вирішувати одночасно багато різновекторних зав
дань. Перш за все, логістика підприємства спрямована
на:
— забезпечення стабільності та ритмічності функ
ціонування підприємства;
— підвищення його економічного результату, а саме
операційного прибутку за рахунок купівлі великих
партій сировини та отримання додаткових знижок.
Але при цьому необхідно намагатися зменшувати
залишки ТМЗ на складі, оскільки це фактично заморо
жені кошти, т.б. такі, що не беруть участь у виробничо
му процесі. При цьому вони мають фінансуватися з пев
них джерел, оскільки власних коштів як правило
підприємству не вистачає, тому воно вимушене залуча
ти кредитні ресурси, за якими сплачуються відсотки,
отже підприємство несе додаткові витрати. Т.б. підприє
мство повинне мінімізувати фінансові вкладенні в ТМЗ.
Крім того, слід пам'ятати, що збереження ТМЗ також
несе в собі додаткові витрати та втрати.
Однак існує ще один важливий аспект — збільшен
ня ТМЗ дає можливість підприємству мінімізувати по
даткове навантаження за ПДВ. І в цьому сенсі потрібен
детальний прорахунок:
— додаткова вартість утримання великих залишків
ТМЗ (з урахуванням всіх аспектів);
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— додаткові фінансові вигоди (з урахуванням всіх
аспектів).
Політика у відношенні дебіторської заборгованості
регулює надходження підприємства за часом. Але тут
існує кілька аспектів:
— збільшення строку надання відтермінування пла
тежу автоматично означає зменшення надходжень в
поточному періоді. За умови стабільності продажів цей
аспект не має значення. Фактично підприємство повин
не лиш е визначити яка частка фінансових ресурсів буде
заморожена у вигляді дебіторської заборгованості. Але
у випадку зростання чи зменшення продажів надход
ження будуть або меншими, або більшими за доходи
підприємства;
— збільшення чи зменшення відстрочки платежу
може прямо впливати на обсяги продажів товару. Тому
навіть за умови, коли підприємству з фінансової точки
зору не вигідно надавати значні за термінами відстроч
ки воно вимушене (наприклад, ринок диктує) йти цим
шляхом;
— збільшення чи зменшення відстрочки платежу
може прямо впливати на дохід підприємства та його
прибуток, оскільки в умовах надання цих відстрочок
можуть буди закладені додаткові платежі (відсотки,
комісії тощо).
Отже, "утискання" політики у відношенні дебіторів
досить не однозначний шлях, який часто призводить до
падіння продажів, доходів та прибутків, а отже, і до па
діння загальної суми надходжень.
Політика у відношенні оплати постачальникам си
ровини.
Наведемо розрахунки зони фінансової стабільності
та визначимо її співвідношення з зоною беззбитковості
(табл. 1).
Перш за все необхідно дослідити залежність між
економічними та фінансовими параметрами діяльності
підприємства:
— Доходи ↔ Операційні надходження (рис. 2);
— Витрати ↔ Операційні виплати (рис. 4).
У даному випадку мова буде йти лише про доходи
підприємства від реалізацію продукції.
Як ми бачимо на рисунку 1 не існує сто відсоткової
залежності між доходами підприємства та його над
ходженнями від продажу продукції. Іншими словами
залежність не є прямою функціональною. Така за
лежність існує лише в одному випадку — підприємство
не надає жодних відстрочок платежу, всі 100% оплат
ідуть по факту відвантаження продукції. Але у такому
випадку не буде і дебіторської заборгованості, а в на
шому випадку (табл. 1) вона є. Отже, на підприємстві
існує певна система надання відстрочки платежу для
покупців. Крім того, в даному випадку R 2 буде означа
ти ще і певний рівень нестабільності в продажах про
дукції та відповідних доходів, про що свідчить рису
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нок 3. Якби продажі були абсолютно стабільними, то й
R 2 дорівнював би одиниці. Як ми бачимо, існують певні
коливання відносно середнього тренду. На загально
му тренді зростання в одних випадках продажі вище, в
інших нижче.
Більш детальний аналіз часових рядів засвідчує, що
фактично відбувається запізнення надходжень по відно
шенню до доходів на 1 квартал. Отже, при аналізі "До
ходи Ф Операційні надходження" слід враховувати ча
совий лаг, т.б. відставання сум надходжень від доходів,
що викликані строками відстрочки платежу, що надаєть
ся покупцям. Якщо цей часовий лаг виключити, то по
казник апроксимації буде дуже високий і дорівнювати
0,9391. Фактично це означає, що на даному підприємстві
відстрочка платежів складає до 90 днів.
При дослідженні взаємозв'язку доходів підприєм
ства та операційних надходжень грошових коштів по
стає ще одна дуже важлива проблема:
— чи існує на підприємстві цілеспрямована політи
ка управління дебіторської заборгованістю?
— чи дотримується підприємство цієї політики?
Фактична розробка та впровадження такої політи
ки передбачає, що на підприємстві існує певна система
надання відстрочки платежу для покупців за певних
умов та правил, та при цьому спостерігається своєчасна
сплата покупцями рахунків. Іншими словами, дебіторсь
ка заборгованість — це величина не випадкова, а цілком
закономірна, яка може бути прорахована з достатньо
високим рівнем точності. З іншого боку, якщо ми знає
мо доходи підприємства та можемо точно визначити
залишки дебіторської заборгованості, то ми можемо
точно визначити майбутні надходження грошових
коштів відштовхуючись від майбутніх доходів, що знач
но спрощує планування надходжень у бюджеті підприє
мства.
Відповідь на ці питання може дати дослідження взає
мозв'язку між доходами підприємства та залишками
дебіторської заборгованості за допомогою коефіцієн
ту кореляції або коефіцієнту апроксимації. Фактично
ці два параметри (доходи та дебіторська заборгованість)
повинні мати дуже тісний зв'язок, за умови, звісно, на
явності та проведення цілеспрямованої політики
підприємства. Якщо цей показник низький, то це
свідчить про несистемний підхід щодо управління дебі
торської заборгованістю, а отже, й надходжень грошо
вих коштів. У таких випадках фактично відстрочка пла
тежу надається не зрозуміло з яких мотивів. У такому
випадку цілком ймовірно, що підприємство буде мати
певні проблеми з платоспроможністю, оскільки кошти
будуть надходити не ритмічно. Для нейтралізації цієї
проблеми підприємство вимушене буде або кожного
разу тримати під жорстким контролем виплати та по
стійно коригувати строки, або тримати додаткові резер
ви.
Зауважимо, що для зазначеного підприємства ко
ефіцієнт апроксимації R 2 за цими показниками дуже
високий та дорівнює 0,9887. Фактично існує дуже не
значний відсоток продажів, що не вписується в за
гальну політику управління дебіторської заборгова
ністю.
Перш за все слід зауважити, що при аналізі залеж
ності витрати Ф операційні виплати з категорії витрат
слід виключити амортизаційні відрахування, оскільки
вони не призводять до виплат.
Як ми бачимо з даних таблиці 2 та на рисунку 5, вит
рати підприємства мають достатньо низьку стабільність.
Перш за все це пов'язано з не оптимальним витратним
механізмом, особливо в контексті накладних витрат.
На рисунку 5 (діаграма на дві вісі) видно візуально
відсутність зв'язку між зазначеними параметрами. Більш
детальні розрахунки показують, що коефіцієнт коре
ляції між доходами та прямими витратами на виробниц
тво високий і складає 0,96, а ось накладні витрати ма
ють всього лише показник кореляції у 0,49.
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Рис. 2. Дослідження залежності "
Доходи (ОХ) ↔ Операційні надходження (ОУ)", (млн грн.)
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Рис. 3. Доходи підприємства
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Рис. 4. Дослідження залежності
"Витрати (ОХ) ↔ Операційні виплати (ОУ)", (млн грн.)

Цілком логічно, що неоптимальний та, відповідно,
нестабільний витратний механізм породжує несис
темність у виплатах.
У цілому з виплатами ситуація дещо складніша ніж
з надходженнями, оскільки кожна окрема стаття вит
рат буде мати різні умови виплат.
Надходження та виплати підприємства будуть мати
наступний вигляд (рис. 6).
Ми бачимо, що до 7го періоду операційні виплати
перевищували операційні надходження. Це при тому, що
починаючи вже з 5го періоду (табл. 3) підприємство мало
прибуток та позитивний загальний чистий грошовий
потік (чистий прибуток + амортизація). Однак у п'ятому
та шостому періодах підприємство значно наростило
обсяги виробництва та реалізації (в два рази), відповідно
значними темпами зросли обігові активи. Отже, весь чи
стий грошовий потік був спрямований на зростання за
лишків обігових активів, серед яких значне місце (більше
половини) займала дебіторська заборгованість.
Виходячи з наведених вище даних, однозначно мож
на стверджувати, що включно до 4го періоду підприє
мство балансувало нижче точки беззбитковості, а отже,
і не могло мати стабільний позитивний чистий грошо
вий потік.
Розрахуємо зону фінансової стабільності підприє
мства за визначених параметрів фінансовоекономічно
го механізму. Зауважимо, що якщо відбудуться певні
зміни в окремих параметрах цього механізму, то й зона
фінансової стабільності також зміниться.
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Таблиця 2. Калькуляція собівартості продукції (млн грн.)
Показники

Квартали
5
6

1

2

3

4

7

8

9

10

Сировина та матеріали

29,99

23,69

30,91

43,65

46,13

49,67

50,89

54,39

50,47

43,88

Заробітна плата робочих

5,859

10,42

11,32

11,63

16,92

18,65

24,23

20,45

23,96

23,07

Соціальні витрати

2,578

4,064

4,416

4,304

5,923

7,459

10,18

8,179

9,585

9,227

Прямі витрати на
виробництво

38,432

38,17

46,65

59,58

68,98

75,77

85,29

83,02

84,02

76,18

Амортизація обладнання

3,15

3,15

3,15

5,811

5,411

5,411

6,285

6,285

6,285

5,935

Експлуатаційні витрати

1,436

1,72

1,985

1,545

1,573

2,287

2,151

2,465

2,779

2,726

4,586

4,87

5,135

7,356

6,983

7,697

8,435

8,75

9,064

8,661

0

5,7

0

0

0

0

0

0

0

0

Виробничі витрати всього

43,019

48,74

51,79

66,94

75,96

83,47

93,72

91,77

93,08

84,84

Амортизація будівель

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Склад

0,027

0

0

0,412

0

0,38

0

0

0

0

Управління

5

7

6,86

6,86

8,8

7,04

9,68

9,68

9,68

9,68

Інші витрати

2,5

15,8

14,3

10,6

4,85

9, 05

17,85

20,85

4,05

3,55

Розподілені витрати на
виробництво

7,7

22,9

21,4

18,0

13,8

16,7

27,7

30,8

14,0

13,4

Дослідження

1,5

0,7

1,5

7

4,5

4,5

3

3

5

0

Реклама

1,2

1,5

1,95

2,2

3,9

3,9

1,2

1,5

2

0

Транспорт

0,86

0,6

1,11

0,56

5,9

6,5

5

5,69

6,99

5,976

Непрямі витрати на
виробництво
Витрати на покупні
товари

Розподілені витрати на
збут та маркетинг
Функціонування сервіс
центрів
Інші поза виробничі
витрати

3,585

2,8

4,56

9,76

14,3

14,9

9,2

10,19

13,99

5,976

3

0,8

3

3,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,9

0

6,585

3,6

7,56

13,26

15,8

16,4

10,7

11,69

14,89

5,976

Накладні витрати

25,48

26,5

28,95

31,31

29,6

33,1

38,4

42,5

28,9

19,4

Частка накладних витрат

39,8%

35,2%

35,9%

31,9%

28,1%

28,4%

29,1%

31,6%

23,7%

18,6%

Повна собівартість

63,9

75,26

80,74

98,24

105,6

116,6

132,1

134,2

122,0

104,3

Таким чином, точка фінансової стабільності для да
Головна проблема полягає в тому, що підприємство
ного конкретного підприємства в даних конкретних генерує позитивний чистий грошовий потік взагалі
умовах 119,5 млн грн. Цей показник досягається за умо (ЧП+АМВ) та від операційної діяльності зокрема, але
ви реалізації продукції та відповідного доходу 125 млн він використовується не раціонально, а саме великі не
грн. (рис. 7).
обгрунтовані залишки обігових активів. Перш за все це
Особливу уваги треба звернути на визначення точ стосується залишків сировини та дебіторська заборго
ки/зони беззбитковості та її співставленні з точкою ваність. Крім того, значна заборгованість призводить до
фінансової стабільності.
великих виплат відсотків.
Як ми бачимо з наведених розрахунків (табл. 4), єдину
Однак і точка фінансової стабільності не є такою,
точку беззбитковості визначати достатньо складно і по мову треба вести також про певну зону. Розрахунки
в'язано це, як вже зазначалося вище, з значною неста
більним витратним механізмом. Якщо виключити екст
доходи
Накладні витрати
ремум мінімум (період 1) та максимум (період 4), то при
близна точка беззбитковості складає 109, 62 млн грн. 180
за квартал. Однак безпосередньо зона беззбитковості 160
досить значна та нестабільна. Розрахунок іншим мето 140
дом (за середніми показниками) дає дещо інше значен
120
ня (107,62 млн грн.), але ці дані є близькими.
Отже, точка/зона беззбитковості для даного 100
підприємства в даних умовах нижче за точку фінан
сової стабільності. Іншими словами, для забезпечен 80
ня фінансової стабільності обсяги продажів повинні 60
бути вищими. Теоретично все має бути навпаки.
40
Виходячи з вищезазначеного, можна зробити вис
новок, що у підприємства на даному етапі існують 20
значні проблеми щодо різних аспектів фінансового ме 0
неджменту, а саме:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1) управління обіговими активами;
2) управління поточною заборгованістю;
Рис. 5. Дослідження взаємозв'язку доходу підприємства
3) управління чистим грошовим потоком.
від продажу продукції та накладних витрат
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показують, що коливання надходжень підприємства 160,0
відбуваються в діапазоні + 7,5%, коливання щодо вип
140,0
лат значніші і складають + 14,3% (рис. 5).
Як ми бачимо (рис. 8), за найгіршим сценарієм кри 120,0
тична точка зони фінансової стабільності (мінімальні
надходження та максимальні виплати) є надзвичайно не 100,0
прийнятною. Причиною тому, перш за все, є надзвичай
80,0
но висока планка максимально можливих виплат. Навіть
60,0
за максимальних надходжень у підприємства зона
фінансової стабільності буде наступати на відмітці 160
40,0
млн грн. Значно вплинули на такі залежності показни
20,0
ки щодо виплат 3го та 6го періоду (табл. 1), які були
надзвичайно високими та необгрунтованими. В свою
0,0
чергу такі показники виплат були викликані (табл. 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
відповідними накладними витратами.
Виплати
Надходження
У середньому ж зона фінансової стабільності зна
Рис. 6. Надходження та виплати підприємства
ходиться в діапазоні:
Таблиця 3. Показники діяльності підприємства за 4—7 квартали
mіn — 112,5 млн грн.
mаx — 138,1 млн грн.,
Показники
4
5
6
7
що і підтверджується результатами
діяльності підприємства на практиці.
Дохід
67,0
124,4
115,9
153,5
Таким чином, виникає необхідність
зниження порогу варіативності в діяль
Прибуток
-27,9
1,4
3,2
4,9
ності підприємства. В даному випадку
Чистий грошовий потік (чистий прибуток +
-21,9
7,1
8,9
11,4
мова, перш за все, йде про оптимізацію
амортизація)
витратного механізму (частина витрат
Приріст обігових активів
-2,915
36,434
22,758
-0,999
прямо впливає на виплати в поточному
періоді), а також и оптимізація закупок
Дебіторська заборгованість
40,8
75,6
70,6
93,4
сировини, оскільки дебіторська заборго
Надходження - Виплати
-21,4
-18,5
-14,1
4,7
ваність, як вже зазначалося вище, має ви
сокий ступень кореляції з обсягами про
дажів та є цілком обгрунтованою.
180,0
ВИСНОВКИ
Таким чином, зона фінансової стабільності
формується відповідними до конкретних умов гос
подарювання сукупними операційними надход
женнями та операційними виплатами, в якій чис
тий грошовий потік від операційної діяльності до
рівнює нулю. Загалом підприємство має дієві
інструменти для зміни площі зони фінансової ста
більності та відповідних порогів, а саме: аморти
заційна політика, політика використання основних
фондів, політика в сфері матеріальнотехнічне за
безпечення (МТЗ), політика у відношенні дебі
торської заборгованості, політика у відношенні
оплати постачальникам сировини. На основі оцін
ки зони фінансової стабільності підприємства та
визначенні залежності між економічними та фінан
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80,8 93,6 106,3 119,0 131,8 144,5 157,3
Надходження
Виплати

Рис. 7. Точка фінансової стабільності підприємства

Таблиця 4. Розрахунок точки/зони беззбитковості підприємства
Серед.
знач.

Періоди

Показники
1

2

Дохід

57,5

60,4

56,50

66,97

124,39

115,90

153,5

143,2

147,99

133,20

Прямі витрати

38,4

38,2

46,65

59,58

68,98

75,77

85,29

83,02

84,02

76,18

25,48 37,1

34,09

38,66

36,63

40,78

46,86

51,21

37,95

28,07

-5,9

-16,7

-26,62

-27,86

1,45

3,24

4,92

2,93

20,49

24,20

0,67

0,63

0,83

0,89

0,55

0,65

0,56

0,58

0,57

0,57

0,33

0,37

0,17

0,11

0,45

0,35

0,44

0,42

0,43

0,43

0,35

195,5

350,6

82,22

117,8

105,4

121,9

87,78

65,58

109,62

Накладні
витрати
Прибуток

Коефіцієнт
маржинального
прибутку
Маржинальний
прибуток на
1 грн. реалізації
Точка
беззбитковості

76,78 100,8

3

4

Точка беззбитковості (середня без екстремумів)
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5

6

7

8

9

10

37,86

107,62
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совими параметрами діяльності підприємства
відзначено, що зона фінансової стабільності по
відношенню до зони беззбитковості має певний лаг.
Кількісно за найкращих умов ці дві зони не співпа
дають на розмір амортизаційних відрахувань та на
певний проміжок часу. Час, на який зона беззбит
ковості випереджає зону фінансової стійкості (хоча
не виключно і навпаки) визначається тривалістю
операційних циклів. Значне відставання у часі
свідчить про розтягнуті фінансові цикли підприєм
ства, що значно ускладнює систему фінансового ме
неджменту.

Таблиця 5. Розрахунок діапазону можливих коливань
надходжень та виплат

1

Надходження
мінімум
максимум
39,4
45,8

мінімум
58,3

Виплати
максимум
77,7

2

51,2

59,5

65,6

87,5

3

63,0

73,2

72,9

97,2

4

74,8

86,9

80,2

107,0

5

86,5

100,6

87,5

116,8

6
98,3
114,3
94,8
126,5
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У статті порівняно підходи стосовно виокремлення стадій життєвого циклу компанії; розглянуто особX
ливості конкурентних стратегій фірми в контексті фаз життєвого циклу; визначено систему управління
людськими ресурсами як одного з ключових елементів забезпечення ефективного функціонування фірми;
надано рекомендації стосовно засобів управління персоналом при використанні різних стратегій отриX
мання конкурентних переваг та відповідно до кожного етапу життєвого циклу компанії.
In article approaches to allocation of stages of life cycle of the company are compared; features of competitive
strategy of a firm in the context of phases of life cycle are considered; the system of human resources management
as one of key elements of ensuring effective functioning of firm is defined; recommendations concerning ways of
human resource management when using various strategies of obtaining competitive advantages and according
to each stage of life cycle of the company are made.

Ключові слова: життєвий цикл, управління персоналом, конкурентна стратегія, віоленти, пітієнти, ко
мутанти, експлеренти, корпоративна культура.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування підприємства в умовах турбулент
ного бізнессередовища вимагає використання інстру
ментів аналізу стану компанії та передбачення май
бутніх загроз діяльності для нівелювання чи ліквідації
їх руйнівного впливу на організацію. Дослідження
фірми в контексті стадії життєвого циклу надає пере
вагу об'єктивної оцінки проблемних складових функ
ціонуючої системи компанії та дозволяє розробити ун
ікальні заходи, що надають можливість упереджувати
кризові стани розвитку підприємства. Розгляд та удос
коналення системи управління персоналом як складо
вого елементу її конкурентної стратегії, зважаючи на
особливості конкретної стадії життєвого циклу ком
панії, формує можливості для створення ключових ком
петенцій фірми, адже люди є найбільш унікальним та
неповторним ресурсом.

ність та обширність можливих напрямків дослідження,
користується популярністю як серед вітчизняних, так і
серед зарубіжних науковців, зокрема, дані питання
стали предметом досліджень таких вчених: А. Дауна,
Г. Ліпіта, У. Шмідта, Л. Грейнера, Д. Каца, Р. Кана,
І. Адізеса, Е. Шейна, X. Фрізевінкела, О. Кузьміна, Л. Лі
гоненко, Л. Портерата, Е. Мейо, В. Врума ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на численні дослідження проблемати
ки життєвого циклу компанії, автори праць подібної
тематики мало уваги приділяють дієвим механізмам
підвищення ефективності функціонування компанії на
кожному етапі розвитку та можливостям удосконален
ня системи конкурентних переваг шляхом оптимізації
механізму управління трудовим ресурсом фірми.
Завданням статті є виявлення максимально ефектив
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
них засобів побудови конкурентоспроможності фірми
І ПУБЛІКАЦІЙ
на основі дієвої системи управління трудовими ресур
Тематика управління трудовими ресурсами та жит сами, враховуючи особливості стадії життєвого циклу
тєвого циклу компанії, з огляду на свою неоднознач компанії.
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Таблиця 1. Порівняння підходів стосовно виокремлення стадій життєвого циклу компанії

Фази
розвитку

До
народж.

Даун [1]

Боротьба за
автономію

Ліпіт
Шмідт [2]

-

Грейнер [3]

Народж.

Розвиток

Зрілість

Стрімке зростання

Ліквід./
Відродж.

Уповільнення

-

Юність

Зрілість

-

Створення бізнесу

Управління

Делегування,
координація,
співробітництво

Криза Керівництва /
Контролю / Координації /
Бюрократії

Кац Кан [4]

Стадія простих
систем

Стійка стадія

Стадія розробки
структур

-

-

Адізес [5]

Залицяння

Давай-Давай,
Розквіт

Зрілість,
Стабільність

Аристократія,
Рання
бюрократія,
Бюрократія

Смерть

Куїнн
Камерон [6]

Підприємницька
стадія

Колективна
стадія

Стадія
формалізації,
Стадія розробки
структури та
Адаптації

-

-

Старт

Швидке
зрост./Гальмув./
Перша управл.
криза/Впровадж.
адміністрування

Кероване
зрост./Сповільнення зрост.

Друга
управл.
криза/Впровадження
страт. упр.

Керован.
розвиток

Висоцький А.А. [7]

Народж.

Спад

Дитинство

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зміст і специфіка системи управління персоналом
значною мірою визначаються завданнями, що вирішу
ються компанією на різних стадіях її розвитку. Згідно з
органічним підходом до управління персоналом, функ
ціонування організації в часових рамках може бути по
дано в термінах життєвого циклу.
Фахівці сходяться на думці, що життєвий цикл
організації зазвичай включає: формування, інтенсивне
зростання, стабілізацію та кризу діяльності. Остання
стадія при цьому може завершитися ліквідацією орга
нізації або її відродженням чи перевтіленням. Етапи, які
проходить компанія, як правило, називають стадіями, а
періоди, в яких компанія принципово модифікує
внутрішні орієнтації й цінності — циклами розвитку.
Більшість теорій життєвого циклу схожі в своєму
трактуванні стадій розвитку бізнесу, однак деякі авто
ри об'єднують або поділяють загальновизнані стадії ево
люції компанії. В таблиці 1 порівняно підходи науковців
стосовно виділення стадій розвитку компанії.
Життєвий цикл фірми є процесом її природного зро
стання і нерозривно пов'язаний з послідовною зміною
конкурентних стратегій. На рисунку 1 життєвий цикл
компанії зображений схематично, з визначеними кон
курентними стратегіями притаманними кожному етапу
фірмового розвитку.
Ліквідація

Банкротство

Відправною точкою розвитку щойно сформовано
го підприємства, як правило, служить стан комутанта
або "миші" економіки. Аналогом комутантної стратегії
можна назвати стратегію негайного реагування на по
треби ринку. На даній стадії компанія потребує залу
чення нового або переорієнтації наявного персоналу з
підготовки до безпосередньої реалізації проекту. Пра
цівники мають бути ініціативними, ризиковими, відпов
ідальними та контактними новаторами, з довгостроко
вою орієнтацією.
Даному етапу характерний низький рівень ротації
провідних співробітників. На цій і, як альтернатива, ек
сплерентній фазі розвитку фірми, зазвичай, встанов
люється директивний, автократичний стиль управління,
що виправдано в невеликих організаціях, що тількино
зародилися. У таких компаніях практично відсутні ус
талені процедури ведення бізнесу та системи контролю
виконання бізнеспроцесів. Першому етапу формуван
ня компанії притаманні нечітка організаційна структу
ра і слабка субординація. Не маючи можливості конку
рувати, покладаючись на виробничий потенціал, уні
кальні знання чи науковотехнічні доробки, така фірма
здатна забезпечити собі стійкі позиції на ринку та дос
татній рівень прибутків завдяки правильному вибору
сфери діяльності. При виявленні гнучкості, компанія по
ступово накопичує капітал і зростає в розмірах.
Захоплення
Віолент

Комутант
«миша»

«Лев»
«Слон»

Банкротство
Експлерент
«ластівка»

«Бегемот»
Патієнт «лис»

Рис. 1. Послідовність розвитку конкурентних стратегій компанії в контексті фаз життєвого циклу
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Таблиця 2. Деякі інструменти управління персоналом на різних стадіях розвитку компанії
Фази розвитку

Нововведення і стратегія

Характеристика
особливостей
персоналу
новатори,
ініціативні,
контактні,
довготривало
орієнтовані,
ризикові
відповідальні
згуртовані
гнучкі
проблемно
орієнтовані

Цілі розвитку робітників

Народж.
(Birth Phase)

− Експлерентна,
Комутантна
− Постійні нововведення
− Високий рівень ризику
− Пошук своєї ніші

Розвиток
(Growth Phase)

− Патіентна, віолентна«лев»
− Розширення ринку
− Збільшення
виробництва

Зрілість
(Maturity
Phase)

− Віолентна- «слон»
− Зміцнення на ринку
− Зниження темпів
зростання
− Консерватизм

максимально
ефективні

Освоєння інструментів
підвищ. ефективності
діяльності. Виявлення та
поширення кращого досвіду,
підвищення кваліфікації за
навчальними програмами,
погодженими з заходами,
що вживаються для
досягнення стратегічних
цілей компанії

Спад
(Decline Phase)

− Віолент- «бегемот»
− Закостенілість
− Використання злить та
поглинань як основи
розширення діяльності
− Уникнення ризику та
практична відсутність
нововведень
− Повільне зростання

не прихильні,
вузько
орієнтовані /
гнучкі,
орієнтовані на
довгострокові
цілі,
віддані,
готові
переносити
тимчасовий
дискомфорт

Звільнення від застарілого
та неефективного досвіду,
розвиток інноваційного
мислення, освоєння
інструментів створення
нових продуктів і послуг,
освоєння нових
інструментів управління,
формування навичок
постановки і досягнення
цілей

Проте практика показує, що екстенсивне розширен
ня фірми, без стратегічної переорієнтації, призводить
до краху. Розростання компанії без відповідної зміни
конкурентної стратегії не виправдовує себе, адже на
ринку, де діє гіпотетична фірмакомутант, панують ве
ликі корпорації, які формують значні бар'єри входжен
ня на ринок та не допускають нових конкурентів, що не
мають особливих сильних сторін.
Щоб вижити та продовжити розвиток мала фірма
має вчасно переорієнтуватися на стратегію "лисиці" —
спеціалізованої компаніїпатієнта. Компанія"лисиця"
зростає, укріплюється та займає все більшу частку сво
го ринкового сегменту: спочатку в національних, а за
сприятливого середовища функціонування, — в міжна
родних масштабах. На даній стадії розвитку постає про
блема обмеженості розмірів обраної ніші, що автома
тично означає необхідність вторгнення компанії в сфе
ру масового виробництва.
Поза своєї ринкової ніші "лисиця" стає більш враз
ливою для конкурентів, однак при виборі перспективної
спеціалізації перехід до масового виробництва реалі
зується фірмою досить ефективно. Патієнтний період
породжує необхідність переструктурування компанії з
метою задоволення зростаючого попиту. Це означає не
обхідність формування нових відділів, підрозділів, вста
новлені зв'язків між ними; залученні персоналу. Такі
трансформації тягнуть за собою зміну принципів управ
ління, формування змісту та зміцнення корпоративної
культури організації, а також подолання тренду її роз
мивання новими співробітниками шляхом використання
механізмів адаптації. Задовольнити вимоги зовнішнього
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Навчання основам
менеджменту, виділення
стандартних функцій і
компетенцій

Формування професійн.
менеджменту, освоєння
інструментів регулярн.
менеджм. (бюджетув.,
стимулюван., делегув.
повноваж. і т.д.), формув.
стандартних компетенцій

Засоби розвитку
робітників
зовнішні тематичні
тренінги та семінари;
корекція діяльності в
рамках нарад і робочих
груп;
навчання на робочому
місці
наставництво;
зовнішні семінари,
тренінги;
навчання своїми силами;
запрошення
консультантів;
постановка процесів
навчання в рамках
адаптації
створення навчального
центру;
створення штату
внутрішніх тренерів і
консультантів;
формування регулярних
програм внутрішнього
навчання та розвитку;
розвиток навчальних
навичок керівників;
впровадження
інструментів управління
кар'єрою;
дистанційне навчання
інноваційні сесії та
тренінги;
управління знаннями та
компетенціями;
робочі групи та
професійні спільноти;
міждисциплінарні
команди;
цільові угоди з
працівниками

та внутрішнього середовища фірми патієнтної фази роз
витку в найбільшій мірі можуть типи корпоративної куль
тури ролі і завдання, бо для досягнення поставлених цілей
необхідна групова, колегіальна взаємодія співробітників
організації. Дана фаза вимагає максимальної уваги до
питань гнучкості, проблемної орієнтації персоналу.
"Лисиця" у своєму закономірному розвитку прямує
до наступної конкурентної стратегії "лева", тобто в ком
паніївіолента, що своєю продукцією задовольняє зро
стаючий попит на певний масовий різновид товарів чи
послуг. Втім, до стану "лева" є більш ризиковий шлях
проривного науковотехнічного прогресу, що долаєть
ся компаніями "експлерентами".
У разі успіху, зайнята такою діяльністю компанія
експлерент, іншими словами — компанія, що викорис
товує стратегію інноваційного лідерства, динамічно роз
вивається на хвилі швидко зростаючого попиту. На ек
сплерентному етапі корпоративна культура типу влади
щонайкраще відповідає вимогам організації. Це обумов
лено тим, що компанія на даному етапі тільки починає
формуватися, відсутні чіткі цілі, формалізовані стандар
ти, відбувається пристосування співробітників. Саме за
такого положення справ в компанії найбільш доцільним
буде переважання неформальних зв'язків між співро
бітниками, нематеріальне стимулювання персоналу у
вигляді можливостей кар'єрного росту та розвитку.
Більш того, зважаючи на домінуючу ціль фірмиексп
лерента — вижити, існує необхідність швидко реагува
ти на зміни, що може бути реалізовано за рахунок жор
сткої ієрархічної структури і певного рівня централі
зації, характерного для організацій з культурою влади.
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Подальша еволюція фірми продовжується в рамках
віолентної стратегії, яка вимагає переорієнтації ком
панії від автократичного стилю управління до демокра
тичного, найсприятливішим варіантом також буде пе
редача управління бізнесом професійному менеджеру.
Розквіт компанії проявляється в розумінні співробітни
ками цілей організації, знанні мети діяльності в конк
ретних бізнеспроцесах, співробітники відмінно змоти
вовані та лояльні. Динамічний стан "лева", близький за
своїми характеристиками до стратегії лідерства в ціно
вому сегменті, крок за кроком змінюється стратегією
"слона", що може бути порівняна зі стратегією дивер
сифікації. Неминучість подібної зміни пояснюється по
ступовим насиченням ринку та неможливістю жодної
галузі економіки перебувати у постійному стані вибу
хового зростання. Щоб не залежати від єдиного това
ру, фірма проникає в нові сфери, прагнучи зайняти в них
домінуючі позиції, знизивши ризик діяльності. Служ
бовці компанії періоду "віолентного слона" є максималь
но ефективними професіоналами, які досягають гранич
них результатів при помірному рівні витрат і низькому
ризику бізнесу. За таких умов необхідно подальше ос
воєння інструментів підвищення ефективності діяль
ності, виявлення та поширення кращого досвіду, регу
лярне підвищення кваліфікації за навчальними програ
мами, погодженими з заходами, що вживаються для до
сягнення стратегічних цілей компанії. При цьому зав
даннями управління персоналом на даній стадії є зни
ження витрат на персонал; організація навчання та про
сування персоналу; оцінка ефективності персоналу;
формування резерву кадрів; розробка механізмів пла
нування кар'єри; виявлення потенціалу зростання про
дуктивності праці; вибір між націленістю на функціо
нування, тобто підтримкою працездатності підприєм
ства за сталої технології та обсягів виробництва, і роз
витком, тобто змінами задля уникнення кризи. Культу
ра ролі щонайкраще відповідатиме вимогам компанії
"слона". Однією з цілей таких організацій є збереження
отриманих результатів, досягнутих за попередні періо
ди діяльності. Тип корпоративної культури ролі в свою
чергу характеризується формалізованими процедура
ми, стандартами і системами правил, дотримання яких і
гарантує компанії стабільність і ефективність її діяль
ності.
Положення "слона" зазвичай досить стійке: компа
нія перебуває в ньому часом до сторіччя і навіть більше.
Але можливий й подальший рух компанії, що скоріше
походить на деградацію — рух в напрямі "бегемота".
Залишаючись досить масштабною, така компанія
обростає незліченними другорядними виробництвами,
стає малокерованою, ригідною, остаточно втрачає ди
намізм, адаптивність, а разом з ними й прибутковість.
Подібна стратегія є аналогом диверсифікації, проте в
найгіршому прояві, при мінімальних перевагах та про
яві її недоліків в повній мірі.
Завдяки величезним розмірам і потужності все це
не веде до негайного краху. Незважаючи на те, що реа
лізована організацією політика на даному етапі розвит
ку компанії вступає в протиріччя з вимогами зовнішнь
ого середовища, проблеми всередині організації ще
підлягають розв'язанню. Боротися з даними трудноща
ми необхідно негайно, по мірі їх виникнення. Опера
тивність прийняття рішень залежить від ступеня цент
ралізації і бюрократизації організації. Такими характе
ристиками володіють організації з типом культури вла
ди і ролі. Тож, вони в більшій мірі підходять для орга
нізацій на етапі спаду.
На даній фазі працівники, як правило, не лояльні,
вузько орієнтовані. Однак орієнтація на довгострокові
цілі, гнучкість, відданість, витримка в перенесенні не
зручностей, пов'язаних з ускладненнями в умовах і
оплаті праці, які є прямим результатом вибудуваної за
роки існування лояльності, можуть стати ключем до
відродження компанії. В контексті управління персона
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лом компанії"бегемота" необхідно звільнення від за
старілого та неефективного досвіду, розвиток іннова
ційного мислення, освоєння інструментів створення но
вих продуктів і послуг, освоєння нових інструментів
управління, формування навичок постановки і досягнен
ня цілей.
Узагальнення стосовно особливостей побудови си
стеми розвитку персоналу на різних стадіях життєвого
циклу можна побачити в таблиці 2.
ВИСНОВКИ
Таким чином, побудова системи управління персо
налом має грунтуватися не тільки на особливостях
діяльності фірми, а й враховувати конкурентну стра
тегію та стадію життєвого циклу компанії. Лише прий
маючи до уваги дані особливості підприємство може
ефективно реалізовувати свій потенціал протягом
всього періоду функціонування. Використання цілко
вито унікального підходу на кожній окремій стадії роз
витку фірми дозволяє уникнути формування стійких
несприятливих станів та формує базис подальшого
прогресу та удосконалення конкурентних переваг
підприємства. Кастомізація управлінських підходів в
залежності від стадії розвитку компанії максимізує
віддачу від системи управління персоналом та зглад
жує вади організаційного розвитку за зваженого ви
користання.
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У роботі розглянуто і проаналізовано важливість удосконалення процесу підготовки молодих
спеціалістів (фахівців) відповідно до вимог ринку праці. В статті також розглянуто сучасні моделі підгоX
товки молодих спеціалістів, а також особливості і фактори, які впливають на неї в українських ВНЗ. ПроX
аналізовано ступінь підготовленості фахівців відповідно до вимог ринку праці. Важливим висновком є
запровадження системи планування підготовки кадрів, за якої держава має замовляти у ВНЗ стільки
місць потрібної спеціальності, скільки може навчити та працевлаштувати, а комерційні установи, які
здійснюють для себе за власні кошти підготовку в навчальних закладах, — стільки спеціалістів, скільки
їм потрібно для подальшого працевлаштування. Розроблено авторський механізм підготовки фахівців
відповідно до вимог ринку праці.
This article describes and analyzes the significance of educational training improving of young specialists
according to the requirements of the labor market. Modern models of young specialists training as well as
peculiarities and influencing factors into the national higher educational institutions have been considered in
our article. The preparedness degree of specialists in accordance with the requirements of the labor market has
been analyzed. An important conclusion is the implementation of planning training, where the state has ordered
at universities required for hiring quantity of profession; and commercial institutions, which prepare employees
by their own costs should limit it with the same quantity of working places. Authorial mechanism of specialists'
training in accordance with the requirements of the labor market has been proposed.

Ключові слова: молодий фахівець, ринок праці, освіта, вимоги роботодавців, компетенції, безробіття,
конкурентоспроможність, кваліфікаційний рівень.
Key words: young specialist, labor market, education, requirements of employers, competence, unemployment,
competitiveness, skill level.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Переважна більшість молодих фахівців, що отрима
ли диплом про вищу освіту, неминуче зіштовхується з
проблемою працевлаштування, оскільки рівень отрима
ної освіти здебільшого не відповідає вимогам робото
давців. Отже, справжню оцінку якості освітніх послуг
вже давно дає ринок праці (роботодавці) за рівнем пра
цевлаштування молодих спеціалістів та їх плинністю, а
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не Міністерство освіти і науки України за показниками
успішності ВНЗ, які зазначені в ліцензійних і акредита
ційних справах. Сьогодні повернення до "радянського"
механізму організації систем освіти і працевлаштуван
ня за відсутності поняття безробіття є утопією. Ринок
жорстко ставиться до відбору та виживання. Але уто
пією з боку держави є також формування освітніх про
грам "під замовників" в умовах швидких і динамічних
змін в діяльності останніх і в державі в цілому. Разом з
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Зміна кількості ВНЗ протягом 2010—2014 н.р.
Навчальний
рік
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/151

Кількість ВНЗ закладів:
I-II рівнів
III-IV рівнів
акредитації
акредитації
505
349
501
345
489
334
478
325
387
277

Примітка: 1 Без урахування тимчасово окупованої території
АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитеро
ристичної операції.
Джерело: складено авторами за даними Державної служби
статистики України [3].
Таблиця 2. Кількість випущених молодих спеціалістів
(фахівців) у 2010—2014 рр.

Рік
2010
2011
2012
2013
2014

Кількість молодих спеціалістів (фахівців)
на ринку праці, тис. осіб
I-II рівнів
III-IV рівнів
Разом
акредитації
акредитації
111
543,7
654,7
96,7
529,8
626,5
92,2
520,7
612,9
91,2
485,1
576,3
79,1
405,4
484,5

Джерело: складено авторами за даними Державної служби
статистики України [3].

тим, зміни в системі підготовки фахівців потрібні. Не
впинна трансформація української економіки в умовах
глобалізації, євроінтеграційні процеси створюють нові
перспективи для удосконалення системи освіти і підго
товки фахівців, що актуалізує напрям наших наукових
досліджень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблему відповідності підготовки молодих спе
ціалістів (фахівців) у ВНЗ згідно з вимогами ринку праці
досліджували такі вітчизняні вчені, як: О.В. Большая [4],
О.В. Гаращук, В.І. Куценко [5], О.А. Грішнова, А.Є. Са
марцева [6], Н. Гук [7], Г.Я. Загричук, В.П. Маценюк [8],
С.Б. Іваницька [9], Л. Ільїч [10], Т.І. Ковальчук, Я.В. Жо
лак [11], О.В. Носова, О.С. Маковоз [12], С.А. Прохоров
ська [14], Г.О. Савченко, Т.П. Збрицька [15], С.В. Сад
рицька [16], Н.Є. Скрипник, А.В. Майковська [17], О.О. Ге
тьман, М.Ю. Нагорнюк [18] та багато інших. Але, як по
казують реалії, ця проблема не знайшла адекватного
вирішення і залишається актуальною сьогодні.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні перспектив та
розробці власного механізму підготовки молодих спеці
алістів (фахівців) відповідно до вимог ринку праці.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наразі в українському законодавстві не існує чітко
го визначення, хто саме відноситься до категорії "мо
лодих спеціалістів (фахівців)". Адже термін "спеціаліст"
зникає із законодавчого поля в новій градації освітньо
кваліфікаційних ступенів відповідно до міжнародних
стандартів. Але за щойно прийнятим в 2014 р. Законом
України "Про вищу освіту" до молодих фахівців слід
буде відносити осіб, які здобули такі освітньокваліфі
каційні ступені, як: 1) молодший бакалавр; 2) бакалавр;
3) магістр [1]. Конкретизації потребує також і термін
"молодь". Згідно із Законом України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
молодь — це громадяни України віком від 14 до 35 років.
Але не слід забувати, що термін "молоді фахівці" регла
ментується ще й Кодексом законів про працю в Україні
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[2], відтворюючи реальні можливості працевлаштуван
ня. Ураховуючи зазначені нормативні документи та
чинні підходи МОП і Державної служби статистики
щодо обліку зайнятостібезробіття різних категорій
громадян, до молодих фахівців слід віднести громадян
віком від 15 до 35 років, які здобули освітньокваліфі
каційні ступені молодший бакалавр, бакалавр чи магістр
і мають право на працевлаштування на основі здобутих
ступенів, тобто це випускники освітніх закладів I—IV
рівнів акредитації, які ще не працевлаштувались, вже
мають роботу чи знаходяться у її активному пошуку.
Ситуація на ринку праці в нинішніх умовах є кри
тичною. Нездатність держави вирішити проблему по
літикоекономічної стабілізації на сході України за
відсутності бажання і механізмів припинення антитеро
ристичної операції, банкрутство банків, підприємств, як
наслідок, масові скорочення персоналу стримують еко
номіку, заганяючи її глухий кут. Іноземні інвестори і
підприємства в умовах невизначеності також згортають
своє виробництво, що призводить до масових звільнень
і скорочення робочих місць. Відповідно до ситуації на
ринку праці і прийнятої доктрини реформ в системі ос
віти відбувається скорочення навчальних закладів (табл.
1).
На фоні демографічної кризи і стрімкого старіння
населення в державі відбувається скорочення зайнятих
молодих фахівців, які б забезпечували безперервність
відтворювальних процесів в економіці. Однак у всіх віко
вих групах молоді існує значний розрив між рівнями
економічної активності і зайнятості, що свідчить про на
явність надлишку молодіжної робочої сили на ринку
праці. Скорочення кількості молодих працівників спос
терігається у всіх видах економічної діяльності в мате
ріальному виробництві. Натомість значно збільшилась
зайнятість молоді у фінансовій діяльності, ІТ сфері, в
державному управлінні, торгівлі. Гострою є для молоді
проблема вимушеної незайнятості, що призвело до фор
мування численного контингенту безробітної молоді.
Максимально високий рівень безробіття у наймолодшій
віковій групі (15—19 років), дуже високий — серед осіб
20—24 років. Навіть у старшій віковій групі молоді (25—
29 років) він набагато вищий, ніж серед всього населен
ня. Перешкодою для працевлаштування молоді після за
кінчення навчальних закладів, як зазначає О.В. Большая,
є відсутність практичного досвіду роботи за фахом, над
то високі запити молоді щодо умов i змісту праці тощо.
Надто гострою проблемою є також зайнятість молоді в
"тіньовому" секторі економіки [4].
За даними Державної служби статистики, за п'ять
останніх років, кількість випускників — молодих спе
ціалістів (фахівців) — на ринку праці скорочується (табл.
2).
Такі вчені, як О.В. Гаращук, В.І. Куценко, О.А. Гріш
нова і А.Є. Самарцева пов'язують це явище зі стрімкою
міграцією молодих спеціалістів (фахівців) в інші країни,
зі скороченням вищих навчальних закладів, рівня якості
освітніх послуг, а головне — з диспропорцією на ринку
праці між потребами роботодавців і фахівців [5; 6].
Динаміка працевлаштування молодих спеціалістів
представлена в таблиці 3.
Представлена динаміка демонструє швидко зменшу
вані можливості реалізації молоддю набутих компе
тенцій на ринку праці. Як бачимо, 2014 рік — рік кризи і
політичної нестабільності зазнав найбільших змін у ди
наміці працевлаштування молодих фахівців. Спад мож
ливостей реалізації себе як фахівців на ринку праці по
чався з 2010 року; жодна країна не допускає того, щоб
кількість непрацевлаштованої молоді наближалась до
50% всього випуску затребуваних спеціалістів, адже тоді
політика держави щодо задоволення потреб ринку праці
автоматично визнається економічно неефективною.
Для оцінки реальних шансів працевлаштування мо
лодих спеціалістів розглянемо зміни попиту та пропо
зиції на ринку праці (табл. 4).
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Таблиця 3. Динаміка працевлаштування молодих
спеціалістів (фахівців) на ринку праці в 2010—2014 рр.
Не працевлаштовані
після закінчення
загальноосвітніх та
вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів
акредитації, тис.

Рік

Не працевлаштовані
після закінчення
загальноосвітніх та
вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів
акредитації, у %

Працевлаштовані
після закінчення
загальноосвітніх та
вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів
акредитації, тис. осіб

Працевлаштовані
після закінчення
загальноосвітніх та
вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів
акредитації, у %

2010

269,1

41,1

385,6

58,9

2011

313,6

47,9

312,9

47,8

2012

291,4

44,5

321,5

49,1

2013

291,4

44,5

284,9

43,5

2014

296,5

45,3

188,0

28,7

Джерело: складено авторами за даними Державної служби статистики України [3].

Таблиця демонструє вкрай низький попит ро
Таблиця 4. Зміни попиту та пропозиції на ринку праці
ботодавців на робочу силу. Станом на 01.01.2015
в 2010—2014 рр.
р. рівень безробіття за методологією МОП та
Потреба роботодавців у працівниках
Не працевлаштовані після
згідно з даними Державної служби зайнятості
на заміщення вільних робочих місць
закінчення загальноосвітніх та
Рік
складає понад 9%. Для оцінки перспектив і реаль
(вакантних посад) в середньому
вищих навчальних закладів І-ІV
значенні, тис. осіб
рівнів акредитації, тис. осіб
них шансів на працевлаштування молодих
фахівців слід розглянути навантаження на 1 ро
2010
76,1
269,1
боче місце серед не працевлаштованих випуск
2011
82,7
313,6
ників та загальної кількості безробітних (рис. 1).
Кількість молодих фахівців на одне вільне
2012
72,8
291,4
робоче місце у порівняння з загальним конкур
сом серед безробітних (за методологією МОП)
2013
71,2
291,4
на одне робоче низька, а конкуренція жорстка.
2014
50,8
296,5
Вирівнювання ситуації на ринку праці вбачаєть
ся нами у запровадженні змін в чинній системі
Джерело: складено авторами за даними Державної служби статисти
підготовки молодих спеціалістів у вищих на
вчальних закладах з урахуванням ринкових ви ки України [3].
мог. Першочергового значення набуває задоволення
Як зазначають Г.О. Савченко і Т.П. Збрицька у
освітніх потреб особистості заради її розвитку і само своїй статті, витрати на освіту — це найістотніший
реалізації для забезпечення її конкурентоспроможності вклад капіталу для сім'ї та суспільства [15]. У бага
на ринку праці, як справедливо зазначають Н. Гук, Г.О. тьох країнах неодноразово публікувалися розрахун
Савченко і Т.П. Збрицька [7, 15].
ки, які показують, що витрати на освіту повертають
За Г.Я. Загричук і В.П. Марценюк, конкурентоспро ся швидше, ніж вкладення в основні фонди. Отже,
можність молоді на ринку праці визначається освітньо ефективність освіти визначається масштабами роз
професійним рівнем, професійною мобільністю молоді, повсюдження знань та інших результатів творчої
характеристиками її здоров'я, економічним станом і діяльності. Встановлено, що зростання рівня освіти
ментальними рисами [8]. Сучасний молодий спеціаліст з розрахунку на один клас середньої школи забез
(фахівець) має творчо використовувати здобуті знання печує зростання раціоналізаторських пропозицій на
в роботі, повсякчас збагачувати їх, уміти самостійно 6%, а також на 50% скорочує терміни, за які робіт
розв'язувати проблеми будьякої значимості. Конку ники освоюють нові технологічні операції. Якісні
рентоспроможність випускників значною мірою зале зміни та постійне вдосконалення матеріальнотехн
жить від якості оволодіння сучасними знаннями, сту ічних і організаційних умов праці ставлять нові,
пеня культури, уміння мислити й діяти в категоріальній підвищені вимоги до спеціалістів, їх професійноква
системі ринкової економіки.
ліфікаційної структури.
40,0
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35,0
30,0
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15,0
10,0
5,0
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5,8

0,0
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навантаження не працевлаштованих після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації на одне вільне робоче місце (вакансію), осіб
навантаження безробітних громадян працездатного віку на одне вільне робоче місце
(вакансію), осіб

Рис. 1. Навантаження на одне вільне робоче місце в 2010—2014 рр., осіб
Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики України [3].
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Аналізуючи процес підготовки фахівців, було вста
новлено, що для досягнення дієвого результату основ
ну увагу необхідно зосередити на етапі проведення мар
кетингових досліджень ринку праці і попиту на фахівців
різного профілю. Адже саме на цьому етапі відбуваєть
ся збіг інтересів і поєднання завдань підприємств (орга
нізацій, установ) та навчальних закладів. Вивчення цієї
проблеми зосереджено на дослідженні дедалі нових
протиріч між потребами в конкретних професійних та
соціальних якостях молодих спеціалістів, а також на
дослідженні фактичного рівня їх підготовки до
здійснення відповідних функцій. Проблемна ситуація
висвітлена у статті Н.Є. Скрипник і А.В. Майковської
як невідповідність конкретних знань, навичок та вмінь
запитам і потребам роботодавців [17]. Вимоги робото
давців до майбутніх працівників стають дедалі жорсто
кішими. До переліку стандартних вимог на сьогодні вхо
дить досконале знання комп'ютерної техніки та при
наймні однієї іноземної мови, як справедливо зазначає
С.Б. Іваницька [9]. Слід зазначити, що часто неабияку
роль відіграє суб'єктивний фактор, адже роботодавець
бачить певний типаж для вакансії, яку він пропонує май
бутньому працівнику. І, безумовно, більшого значення
працедавці надають наявності у претендентів на працев
лаштування практичного досвіду. Значна увага при
діляється "здатності до швидкого реагування". Фахівець
повинен мислити на перспективу, аналізувати тенденції
розвитку, виявляти пріоритетні напрями роботи орга
нізації, покращувати позитивні сторони та вживати за
ходи з ліквідації негативних. Серед особливих вимог —
надійність у роботі та спроможність витримувати її ру
тинність, а також гнучкість та мобільність. Звичайно, ці
та багато інших вимог взаємодіють у різних пропорціях
і залежать від специфіки конкретної діяльності. Реаль
на можливість підвищити ефективність роботи найма
них працівників пов'язана з удосконаленням їх практич
ної підготовки, розвитком практичних компетенцій. Все
це змушує навчальні заклади переглянути систему про
ходження студентами практики — вони мають добре
розумітися на особливостях виробничих умов та конк
ретних робочих місць. Відтак, потрібна глибока пере
будова вищої школи, в чому ми погоджуємося з дум
кою Л.Ільїч [10].
Сьогоднішній бізнес потребує гнучкого й кваліфі
кованого працівника. Тому, природно, поширення на
була концепція "революції компетенцій", яка передба
чає довготермінові вимоги: компетенції бізнесадміні
стрування, громадських послуг і прямого продажу, про
що йдеться в дисертаційному дослідженні С.А. Прохо
ровської [14].
Проблема якості освіти є надзвичайно актуальною,
хоча на практиці вкрай складно відстежити її безпосе
реднє відношення до економічного зростання в державі.
Наприклад, деякі дослідники вказують, що покладені на
освіту в 1960—1970х роках надії не реалізовані в еко
номічних секторах багатьох країн, на що вказано в нау
ковій роботі [13]. Негнучкість багатьох навчальних за
кладів і навчальних центрів, їх неспроможність реагу
вати на новий попит на знання призводять до того, що
більшість випускників не можуть знайти роботу за спец
іальністю й потребують перенавчання [12]. З цією тезою
дослідників О.В. Носової і О.С. Маковоз слід погоди
тися.
Отже, система підготовки молодих спеціалістів
(фахівців) і їх подальшого працевлаштування має суттєві
недоліки. Відсутній комплексний підхід до вирішення
проблеми. Тому важливим вбачається запровадження
системи планування підготовки кадрів, за якої держава
має замовляти у ВНЗ стільки місць потрібної спеціаль
ності, скільки може навчити та працевлаштувати, а ко
мерційні установи, які здійснюють для себе за власні
кошти підготовку в навчальних закладах, — стільки
спеціалістів, скільки їм потрібно для подальшого пра
цевлаштування. Це дасть змогу державі забезпечити
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ринок праці врівноваженими попитом і пропозицією,
підприємствам — брати безпосередню участь у підго
товці майбутніх кадрів, а для молоді — стане шансом
самореалізації особистості, в чому слід погодитися з
думкою Л. Ільїч [10].
Важливим у підготовці сучасного фахівця є компе
тентнісний підхід, який передбачає, що основний акцент
робиться не просто на отриманні деякої суми знань і
вмінь, але і на формування системного набору компе
тенцій у студентів. Джерелом його формування є вимо
ги сучасної "економіки знання", де значними і ефектив
ними для успішної професійної діяльності є системні
знання та узагальнені вміння, що проявляються в умінні
вирішувати життєві та професійні проблеми, здатність
до іншомовного спілкування, підготовка в області
інформаційних технологій тощо, про що вказано в статті
Т.І. Ковальчук і Я.В. Жолак [11]. При проектуванні су
часного навчальновиховного процесу на основі компе
тенцій необхідна опора на інноваційний вітчизняний і
міжнародний досвід. Якщо в українській освітній
дійсності компетентністний підхід знаходиться у стадії
розвитку, то освіта Європи і США понад три десятиліття
розвивається в його руслі [15]. Рівні відповідної компе
тентності є результатом навчання, це — здатність усві
домлено використовувати знання й майстерність на
практиці, яка оцінюється за результатами виконання
роботи. У кожній професійній області є орієнтовні на
ціональні стандарти компетентності, а моделі компетен
тності є інструментом розробки індивідуальних планів
професійного розвитку з урахуванням специфіки кож
ної посади (професії). Відповідно до цього мають роз
роблятися плани навчання персоналу, орієнтовані на
передачу нових знань за важливими для організації на
прямами, формування вмінь вирішувати конкретні си
туації та досвіду поведінки в професійно значимих си
туаціях. Для цього, наприклад, до "ключових кваліфі
кацій" відносять сьогодні комунікативні вміння; вико
ристання сучасних інформаційних технологій; осо
бистісні й міжособистісні вміння; здатність постійно
навчатися, працювати в команді і вирішувати проблеми;
поведінкову компетентність, яка формується під час
адаптації. Ці основні позиції слід урахувати в усіх на
вчальних курсах.
Отже, на основі досліджень вказаних в статті дос
лідників нашої проблеми [4—18] було спроектовано
власний механізм удосконалення підготовки молодих
фахівців згідно з вимогами ринку праці (рис. 2), фунда
ментом якого є принцип оптимізації. Він потребує усв
ідомленого вибору такого варіанта навчального проце
су, який у сьогоднішніх умовах забезпечить максималь
но можливу ефективність вирішення завдань освіти,
виховання й розвитку майбутніх фахівців за раціональ
них витрат часу й зусиль викладачів.
ВИСНОВКИ
Сьогодні роботодавця не цікавить колір диплома та
середній бал, а ринок праці стає все жорсткішим. Ситу
ація прихованої кризи та надмірного безробіття вста
новлює для молодіжного сегмента ринку праці суворі
рамки. Невідповідності між кваліфікаційними вимога
ми до випускників навчальних закладів на ринку праці
та їх професійною підготовкою потребують належної
реакції національної системи освіти й навчання. Навчан
ня, наприклад, у коледжах нині програє на користь по
вної університетської освіти, що демотивує спрямуван
ня молодих фахівців у напрямку робітничих і технічних
професій. Інтереси студентів змістилися з технічних
дисциплін на економіку, право, менеджмент, організа
цію бізнесу, банківську справу, маркетинг та продаж,
психологію та інші соціальні дисципліни. Освітня сис
тема недостатньо ефективно і швидко реагує на нові
ринкові завдання. Це пов'язано з браком фінансування
та недосконало швидким перетворенням законодавчої
бази.
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Фактори, які впливають на механізм підготовки молодих спеціалістів (фахівців) у ВНЗ
політична нестабільність, низька якість життя, економічна криза, інвестиційна непривабливість
країни, високий рівень безробіття серед молоді, відсутність рівноваги на ринку праці, низький
попит і жорсткі вимоги до майбутніх фахівців з боку роботодавців, неякісні освітні послуги,
неконкурентоспроможність молодих фахівців, зниження культурного рівня, професійної
мобільності, мотивації, недостатність практичної підготовки
Основні вимоги до молодого фахівця на сучасному ринку праці України
Особисті риси
•
•
•

Спеціальні професійні якості
•
•

Інтелектуальні риси
Навички міжособистісної
комунікації
Ділові якості

•

Сприйняття корпоративної культури
Специфічні знання, якості для
певного виду діяльності
«Вузлові» компетенції

Формування механізму удосконалення підготовки молодих спеціалістів (фахівців)
Компетентісний підхід
Шляхи забезпечення
конкурентоспроможності
Оптимізація
Фактори оптимізації
Наступність и поетапність
Практична спрямованість
навчання
Варіативність форм, методів, і
прийомів навчання, цілісність
Точність сформованих знань і
вмінь згідно з цілями навчання
Системність

• Моніторинг ринку праці і реакція на його
кон'юнктуру
• Створення сучасної інфраструктури навчального
процесу
• Впровадження інноваційних технологій навчання
• Створення нових науково-методичних ресурсів
• Активізація науково-дослідної роботи з
упровадження її результатів у навчальний процес
• Удосконалення практичної підготовки спеціалістів
• Комп'ютеризація та інформатизація
• Використання інтерактивних методів навчання
• Впровадження новітніх технологій комплексної
діагностики знань студентів
• Запровадження нових принців організації
навчального процесу, модульних систем навчання

Процес і результат оптимізації
• Комплексне розв'язання завдань організації навчально-пізнавальної діяльності й
особистісного розвитку студента
• Досягнення реально можливого рівня успішності навчання студентів
• Трансформація студентом зовнішніх стимулів у власні настанови діяльності, у мотиви
поведінки для здійснення соціально значимих видів діяльності
• Дотримання співвідношення витрат часу в навчальному процесі
• Розвиток пізнавальної діяльності студента в процесі навчання від інформаційно-знакової до
перетворювальної
• Підтримання доцільної інтенсивності протягом навчального заняття.
• Перетворення процесу навчання в цілеспрямований процес самоосвіти і саморозвитку

Рис. 2. Механізм удосконалення підготовки молодих спеціалістів (фахівців)
Джерело: розроблено авторами за результати наукових здобутків авторів [4—18].

Наразі для України стоїть завдання удосконален
ня підготовки майбутніх спеціалістів (фахівців), уріз
номанітнення їх підготовки, диференціації та онов
лення навчальних методів. Потрібна швидка адапта
ція традиційних засад освітньої системи до інновац
ійних механізмів і технологій. Рівень конкурентосп
роможності молодих спеціалістів (фахівців) має
відповідати вимогам ринку праці. Але це не тільки
завдання самих фахівців, а й завдання закладів, які
надають освітні послуги. За сучасного стану украї
нської економіки, звісно, важко говорити про дер
жавні інвестиції, але держава має вирішальне значен
ня на вирівнювання ситуації у вищих навчальних зак
ладах для якісного поповнення та вливання до рин
ку праці.
На сьогодні не вистачає робочих місць для існуючої
робочої сили, а для молодих фахівців, які ще навчають
ся або мають вийти на ринок праці в пошуках роботи
завдання працевлаштування взагалі здається нереаль
ним. І ця проблема залежить безпосередньо від держав
ної політики щодо урівноваження функціонування рин
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ку праці та освітніх послуг. Рівень якості життя та вста
новлений рівень оплати праці також не гарантують пер
спектив для молодих фахівців. До цих факторів додаєть
ся суб'єктивний підхід роботодавця при прийнятті на
роботу молодих фахівців. Хоча ми знайомі зі стереоти
пом про вимоги до кандидатів, які встановлюються з об
'єктивної точки зору, але навіть в іноземних компаніях
на певну вакансію шукають певний типаж працівників. І
зазвичай вони мало чим відрізняються, особливо, якщо
це персонал, який набирається масово.
Сьогоднішні реалії потребують гнучкості і нетра
диційності у вирішенні нинішніх проблем. Зміни по
коління і виховання та підготовка молодих спец
іалістів (фахівців) за новими стандартами може зміни
ти ситуацію надлишку молодих спеціалістів на ринку
праці.
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SOCIALIZATION AND NEW OPPORTUNITIES IN HIGHER EDUCATION

Стаття присвячена основним напрямам підвищення ефективності знань абітурієнтів. У сучасному
суспільстві потрібні фахівці, які володіють знаннями в декількох сферах, тобто вміють спроектувати (розX
робити) та вивести товар (послугу) на ринок. Ключові проблеми фахівців (випускників вищих навчальX
них закладів (далі — ВНЗ) полягають у отриманні одного напряму знань (спеціальності), що негативно
впливає на їх подальше працевлаштування. Ускладнює ситуацію невідповідність потреб ринку праці, де
потрібні фахівці, які одночасно мають різні профілі освіти. Формування та реалізація ефективної політиX
ки в даній сфері починається з етапу вступу абітурієнта до ВНЗ, де він має змогу одночасно обрати і наX
вчатися на декількох спеціальностях, які підвищать його конкурентоспроможність на ринку праці.
The article deals with the main improving directions of the students' knowledge efficiency. The modern society
requires professionals who are experts in several areas, i.e. they are able to project (develop) and bring the product
(service) on the market. Experts (university graduates) key problems lay in one sphere of knowledge (specialty)
they get and it adversely affects their future employment as well. Discrepancy of labor market needs also
complicates the situation which requires the specialists who simultaneously have different fields of study.
Formulation and implementation of effective policies in this area begins with the stage of student entry to
institution of higher education where he can select and study in several specialties simultaneously that increases
his competitiveness in the labor market.
Ключові слова: система вищої освіти, тригерна модель, соціалізація освіти.
Key words: higher education, trigger model, socialization of education.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та імпле
ментація закону "Про вищу освіту" [3] потребують впро
вадження нових підходів та використання сучасних роз
робок різних сфер діяльності та наукових досліджень.
Для суспільства постає постійне питання якісної освіти,
можливості поєднання різних напрямів навчання, отри
мання вищої освіти за двома напрямами одночасно.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Стаття присвячена сучасним можливостям студен
та отримувати одночасно дві вищі освіти та використан
ню нетрадиційних методів залучення студентів до ви
щих навчальних закладів, впровадження соціальних ас
пектів закону "Про вищу освіту".

www.economy.in.ua

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Нові орієнтації й цінності сучасної освіти обумови
ли необхідність розуміти учня як індивідуальну дійсність
і як індивідуальну можливість. Пригадаємо, що індиві
дуальним у людині називають те особливе, що вирізняє
її зпоміж інших людей, а індивідуальністю — яскраво
виражену сукупність ознак, властивих окремій людині,
які закладені природою або набуті нею в індивідуаль
ному досвіді. Особливими можуть бути інтелектуальні,
вольові, моральні, соціальні та інші риси особистості.
До індивідуальних особливостей відноситься своє
рідність сприймання, мислення, пам'яті, уяви, інтересів,
нахилів, здібностей та інше. Вона значною мірою обу
мовлює процес засвоєння знань, формування всіх яко
стей особистості.
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Таблиця 1. Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів у 2015 році у сертифікаті УЦОЯО
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Шифр та назва напрямів підготовки освітньокваліфікаційного рівня бакалавр

1

6.010104

Професійна
освіта

6.020207

Форма
навчання
Денна

Заочна

2

3

4

5

6

Дизайн

Д

+

+

Дизайн

РІІТ

+

–

+

+

+

–

1) УМЛ,2)
ІУ,
3) Р; Ж; СК
1) М;
2) УМЛ;
3) ІУ
1) УМЛ,
2) ІУ, 3) СК
1) УМЛ,
2) ІУ, 3) ІМ

Технологія виробів легкої
промисловості

ТСМ

Дизайн

6.030401

Правознавство

Ю

+

+

6.030502

Економічна кібернетика

ФЕБ
ФЕБ,
РІІТ

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

–

+

–

+

–

+

+

+
+
+

–
+
-

+

+

6.030504

Економіка підприємства

6.0305005
6.030507
6.030508
6.030509
6.030510
6.030601
6.140102

Управління персоналом та економіка праці
Маркетинг
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Товарознавство і торговельне підприємництво
Менеджмент
Побутове обслуговування

6.050102

Комп’ютерна інженерія

6.050101

6.051002
6.050502
6.050503

Комп’ютерні науки
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології
Електротехніка та
електротехнології
Електронні пристрої та
системи
Метрологія та інформаційно-вимірювальні
технології
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Інженерна механіка
Машинобудування

6.050702

Електромеханіка

6.051601

Технологія та дизайн
текстильних матеріалів

ТСМ

+

+

6.051602

Технологія виробів легкої промисловості

ТСМ
Д
РІІТ

+

+

6.051301

Хімічна технологія

+

+

+

+

6.050202
6.050701
6.050802
6.051001

ФЕБ

ФЕБ
РІІТ

МКТ

ХБТ
6.120201

Назва
предметів

Фармація

1) УМЛ;
2) М;
3) ІУ

1) УМЛ;
2) М; 3) Г
1) УМЛ;
2) М; 3) Ф

1) УМЛ;
2) М; 3) Ф

1) УМЛ;
2 ) М; 3) ІМ
1) УМЛ;
2) М; 3) ІУ
1) УМЛ;
2) М;
3) Б
1) УМЛ;
2) Х; 3) М
1) УМЛ;
2) Х; 3) Б

Джерело: [9].

Нагадуємо, що пунктом 17.2 Умов прийому до ви
щих навчальних закладів України у 2015 році, затверд
женими наказом Міністерства освіти і науки [1] допус
кається прийом до вищого навчального закладу для од
ночасного навчання за двома освітньопрофесійними
програмами за напрямами або спеціальностями (в од
ному або різних вищих навчальних закладах за різними
формами навчання).
Наказом Міністерства освіти і науки від 15 жовтня
2015 року № 1085"Про затвердження Умов прийому на
навчання до вищих навчальних закладів України в 2016
році" затверджено Умови прийому до вищих навчаль
них закладів в 2016 році [2].
Відповідно до положення "Про організацію навчаль
ного процесу у вищих навчальних закладах", затверд
женого наказом Міністерства освіти України від
02.06.1993 №161 навчальний час студента визначається
кількістю облікових одиниць часу, відведених для
здійснення програми підготовки на даному освітньому
або кваліфікаційному рівні. При цьому навчальний день
як складова частина навчального часу студента за три
валістю не може перевищувати 9 академічних годин.
Крім того, відповідно до пункту 4.3 зазначеного поло
ження, відвідування навчальних занять (крім консуль
тацій) є обов'язковим для студентів.
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Виходячи із зазначеного, навчання студента за ден
ною формою одночасно за двома напрямами підготов
ки (спеціальностями) є фізично неможливим і свідчить
у таких випадках про низький рівень контролю з боку
керівництва навчального закладу за виконанням студен
тами графіку навчального процесу, що призводить до
низької якості засвоєння студентами навчального ма
теріалу, а в окремих випадках — про порушення фінан
сової дисципліни, якщо здійснюється одночасне навчан
ня студента за двома напрямами підготовки за кошти
державного бюджету [4].
Вищевикладені матеріали дають можливість впро
вадження тригерних підходів в систему вищої освіти. В
перекладі з англійської тригерний (trigger) — це ініцію
ючий деяку дію процес. Тригерний маркетинг вивчає
стимули та причини, що змушують покупця до тих чи
інших дій. Що саме змусило зробити покупку в прин
ципі, чому він купив саме це, а не будьякий інший про
дукт, чому він купив сьогодні, а не місяць тому, — ана
лізом цих внутрішніх факторів споживчої поведінки зай
маються тригермаркетологи. Тригерні методи також
вивчають зовнішні фактори, що впливають на спожив
чий попит. Один з основних інструментів тригерного
маркетингу що може бути застосований в освіті — це
листитригери, в яких споживачам пропонуються чітко
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Таблиця 2. Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів у 2016 році у сертифікаті УЦОЯО
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Шифр

1
015

022

Спеціальність
Назва
2
Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Дизайн

Освітня програма
3
Технологія виробів легкої промисловості
Дизайн
Художнє моделювання костюма
Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів
Графічний дизайн
Текстильний дизайн
Дизайн виробів з текстилю
Фірмовий стиль
Фотовідеодизайн
Дизайн стилю та зачіски
Ландшафтний дизайн
Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів
Motion-дизайн
Web-дизайн
Дизайн брендової продукції
Економіка підприємства

Факультет
4
ТСМ

Форманавчання
Денна
Заочна
5
6
+
+
+
-

+

+

РІІТ

+

+

ФЕБ

+

+

Д

Економіка

051

Економіка

Економічна кібернетика

+

+

071

Облік і
оподаткування

Облік, аудит і оподаткування

+

+

072

Фінанси,
банківська справа
та страхування

Фінансово-кредитна діяльність суб’єктів
господарювання

+

+

Менеджмент підприємницької діяльності
Менеджмент виставкової діяльності
Управління інноваційною діяльністю
Менеджмент туристичного бізнесу
Менеджмент персоналу та адміністрування
Бізнес-маркетинг
Підприємництво та комерційна діяльність

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Організація сервісної діяльності

+

+

073

Менеджмент

075

Маркетинг
Підприємництво,
торгівля та
біржова діяльність

076
081
122
123
131
133
141

151

152
161

Правознавство
Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології
Комп’ютерна
інженерія
Прикладна
механіка
Галузеве
машинобудування
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані
технології
Метрологія та
інформаційновимірювальні
техніка
Хімічні технології
та інженерія

Господарсько-правова діяльність

Ю

+

+

Комп’ютерні науки

МКТ

+

+

Системне програмування
Спеціалізовані комп’ютерні системи

РІІТ

+
+

+
+

+

+

Прикладна механіка
Машинобудування

+

+

Електромеханіка

+

+

+

+

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

+

+

Метрологія та інформаційно-вимірювальні
технології

+

+

Метрологія, стандартизація та сертифікація

+

-

+

+

Електротехніка та електротехнології

Хімічні технології переробки полімерних та
композиційних матеріалів
Технології обробки шкіри та хутра
Хімічні технології волокон
Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнологія

171

Електроніка

Електронні пристрої та системи
Конструювання та технології швейних виробів

226

Технології легкої
промисловості

1) УМЛ;
2) ІУ;
3) Р; Ж; СК

1) УМЛ;
2) М;
3) ІУ або Г

або ІМ

1) УМЛ; 2) ІУ;
3) ІМ або М або Г

1) УМЛ; 2) М;
3) Ф або ІМ або ІУ

1) УМЛ; 2) М;
3) Ф або Х або ІУ
1) УМЛ; 2) М;
3) Ф або Х або ІМ

МКТ

162

182

1) УМЛ; 2) ІУ;
3) М або Б або ІМ

Д, РІІТ

051

Економіка підприємств легкої промисловості

Назва
предметів
7

Технології та дизайн трикотажу
Експертиза текстильних матеріалів та виробів
Проектування взуття та галантерейних виробів
Моделювання, конструювання та художнє
оздоблення виробів легкої промисловості

Фармація

Технології фармацевтичних препаратів

ХБТ

1) УМЛ; 2) М
3) Ф або ІМ або ІУ

1) УМЛ; 2) М;
3) Х або Б або Г
1) УМЛ; 2) М;
3) Х або Б або Г

ХБТ
+

-

МКТ

+

+

ТСМ,
РІІТ

+

+

ТСМ

+
+
+

+
+

Д

+

+

ХБТ

+

+

1) УМЛ; 2) Б;
3) Х або М або Г
1) УМЛ; 2) М;
3) Ф або ІМ або ІУ
1) УМЛ; 2) М;
3) ІУ або Б або Х
1) УМЛ; 2) М;
3) ІУ або Б або ІМ
1) УМЛ; 2) Х;
3) Б або М або ІМ

Примітка: у колонці "Назва предметів": М — математика; X — хімія; ІУ — історія України; ІМ — іноземна мова; УМЛ — украї
нська мова та література; Ф — фізика; Б — біологія; Г — географія; Р; Ж; СК — творчий конкурс з рисунку, живопису та спецком
позиції. У колонці "Форми навчання": " + " — наявність підготовки; " — " — відсутність підготовки.
Джерело: [10].
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Таблиця 3. Варіанти ЗНО для КНУТД
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Предмет 2
2
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
Б
Б
Б
Б
Х
Г

Предмет 3
3
ІМ
ІМ
ІМ
ІМ
ІМ
Г
Г
Г
Г
ІУ
ІУ
ІУ
Х
Х
Б
Х
Х
Х
ІМ
ІМ
ІУ

Предмет 4
4
Г
ІУ
Х
Б
Ф
ІУ
Х
Б
Ф
Х
Б
Ф
Б
Ф
Ф
ІМ
ІУ
Г
ІУ
ІУ
ІМ

персоніфіковані спеціальні пропозиції, розробленні на
базі вивчення їх споживчої поведінки [5; 11].
Застосування тригерної методики може на 30%
збільшити надходження та обіговість у вищому на
вчальному закладі (ВНЗ). Працюючи за тригерною
методикою під час роботи приймальної комісії та аг
ітації абітурієнтів можливо не тільки збільшення до
ходи ВНЗ, але й підвищення іміджу власного ВНЗ.
Використання тригерної методики полягає у профес
ійному підході та відповіді на всі питання абітурієн
Таблиця 4. Можливості одночасної освіти в КНУТД
за даними 2015 року, %
Факультет
ЗНО

ФЕБ

ХБТ

2

3

1

МКТ

ТСМ

Д

РІІТ

Ю

4

5

6

7

8

1

60

40

2

54

7

3

50

50

4

50

50

5
86

7

60

8

60

9

17

10

58

11

58

12

33

7

7

40
13

14

75
8

43
75

14

1

15
16

100

17

60

18

100

19

84

7

1
7

13

21

7

99

6

20

18

13
8

9

25

6

30

6

3

15

6

8

8

9

98

1

99

1

30

50

50

100
100

та, використання "здорової" внутрішньої конку
ренції.
При використанні можливості пропозиції та органі
зації додаткового продажу освітніх послуг — це мож
ливість отримання прихильного абітурієнта, додаткова
реклама та гарантії отримання високоякісних, профе
сійних послуг.
Абітурієнт часто не знає та не думає про можливість
отримання комплексу додаткових послуг та прихованих
можливостей. Навіть якщо зараз ця інформація для нього
не є актуальною, він буде мати це на увазі в майбутньому
та зможе донести цю інформацію іншим. Даний підхід у
роботі з абітурієнтами та студентами можна назвати "фор
мування майбутньої потреби". При цьому працівники
приймальної комісії мають не примушувати в будьякому
разі отримати дві паралельні освіти, а збільшити його знан
ня, кількість набутих компетенцій та сформувати майбут
ню потребу в отриманні освітянських послуг. Бути несхо
жим на інших, зацікавити та утримати абітурієнта та сту
дента, сформувати в нього емоційну пам'ять та довіру ось
що може дати впровадження тригерних методів та підходів
у систему формування майбутніх студентів у ВНЗ [6].
З метою ефективної роботи тригерної методики
споживачам необхідно надавати детальну інформа0цію
про дві освіти; розповідати про можливості кожної ком
бінації напрямів підготовки (спеціальностей); інформу
вати про дійсні переваги того чи іншого варіанту; об'єк
тивно представляти недоліки; намагатись зацікавити та
викликати цікавість.
Проведення аналізу результатів дозволить визначи
ти що саме змусило абітурієнта обрати той чи інший ва
ріант поєднання напрямів (спеціальностей) [7; 8].
Розглянемо можливості використання даної мето
дики на прикладі можливостей вступної компанії Киї
вського національного університету технологій та ди
зайну (табл. 1, 2).
В університеті на сьогодні працює 7 факультетів
(Технологій, сервісу та моди (ТСМ), Мехатроніки та
комп'ютерних технологій (МКТ), Дизайну (Д), Хімічних
та біотехнологічних технологій (ХБТ), Економіки та
бізнесу (ФЕБ), Ринкових, інформаційних та інновацій
них технологій (РІІТ), Юридичний (Ю)), які можуть
бути залучені в тригерну методику та сучасні підходи
до навчання студентів. Власником тригеру є той факуль
тет на якому студент навчається на денній формі. Ос
кільки абітурієнт має можливість складання 4 ЗНО то
можливостей поєднання різних спеціальностей навчан
ня значно збільшується. Для абітурієнтів КНУТД мож
на запропонувати наступні варіанти ЗНО (табл. 3).
Для кращого розуміння представленої тригерної ме
тодики побудуємо матрицю взаємних можливостей от
римання освіти за різними напрямами таблиця 4, 5.
У результаті проведеного аналізу можливості по
єднання різних напрямів освіти в рамках одного універ
ситету коливається від 1 до 100%. Результат 100% свід
чить про можливість навчання в рамках одного факуль
тету на кількох спеціальностях. У рамках університету є
два варіанта можливих ЗНО які призведуть до негатив
ного результату — відсутня можливість вступу в КНУТД.
Можливості цьогорічної вступної кампанії значно
більші. Кожен абітурієнтів має більші можливості ніж
минулого року для поєднання освітніх програм та
більшу кількість можливостей задовольнити власні ба
жання та потреби.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ:
При навчанні за тригерами університет може нада
ти знижку по другій спеціальності (заочна форма на
вчання), бо є однакові обов'язкові дисципліни, на про
грамі заочної форми навчання (крім магістратури та
перепідготовки) студентам, які одночасно навчаються
в Університеті за двома напрямами підготовки (спеціаль
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Таблиця 5. Можливості одночасної освіти в КНУТД
за даними 2016 року, %
Факультет
ЗНО
1

ФЕБ

ХБТ

2

3
7

МКТ

ТСМ

4

5

РІІТ

Ю

7

8

6

1

40

2

30

30

3

37,5

4

33

5

40

6

34

5

7

67

11

8

54,5

27

9

40

48

6

10

28,5

28,5

14,375

9,5

14,375

4,75

11

27

12

30

17

40

Д

7

6

12

10

12

43,75

3,125

9,125

6,5

33

6

47
34
11

14

11
6

7

5

17

6
4,75

6

5

7
9

4,75
6

23

9

18

9

30

20

10

5

5

14,25

7,125

13

43

28,5

7,125

14

10

75

5

15

23

54

16

100

17

40

18

100

19

33

20

50

10

40

21

40

10

50

10
8

40

15

20

34

33

ностями) за різними формами навчання. Усі знижки
оформлюються наказами ректора Університету.
Запропоновані тригерні підходи та визначені законо
давством можливості дають можливість отримати дві ба
зові освіти за 4 років навчання та значно зекономити свій
час; заощадите кошти — вартість паралельного навчання
значно нижче, ніж при отриманні другої вищої освіти.
При паралельному навчанні студент буде мати мож
ливість отримання подвійного багажу знань: інформа
ція, отримана на одному факультеті, можливо, допомо
же і на іншому; здобудете унікальний навик розподіля
ти економно і раціонально свій час у процесі навчання,
що не раз стане у нагоді у вашому житті.
Матимете удвічі більше друзів і знайомих, як у сту
дента двох факультетів або ще й двох вузів!
А головне, мати дві вищі освіти — це означає, що ви
маєте таки серйозні наміри у цьому житті!
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THE METHOD OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT BY ANALYZING THE CAUSAL
RELATIONSHIPS BY ISHIKAWA METHOD

Розглядається метод управління загальним станом захищеності інформаційної безпеки компанії за
допомогою аналізу причинноXнаслідкових взаємозв'язків за методом Ісікави задля підвищення якості
управління інформаційною безпекою підприємства. Для проведення адекватного оцінювання інформаX
ційних ризиків та оптимізації обсягів інвестицій в інформаційну безпеку застосовуються підходи та проX
цедури, що спираються на існуючі міжнародні стандарти з менеджменту ризиків інформаційної безпеX
ки. На жаль, ці стандарти мають переважно концептуальноXрекомендаційний характер і не враховують
багатьох факторів, котрі суттєво впливають на точність та об'єктивність оцінювання ризиків. Метод визX
начення загального стану захищеності за допомогою аналізу причинноXнаслідкових взаємозв'язків за
методом Ісікави дає можливість врахувати як фактори небезпеки зловмисника, так і фактори захисту
самої компанії, а також за допомогою економікоXвартісного підходу до аналізу ризиків, надати інформаX
цію щодо втрат та інвестицій в інформаційну безпеку. Запропонований метод використовує соціальноX
психологічні та мотиваційні показники особистостей зловмисника, технічні параметри об'єктів, інфорX
мацію про компанію та фінансові можливості, що дозволяє проводити комплексну оцінку. Даний метод
дозволяє об'єднати як мінімальну, так і необхідну кількість показників для оптимізації дослідження інфорX
маційних та фінансових ризиків. Запропонований метод завдяки простій масштабованості забезпечує
покриття всіх необхідних показників для комплексної оцінки стану захищеності інформаційної безпеки
компанії.
A method of managing complex state of protection of information security by analyzing the causal
relationships by Ishikawa method to improve the quality of information security management of the company.
Adequate assessment of information risk and optimizing investments in information security approaches and
procedures are applied, based on existing international standards for risk management of information security.
Unfortunately, these standards are mostly conceptual and advisory in nature and doesn't take into account many
factors that significantly affect the accuracy and objectivity of the risk assessment. The method of determining
the complex state of security by analyzing the causal relationships by Ishikawa method makes it possible to
consider as the attacker factors of danger and protective factors of the company, as well as by the economicXcost
approach to risk analysis, provide information on the costs and investments in information security. The proposed
method uses socioXpsychological and motivational performance figures of the attacker, technical parameters of
the facilities, business information and financial capabilities of the company, allowing for a comprehensive
assessment. This method allows you to combine both the minimum and the required number of parameters to
optimize research of information and financial risks. The proposed method through simple scalability covers all
the necessary parameters for a comprehensive assessment of the security of information security company.
Ключові слова: Інформаційна безпека, метод визначення загального стану захищеності, комплексна оцін
ка інформаційних ризиків, інформаційна безпека компанії, метод Ісікави, діаграма "риб'ячої кістки".
Key words: Information Security, the method of determining the complex state of information security, complex
assessment of information risks, information security company, the method of Ishikawa "fish bone" diagram.
ВСТУП
Проблема оцінювання та дослідження інформаційних
ризиків асоціюється з багатьма провідними методами [1],
які широко використовуються на сьогоднішній день та які
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відповідають багатьом міжнародним стандартам [2], але не
враховують додаткових факторів. Дані методи виконують
функцію обмеження проведення оцінки відповідно до су
часних нормативноправових рекомендацій для урегулюван
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Таблиця 1. Мінімально необхідний набір даних для визначення загального стану захищеності компанії
Зловмисник-співробітник (W):
Об’єм додаткових ресурсів (m)
Мотивацію зловмисника (y)
Соціально-психологічний тип зловмисника(Ph)
Доступи до об’єктів
Атаки на обє’кти (А1 .. An)

Об’єкт (О):
Атаки на об’єкт (А1 .. An)
Об’єм інформації в об’єкті (V)
Показник технічної захищеності об’єкта (KT)
Доступи зловмисників до об’єкту

Атаки (A):
Витрати на реалізацію атаки (D)
Виграш від реалізації атаки (g)
Неочікувані витрати на реалізацію атаки (d)
Показник ймовірності реалізації атаки (Pt)

Компанія (CC):
Коефіціент стабільності компанії по реєстраційній групі (ССR)
Коефіціент стабільності компанії по управлінській групі (ССM)
Критичну вартість приватних ресурсів компанії (qp)
Критичну вартість соціальних ресурсів (qs)
Ринкову вартість інформації компанії (R)

ня визначення рівня інформаційної безпеки на основі нада
ної інформації замовником, або отриманої інформації в
процесі аудиту компанії. В основному серед інформації, яка
розглядається при оцінці інформаційних ризиків фігурують
нормуючі показники: інвестиції в інформаційну безпеку, ви
трати на реалізацію комплексу захисту, витрати на реаліза
цію загрози та можливі втрати, що в свою чергу є достатньо
обмежуючим факторами при проведенні оцінки.
Комплексна оцінка інформаційних ризиків у наш час
вимагає врахування багатьох параметрів, серед яких визна
чається чотири основні: соціальнопсихологічні показники
особистості зловмисника, технічний рівень захисту компанії
або об'єкта, ймовірність реалізації конкретної загрози кон
кретним зловмисником і, звичайно, показник стабільності
компанії. Це далеко не всі показники, які можуть бути при
сутні в процесі оцінки інформаційних та фінансових ризиків
компанії, але вищезазначені є основою для проведення ко
ректної оцінки, а також на них звертають найбільшу увагу
при формуванні систем захисту.
Використання чотирьох приведених показників дає
можливість отримати інформацію про компанію, яка покри
ває всі можливі джерела виникнення загроз та при викори
станні даних показників для комплексної оцінки компанії,
це дає можливість отримати інформацію по кожному з
об'єктів, що захищаються, співробітників, які можуть бути
як зловмисниками, так і предметом атаки, можливих
зовнішніх зловмисниках або принаймі уявлення про тип
зовнішнішнього зловмисника, загрози, що відображають
недоліки, що можуть перетворитися у втрати.
Для того, щоб отримати комплексну оцінку інформац
ійних ризиків при проведені аудиту компанії в нашому дос
ліджені запропоновано використати метод аналізу причин
нонаслідкових взаємозв'язків за Ісікавою [3], який є одним
із семи основних методів оцінки та контролю покращення
якості виробничих процесів.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦ
ІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ БАГАТОФАК
ТОРНОГО АНАЛІЗУ КОМПАНІЇ
Загальний стан інформаційної безпеки об'єкта або за
гальний стан захищеності компанії визначається за допо
могою чотирьох основних факторів, які задовольняють об
межуючому правилу управлінського стандарту при побудові
діаграми Ісікави [3]:
Z(t) = CC + W + O + A + X
(1),
де CC — фактор (причина) стабільності компанії, W —
фактор (причина) небезпеки зловмисника(ів), O — фактор
(причина) ймовірності реалізації атаки виходячи з захище
ності об'єкту, через який реалізується загроза або показ
ник технічної захищеності об'єкта, А — фактор (причина)
ймовірності реалізації конкретної атаки конкретним зло
вмисником, що входять у вираз для обчислення загального
стану захищеності, X — невідомий фактор, який впливає на
наслідок, але є невідомим в момент проведення аналізу. За
гальний стан захищеності — це діапазон значень Z(t)=[z0:zn],
який включає всі можливі сценарії розвитку реалізації заг
роз по кожному з об'єктів з використанням всіх можливих
атак по об'єкту, а також всіх співробітників. Тобто, загаль
ний стан захищеності, це повний перебір всіх можливих атак
по всіх можливих каналах та через всі об'єкти. Якщо ж за
гальний стан захищеності потрібно визначити для конкрет
ного обє'кту, атаки чи співробіника, які впливають на зміну
факторів відносно об'єкта, атаки чи співробітника, то в та
кому випадку формула 1 універсальна в своєму застосуванні
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як для комплексної оцінки, так і для оцінки конкретних ви
падків.
Для проведення оцінки загального стану захищеності
компанії або об'єкта експертам з інформаційної безпеки
потрібно отримати дані про компанію. На сьогодні найбільш
поширеним методом отримання актуальних даних про ком
панію є аудит компанії. Аудит може бути внутрішнім або
зовнішнім, так і спеціально проведеним експертами з інфор
маційної безпеки. Результатом проведеного аудиту пови
нен бути мінімальнонеобхідний набір даних, які потрібні
для аналізу та визначення загального стану захищеності
компанії. Мінімально необхідний набір даних потрібний для
оцінки приведений в таблиці 1. Фактично дані в таблиці 1 є
двома першими кроками в побудові діаграми Ісікави, а саме
виявленням й збором всіх факторів і причин, що впливають
на досліджуваний результат, а в нашому випадку це загаль
ний стан захищеності компанії, та групування факторів по
рівню впливу і причиннонаслідкових блоках.
На основі представлених даних побудуємо діаграму
Ісікави та проставимо частки для кожного з факторів на
основі експертної оцінки, яку отримано шляхом проведен
ня оцінок інформаційної безпеки підприємств за допомо
гою використання економіковартісних моделей [4]. В ре
альній практиці проведення оцінки загального стану захи
щеності компанії для визначення часток факторів (причин)
потрібно використовувати комбінований метод експертних
оцінок або один з критеріальних методів оцінки.
На рисунку 1 представлена дворівнева діаграма Ісікави,
на першому рівні позначені головні фактори, які впливають
на загальний стан захищеності компанії, а на другомі рівні
показано деталізацію факторів, тобто фактори друго рівня.
На першому рівні додається ще один фактор Х, який за Ісіка
вою залишається порожнім, бо невідомо чи всі фактори вра
ховані при виявлені можливих факторів впливу. Загалом
прийнято деталізовувати до пятого рівня, але в нашому дос
ліджені обмежуємося двома рівнями. Слід зауважити, що в
представленому випадку на діаграмі Ісікави не представлено
факторів першого рівня, які впливаються на зменшення не
гативного впливу на загальний стан захищеності компанії. Що
стосується першого рівня, то єдиним фактором впливу на по
кращення загального стану захищеності інформаційної без
пеки компанії є інвестиції в заходи та засоби забезпечення
інформаційної безпеки підприємства, серед таких заходів
можуть бути, як і впровадження певних нормативноправо
вих рекомендацій, так і закупка обладнання і т.д. Впрововад
ження всіх заходів та засобів всеодно відображаються в
фінансовому еквіваленті. Якщо розглянути в розрізі чотири
представлених фактори, то покращення стану безпеки за
рахунок інвестицій загалом розшиваються на чотири факто
ри представлені на першому рівні, це означає що проінвесту
вавши допустимо в технічний захист об'єкту закупивши нове
обладнання, отримуємо позитивний вектор для фактора
Об'єкт на другому рівні, розглянувши по всіх решту факторів,
отримуємо, що фактор інвестиція першого рівня втрачає свою
суть на першому рівні та при аналізі виявлено доцільніше за
рахунок декомпозиції розміщати його по факторах другого
рівня, що дозволить більш детально розглядати позитивний
вплив на конкретний фактор. Також слід зазначити, що на
діаграмі пропущені та невідображені зв'язки зловмисник —
атака — обєкт, які характеризують, який зловмисник, яку
атаку може провести і на який обєкт, бо ці зв'язки відобра
жають, як зв'язані різні фактори між собою і не впливають
на причинонаслідковий аналіз факторів, але при визначені
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Рис. 1. Діаграма Ісікави для управління загальним станом захищеності компанії

загального стану вони використовують сповна для відобра
ження повних маршрутів атак і побудови карти атак. Загаль
ний стан інформаційної безпеки компанії виходячи з управ
лінського стандарту Ісікави називається розбалансуванням
відносно ідеального стану системи. Проектуючи ідеальний
стан системи на інформаційну безпеку отримуємо, що це та
кий стан системи, коли захищені та невразливі абсолютно усі
активи. Отже, результатом причинонаслідково аналізу ком
плексного захисту компанії є розбалансування, стан систе
ми та інформація про те на який фактор потрібно впливати,
щоб старатися досягнути ідеального стану захищеності сис
теми. Розглядаючи обмеження ідеального стану та резуль
тати розбалансування. Потрібно звернути увагу на 5 обме
жуючих правил [5].
У дослідженнях для широко та вузькопрофільних
компаній щодо інформаційної безпеки пропонується
відходити від оцінки інформаційної безпеки компанії по
чотирьох запропонованих показниках, але використову
ючий метод концептуально в оцінці загального стану ком
панії нічого не поміняється. В випадку розширення фак
торів, за якими проводиться оцінка загального стану за
хищеності компанії, отримаємо просто більшу вибірку за
гальних станів захищеності, яка збільшуватиметься про
порційно кількості факторів, які використовуються для
оцінки загального стану захищеності. Якщо ж для управл
іння буде використовуватися метод Ісікави, то в такому
випадку передбачається, що, коли невідомі всі фактори або
фактори можуть змінюватися, залишається одна додаткова
причина, для якої проставляють відповідну частку в про
цесі аналізу.
Використання економіковартісних моделей при
рохрахунку розбалансування за допомогою аналізу
причиннонаслідкових взаємозв'язків за методом Ісіка
ви.
Для того, щоб провести оцінку загального стану за
хищеності та використати для визначення загального ста
ну захищеності формулу (1), потрібно провести деякі до
даткові розрахунки показників. Для визначення стабіль
ності компанії по реєстраційній групі ССR проводиться
аддитивна звертка на основі типових параметрів компанії
визначених за допомогою аудиту, ці дані є у відкритому
доступі та не потребують додаткових запитів. Дані, що
використовуються для обчислення показника стійкості
компанії реєстраційній групі ССR: ccr1 — мета і характер
діяльності, ccr2 — форма власності, ccr3 — належність
капіталу, ccr4 — правовий статус і форма господарюван
ня ccr5 — галузевофункціональний вид діяльності, ccr6
— технологічна і територіальна цілісність, ccr7 — розмір
середньооблікового за чисельністю працівників і сумою
валового доходу від реалізації продукції, де кожен з по
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казників має свій кількісний показник. Показник стійкості
компанії по реєстраційній групі обчислюється за форму
лою (2):
(2).
Дані, що використовуються для обчислення показника
стійкості компанії по управлінській групі ССM: ccm1 —
фінансовий стан компанії, ccm2 — взаємовідносини з
клієнтами, ccm3 — внутрішні бізнес процеси, ccm4 — на
вчання і збільшення кваліфікації працівників. Показник
стійкості компанії по реєстраційній групі обчислюється за
формулою (3):
(3).
Для покращення оцінки стійкості компанії можна вводи
ти додаткові показники, але їх введення потрібно обгрунто
вувати наявністю у всіх компаній, котрі працюють на ринку.
Запропоновані показники CCR підтверджуються законодав
ством України та підходять для компаній, які працюють, як
офіційно так і в тіні, що дозволяє проводити оцінку інформа
ційних ризиків у таких компаніях без проблем та не потребує
розробляти для таких компаній окремого методу оцінки, а
показники ССM є даними, які постійно регуляно використо
вуються при управлінні змінами провідними експертами.
Для визначення соціальнопсихологічного типу зло
вмисника Ph, показник визначає можливі поведінкові особ
ливості кожної особистості та нестандартні реакції прояву,
в результаті застосування методики [6] для оцінки соціаль
нопсихологічного типу зловмисника отримаємо тип зло
вмисника інформаційної безпеки та коефіцієнт небезпеки
зловмисника Ph. Для визначення типу зловмисника вико
ристовуються типи зловмисника інформаційної безпеки на
основі соціальнопсихологічних типів особистості, для кож
ного зловмисника визначається його соціальнопсихологі
чний тип та конвертується в кількісну оцінку небезпеки типу
зловмисника Ph. Для зловмисників всіх типів: інстайдерів,
аустайдерів та інсайдеріваутсайдерів, об'єм додаткових
ресурсів M визначається як співвідношення (4) між його
наявними ресурсами m і прямими D та неочікуваними d вит
ратами на реалізацію конкретної загрози [7]:
(4).
Слід зазначити, що неочікувані витрати зловмисника на
проведення протиправних дій можуть бути надзвичайно
малими
, якщо зловмисник зміг детально все прора
,
хувати, а також можуть бути нескінченно великими
якщо зловмисник халатно підготувався до проведення про
типравних дій і не врахував різні фактори небезпеки. Ще
одним параметром для визначення показника небезпеки
зловмисника є його мотивація у, що визначається за наступ
ним співвідношенням (5):
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(5),
де
— виграш зловмисника від реалізації викраде
ної інформації в певний момент часу, gA — середній виграш
зловмисника за оцінкою компанії, gSC — критична вартість
викрадених приватних та соціальних ресурсів, що визна
чається як gSC = gP + gS. Отож, показник небезпеки конк
ретного зловмисника W визначається за формулою (6):
(6).
Набір можливих атак A1..An визначаєються з аналізу
типу об'єкта та каналів доступу до об'єкта в інфраструк
турі компанії. Також для кожного обсягу з результатів ауди
ту визначається частина обсягу інформації V в об'єкті від
загальної інформації в компанії в % або ж в умовних оди
ницях, які після визначення ринкової вартості інформації
R, можуть бути перераховані в фінансовий еквівалент. По
казник технічної захищеності обєкта О визначається на ос
нові аналізу його захищеності по кожній з атак, тобто об'єкт
отримує у відповідність кожній атаці значення його захи
щеності, яке визначається в межах від 0 до 1 в залежності
від критичної вразливості від проведення цієї атаки. Для виз
начення показника ймовірності реалізації конкретної ата
ки А, для кожної атаки проведеної конкретним співробіт
ником на конкретний об'єкт використовуємо економіко
вартісну модель [7; 8], застосування цієї моделі дозволяє
виключити з розрахунків атаки, які неможливі для реалі
зації на момент проведення аудиту за відсутності необхід
них навиків в співробітника, а також відсутності необхід
них ресурсів, тобто в кінцеву вибірку попадають тільки ті
атаки, які дійсно може провести співробітник. Розрахунок
проводитися за формулою (7):
(7).
Розглянувши обчислення всіх показників, отримуємо
можливість провести обчислення загального стану захище
ності компанії через кожну атаку по конкретному об'єкту
конкретним співробітником за формулою 1. Результати
оцінки загального стану захищеності компанії, об'єкта або
конкретного співробіника в подальшому необхідні для виз
начення інвестицій в інформаційну безпеку та ефективності
цих інвестицій. В попередніх дослідженнях, нема чіткого
визначення загального стану захищеності компанії, а є лише
рекомендації, щодо витрат або ж інвестицій в інформацій
ну безпеку, які не повинні перевищувати 37% від загально
го обсягу інвестицій або витрат компанії на управління
інформаційною безпекою, тому на цьому було хибно сфор
моване уявлення про загальний стан захищеності. Поправ
ка дослідження [9] призвело до того, що число з 37% вирос
ло до 52,48% і теж є не коретним, тому що оцінка привязана
до визначеної функції, яка на думку авторів є "оптималь
ним варіантом" при визначенні розподілу інвестицій і дана
функція не відображає реального стану захищеності або
інформаційних ризиків компанії. Завдяки застосуванні па
раметрів Z(t) інвестиції в інформаціну безпеку зможуть
бути визначенні на більш точному рівні та розподілені ко
ректно між обєктами атаками та співробітникамизловмис
никами завдяки використання наслідкових взаємозв'язків
та економіковартісних моделей, які в свою чергу викорис
товують реальні дані аудиту компанії.
ВИСНОВКИ
Найбільш поширеним у практиці захисту інформації
методам аналізу та дослідження ризиків, наведеним у
міжнародних та національних стандартах, властивий ряд
вад, зокрема, занадто загальний концептуальнорекомен
даційний характер подання матеріалів, що практично вик
лючає можливість врахування при аналізі характерних спе
цифічних властивостей об'єктів ризику й істотно зменшує
об'єктивність та точність отриманих результатів. Крім того,
орієнтація нових стандартів з інформаційної безпеки серії
ISO 27000 на ітеративну процедуру управління ризиками за
ШухартомДемінгом обумовлює застосування переважно
перебірного підходу у побудові СЗІ, звужуючи можливості
застосування аналітичних оптимізаційних методів.
З іншого боку, використання відомих моделей Гордо
наЛоеба для дослідження проблеми ефективності інвесту
вання у системи захисту практично виключає можливість
врахування у цих дослідженнях конкретики реального об
'єкту ризику й фактично відмежовує цей підхід від приклад
них досліджень реальних об'єктів ризиків. Загалом модель
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ГордонаЛоеба не пристосована для розв'язання приклад
них вузькопрофільних задач
У цій ситуації перспективним видається застосування
для аналізу загального стану захищеності компанії метод
аналізу причиннонаслідкових взаємозв'язків, що базуєть
ся на аналізі відомих факторів, які уже "працюють" в ком
паніїї і відомі учасникам оцінки, а також рекомендації щодо
мінімального набору даних, які потрібні для повноти оцін
ки інформаційної безпеки. Для тощо, щоб результати ана
лізу набули кількісних значень пропонується використову
вати економіковартісні моделі, які зарекомендували себе
при проведені оцінки інформаційної безпеки. Використо
вуючи комбінацію методу причиннонаслідкових взаємозв'яз
ків та економіковартісних моделей дає не тільки можливість
управляти інформаційною безпекою на управлінському
рівні, але і дає можливіть приймати конкретні рішення зав
дяки отриманні реальних оцінок виходячи з реальних да
них про компанію.
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BASIC TASKS, FUNCTIONS AND SYSTEM OF PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE
AN INVESTMENT ATTRACTIVENESS

У статті розглянуто основні теоретикоXметодологічні аспекти управління інвестиційною приваблиX
вістю підприємства. Визначено зміст категорії "управління інвестиційною привабливістю підприємства".
Досліджено та вдосконалено основну мету, завдання, функції та систему принципів управління інвестиX
ційною привабливістю підприємства.
In the article the basic are considered teoretikoXmethodological aspects of management of enterprise an
investment attractiveness. Certainly maintenance of category of "management of enterprise an investment
attractiveness". Investigational and a primary purpose, task, functions and system of principles of management
of enterprise an investment attractiveness, is improved.
Ключові слова: управління інвестиційною привабливістю підприємства, інвестування, мета, завдання,
функції, принципи, інвестор, інвестиційний, фінансовий менеджмент,інвестиційна діяльність, фінансові
інструменти, максимізація прибутку, мінімізація інвестиційних ризиків.
Key words: management of enterprise, investing, purpose, task, functions, principles, investor, investment,
financial management, investment activity, financial instruments, maximization of income, minimization of investment
risks, an investment attractiveness.
АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ
Управління інвестиційною привабливістю вітчизняних
підприємств грунтується на аналізі показників фінансово
го стану, тоді як ефективне управління фінансовою діяльн
істю підприємства забезпечується реалізацією основних
принципів фінансового менеджменту як складової частини
загального менеджменту підприємства.
Проблемам управління інвестиційною привабливістю
підприємства присвячено досить велику кількість робіт, в
яких більшість авторів прирівнюють поняття "управління
інвестиційною привабливістю підприємства " та "інвестиц
ійний менеджмент".
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретикометодологічні аспекти управління інвести
ційною привабливістю підприємства знайшли відображен
ня в наукових роботах таких вітчизняних економістів: І.О.
Бланка, В.П. Савчука, С.І. Прилипко, Є.Г. Величко, А.Г. Зав
городнього, Г.Л. Вознюка, Т.С. Смовженко, А.І. Черваньо
ва, С. Лозової, А.Я. Єловича, А.А. Пересади, Р.А. Фатхутд
інова, Г.П. Лайко, В.Л. Іванова, Т. Лазарева, О.В. Буглака
та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення огляду літературних джерел
з інвестиційного, фінансового менеджменту та формулюван
ня основної мети, завдань,функцій та системи принципів уп
равління інвестиційною привабливістю підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На тему управління інвестиційною привабливістю
підприємства було написано досить велику кількість робіт,
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але в жодній з них не подано мети, завдань та принципів
управління інвестиційною діяльністю.
Огляд літературних джерел з інвестиційного менедж
менту свідчить, що існують різні підходи по відношенню до
"управління інвестиційною привабливістю". В даний час скла
лися два основні підходи. При першому (Бернстайн Л.А.,
Ефімова О.В. і ін.) управління інвестиційною привабливістю
зв'язується лише з формування і використанням активів
підприємств і оцінкою інвестиційного портфеля. Другий
передбачає управління грошовими потоками по видах діяль
ності — операційній, інвестиційній і фінансовій, що дозво
ляє, на думку ряду авторів (Віленський П.Л., Лівшиц В.Н.,
Смоляков С.А. та ін.), впливати на формування інвестицій
ної привабливості в цілому.
На думку Т.П. Левченка, управління інвестиційною при
вабливістю повинне мати на увазі розробку заходів, направ
лених на досягнення необхідного обсягу інвестицій, що пе
редбачає визначення структури інвестиційної привабливості
і заходів по її підвищенню і регулюванню. Управління інве
стиційною привабливістю організації, відповідно передба
чає:
— управління економічною ефективністю функціону
вання організації;
— управління її фінансовоекономічною діяльністю;
— управління якістю і конкурентоспроможністю про
дукції [7].
Отже, використовуючи результати проведеного дос
лідження, на нашу думку, управління інвестиційною при
вабливістю підприємства — це комплекс методів розроб
ки і реалізації рішень, пов'язаних із підтриманням висо
ких рівнів фінансових та економічних результатів підприє
мства.
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Основною метою інвестиційного менеджменту, А.М.
Литовський вважає, забезпечення найбільш ефективних
шляхів реалізації інвестиційної стратегії компанії (фірми)
на окремих етапах її розвитку [1].
З думкою А.М. Литовського погоджуються В.А. Соболь,
І.В. Федоренко та Т.М. Коваленко.
Більш ширше формування мети інвестиційного менед
жменту пропонує Г.Я. Гольдштейн. Метою інвестиційного
менеджменту як практики ефективного управління є забез
печення прибутковості підприємства шляхом раціональної
організації виробничого (торгового) процесу, включаючи
управління виробництвом (комерцією) і розвиток техніко
технологічної бази [5].
О.В. Виноградова формулює основну мету інвестицій
ного менеджменту як підвищення прибутковості та конку
рентоспроможності підприємства за рахунок підвищення
якості продукції та всіх супутніх процесів, що можна оці
нити за допомогою параметрів якості [4].
Тоді як А.С. Спасивцева метою інвестиційного менед
жменту вважає підвищення ефективності виробництва та
збільшення прибутку [3].
Т.І. Тригубчук та Г.І. Бушуєв основною метою інвести
ційного менеджменту вважають забезпечення максимізації
добробуту власників підприємства в поточному і майбутнь
ому періоді [10].
З думкою Т.І. Тригубчук та Г.І. Бушуєва погоджуються
з І.О. Бланк та А.М. Поддєрьогін, але пропонують більш
ширше визначення мети інвестиційного менеджменту. А
саме: головною метою інвестиційного менеджменту вбача
ють забезпечення максимізації добробуту власників
підприємства в поточному та перспективному періоді, рац
іональне використання ресурсів для створення ринкової
вартості, здатної покрити всі витрати, пов'язані з викорис
танням ресурсів, і забезпечити прийнятний рівень доходів
на умовах, адекватних ризику вкладників капіталу.
Грунтуючись на існуючих розробках інвестиційного
менеджменту, пропонуємо наступне визначення головної
мети інвестиційної привабливості підприємства: підвищен
ня прибутковості, конкурентоспроможності підприємства
за рахунок раціонального використання виробничоеконо
мічного, науковотехнічного потенціалу підприємства та
забезпечення соціального захисту персоналу.
Спрямований процес реалізації основної мети грун
тується на поставлених завданнях.
А.М. Литовський, основними завданнями інвести
ційного менеджменту підприємства виділяє наступні:
— обгрунтування стратегії перспективного розвитку
підприємства, раціональної структури виробництва та роз
робка концептуальних засад його інвестування й підвищен
ня інвестиційної привабливості;
— визначення ключових напрямів виробництва та їх
розвитку;
— обгрунтування шляхів формування та розвитку соц
іальної політики підприємства;
— оцінка наявного і перспективного ресурсного та інве
стиційного потенціалу підприємства;
— обгрунтування перспективних показників виробниц
тва продукції, її глибокої переробки, зберігання та реалі
зації товарів;
— визначення джерел фінансування інвестиційних про
ектів та організаційних заходів;
— визначення шляхів, джерел і форм надходження інвес
тицій для забезпечення виконання інвестиційної програми [1].
На думку В.Е. Черкасова, теоретичний механізм інвес
тиційного менеджменту мають забезпечувати наступні ос
новні завдання:
— досягнення обсягів виробництва і переробки продукції
відповідно до потреб споживачів — населення й виробничих
потужностей, що гарантує його продовольчу безпеку;
— прискорення темпів науковотехнічного прогресу,
впровадження наукоємних технологій, технікотехнологі
чне переоснащення та зниження матеріале й енергоміст
кості виробництва, що є основою його ефективного розвит
ку й інвестиційної привабливості підприємства;
— підвищення конкурентоспроможності продукції на
внутрішньому та зовнішніх ринках і формування міжрегіо
нальних та експортних ресурсів, що забезпечить збільшен
ня надходження на підприємство фінансових коштів;
— формування виробничої, ринкової та інвестиційної
інфраструктури для прискорення руху послуг, продукції,
товарів і фінансів з мінімальними затратами праці і коштів
та створення сприятливого ринкового середовища [6].
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І.О. Бланк вважає, що досягнення поставленої голов
ної мети можливе, за допомогою наступних завдань інвес
тиційного менеджменту:
а) забезпечення високих темпів розвитку виробництва
за допомогою використання інвестиційних ресурсів;
б) інвестиційна підтримка і впровадження нових техно
логій в бізнеспроцес;
в) вирішення питання мінімізації інвестиційного ризи
ку за рахунок аналізу усіх сторін інвестиційного плану і
відмови від найризикованіших програм цього плану;
г) досягнення позитивного прибутку (максимізація
прибутку) як інвестору, так і підприємству, що залучає інве
стиції;
д) визначення прискорених напрямів реалізації інвес
тиційних програм для подальшого використання отриманих
результатів в реінвестиційному процесі;
е) визначення якісних і кількісних показників інвестиц
ійного процесу;
є) вирішення питань з постійного коригування і взає
мозв'язку інвестиційного менеджменту і стратегічного ме
неджменту підприємства;
ж) досягнення сумарного і поетапного соціального
ефекту від реалізації інвестиційного процесу [2].
І.В. Федоренко для досягнення поставленої мети про
понує наступні завдання інвестиційного менеджменту:
— забезпечити високий темп економічного розвитку
суб'єктів підприємництва шляхом здійснення ефективної
інвестиційної діяльності, розширення її обсягів, а також
шляхом галузевої, асортиментної та регіональної диверси
фікації цієї діяльності;
— максимізувати прибуток від інвестиційної діяльності,
оскільки одержання прибутку — основна мета суб'єктів
підприємництва;
— мінімізувати інвестиційні ризики, бо за несприятли
вих умов вони можуть призвести до втрати не тільки при
бутків, а й частини інвестиційного капіталу;
— забезпечити фінансову стабільність і платоспро
можність суб'єктів підприємництва у процесі реалізації інве
стиційних програм;
— визначити можливі варіанти прискорення реалізації
інвестиційних проектів [9].
З думкою І.В. Федоренко погоджуються А.М. Под
дєрьогін, М.Ф. Овсійчук та М.М. Крейніна і пропонують такі
ж основні завдання інвестиційного менеджменту.
О.В. Винаградова наводить наступну класифікацію за
дач інвестиційної привабливості підприємства:
Для об'єкта інвестування:
— визначення поточного стану;
— розробка заходів підвищення інвестиційної приваб
ливості;
— залучення інвестицій у відповідних до інвестиційної
привабливості обсягах і одержання комплексного позитив
ного ефекту від освоєного капіталу.
Для суб'єкта інвестування:
— оцінка стану і потенціалу об'єкта;
— розробка варіантів вкладення інвестицій, з огляду на
особливості інвестиційної привабливості об'єкта;
— використання вивільнених надлишкових ресурсів з
метою одержання майбутньої вигоди — фінансового при
бутку, політичних переваг, екологічного ефекту тощо [4].
Грунтуючись на аналізі літературних джерел інвестиц
ійного менеджменту та основ управління інвестиціями на
підприємстві, пропонуємо наступні завдання управління
інвестиційною привабливістю підприємства:
— аналіз та планування інвестиційної діяльності
підприємства;
— контроль за розподілом та ефективним використан
ням інвестиційних ресурсів;
— забезпечення постійного аналізу фінансовоеконо
мічного стану підприємства.
З урахуванням визначеної системи завдань, визначають
ся наступні функції.
В.Г. Федоренко, В.Б. Захожна виділяють такі основні
функції інвестиційного менеджменту:
1. Дослідження зовнішнього інвестиційного середови
ща й прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку.
2. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяль
ності підприємства.
3. Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових
інструментів і відбір найбільш ефективних з них.
4. Формування інвестиційного портфеля і його оцінка
за критеріями прибутковості, ризику й ліквідності.
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5. Поточне планування й оперативне управління реа
лізацією окремих інвестиційних програм.
6. Організація моніторингу реалізації окремих інвести
ційних програм. У процесі реалізації цієї функції формуєть
ся система первинних спостережуваних показників, пов'я
заних з реалізацією кожної інвестиційної програми; визна
чається періодичність збору й аналізу інформації [11].
Такі ж основні функції інвестиційного менеджменту
пропонують і О.В. Виноградова, В.А. Соболь.
І.О. Бланк пропонує наступні функції інвестиційного
менеджменту:
— дослідження зовнішнього середовища і прогнозуван
ня коньюктури інвестиційного ринку;
— розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяль
ності підприємства;
— розробка та формування інвестиційних ресурсів
підприємства;
— пошук та оцінка інвестиційних якостей окремих інве
стиційних інструментів та вибір найефективніших з них;
— організація постійного моніторингу результатів
діяльності підприємства [2].
З урахуванням наведених вище мети, завдань, функцій
проаналізуємо основні принципи фінансового та інвестиц
ійного менеджменту.
На думку З.Є. Шершньової, інвестиційний менеджмент
базується на наступних принципах:
— комплексності і системності розв'язання соціально
економічних проблем розвитку підприємства;
— пріоритетності (орієнтація заходів програми на виз
начені пріоритетні напрями розвитку підприємства);
— пропорційності й збалансованості розвитку під
приємства;
— органічного поєднання внутрішніх фінансових мож
ливостей і задач розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства;
— конкурентоспроможності (забезпечення рівних прав
і можливостей при одержанні державної підтримки і розм
іщенні державного замовлення);
— керованості (розмежування функцій по розвитку
підприємства між державними, регіональними і територі
альними — районними, сільськими, селищними органами
виконавчої влади) [ 12].
А.А. Пересада виділяє наступні принципи інвестицій
ного менеджменту:
— взаємозв'язок із загальною та окремими системами
управління на підприємстві;
— єдність усіх елементів стратегічноінестиційного про
цесу з елементами інвестиційного менеджменту;
— виконання основних функцій менеджменту (плану
вання, організація, регулювання, контроль) в процесі інвес
тиційного управління;
— розробка методів та засобів інвестиційного менедж
менту з урахуванням підвищення ефективності виробницт
ва, збільшення дохідної частини діяльності, зменшення ри
зиків та досягнення соціального ефекту [8].
Так, сформовані принципи І.О. Бланком та В.В. Кова
льовою однакові за змістом, тому можемо їх об'єднати:
1. Інтегрованість із загальною системою управління
підприємством.
2. Комплексний характер формування управлінських
рішень.
3. Високий динамізм управління.
4. Багатоваріантність підходів до розробки окремих
управлінських рішень.
5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку під
приємства [2].
Отже, огляд та аналіз низки літературних джерел та
робіт відомих вченихекономістів з врахуванням виявлених
недоліків, дає підстави сформулювати принципи управлін
ня інвестиційної привабливості підприємства.
Визначені мета, завдання, функції базуються на наступ
них принципах:
— принцип плановості та системності — планування ма
теріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою забезпе
чення їх збалансованості, системність у розробці стратегії і
тактики фінансування, в реалізації запланованих заходів;
— принцип стратегії управління — це виявлення мож
ливостей розширення виробництва, прогнозування іннова
ційних варіантів розвитку, пошук альтернативних шляхів
прийняття рішень, вибір нових шляхів фінансування;
— принцип поєднання спеціалізації і універсальності
передбачає необхідність індивідуального підходу до рішен
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ня проблеми, з одного боку, а з іншого — дозвіл проблем є
початкової діяльності організації і будується на загальних
принципах її функціонування;
— принцип послідовності базується на строго певній
послідовності виконуваних дій в часі і просторі, порушення
якої може привести до плутанини в роботі і, як наслідок,
затягуванню виконання задач;
— принцип безперервності припускає, що кожен вид
діяльності є основою для наступного етапу.
ВИСНОВКИ
Отже, результати проведеного аналізу літературних
джерел свідчать, проте що в теоретикометодологічній базі
управління інвестиційною привабливістю підприємства
відсутнє розуміння мети, завдань та принципів ІПП. Доц
ільно розробити і сформулювати основні завдання та сис
тему принципів управління інвестиційною привабливістю
підприємства.
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THE THEORETICAL CONCEPTUALIZATION NOTION OF THE SYSTEM OF BUDGETARY CONTROL

У статті досліджено бюджетний контроль, як цілісну систему, яка складається з окремих елементів. ПроанаX
лізовано роль та місце в системі кожного окремого елементу: об'єкту та суб'єкту контроля, підконтрольних
суб'єктів, предмету контроля та засобів ( видів, форм та методів), за допомогою яких здійснюється бюджетний
контроль. Окреслено вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на систему бюджетного контролю. ВизнаX
чено, що бюджетний контроль є важливою складовою бюджетного менеджменту, одним із найнеобхідніших атX
рибутів держави, найважливішою умовою належного функціонування громадянського суспільства в цілому.
In the article investigated the budget control as an integrated system consisting of individual elements. The role and
place in each element, object and subject control , controlled entities and object control means (types, forms and methods),
whereby the budgetary control performed. Outlined the impact of external and internal environment to a system of
budgetary control. Determined that budget control is an important component of budget management, one of the essential
attributes of the state, essential for the proper functioning of civil society.
Ключові слова: бюджетний контроль, система, елементи, об'єкт, суб'єкт, предмет, засоби контролю,
вид, форма, метод.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Запорукою вдалого та ефективного здійснення бюд
жетного контролю є його системний характер, тобто
єдина організація на різних рівнях та чітка взаємодія
усіх суб'єктів контролю. Незлагоджені дії елементів
системи призводять до неналежного здійснення бюд
жетного контролю і, як результат, сьогодні масові по
рушення бюджетного законодавства, неефективне та
нецільове використання бюджетних коштів, а й так —
недосягнення соціальних цілей держави. Бюджетний
контроль по суті є система, яка використовує бюджети
різних рівнів як засіб планування і контролю всіх ас
пектів суспільного життя.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток теоретичних та практичних основ бюджет
ного контролю розкривається в роботах вітчизняних та
зарубіжних вчених таких, як Дікань Л.В., Юрій С.І., Гет
манець О.П., Басанцов І.В., Стефанюк І.Б., Хомутенко
В.П., Хомутенко А.В., Нагайчук В.В. Гупаловська М.Б.,
Лагутіна І.Б., Олексиенко Ю.Г., Гончаренко О.М.,
Клімова С.М., Калюга Є.В., Кочеріна Є.А. та інші. Аналіз
наукових досліджень показав, що незважаючи на знач
ну кількість публікацій та різноманіття наукових по
глядів дане питання досліджене недостатньо. Велика
кількість робіт вітчизняних та зарубіжних вчених при
свячених дослідженню проблематики бюджетного кон
тролю відзначали актуальність формування та дефініції
"системи бюджетного контролю".
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначення окремих елементів бюджетного контро
лю, дослідження їх зв'язку та впливу на них зовнішньо
го та внутрішнього середовища, у якому вони функціо
нують.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для дослідження системи бюджетного контролю
необхідно дослідити, що являється системою в розрізі
контролю.
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Під системою контролю розуміють сукупність пред
мета (що контролюють), об'єкта (кого контролюють),
суб'єкта (хто контролює), сфери діяльності, принципів,
процесу, методу (методики), техніки та технології, ме
ханізму, збору та обробки вихідних даних (інформації)
для проведення контролю, результат, суб'єкт, що прий
має рішення за результатами контролю та прийняття
рішення за результатами контролю [1].
Система бюджетного контролю — це взаємозалеж
ний та взаємопов'язаний структурний комплекс окре
мих елементів, що контролюють процес акумулювання,
використання (розподілу) та перерозподілу бюджетних
коштів. Загальновідомо, що будьяка система і система
бюджетного контрою не є винятком складається з на
ступних елементів: предмет, об'єкт, суб'єкт і засоби кон
тролю (види, форми та методи) (рис. 1).
При розгляді бюджетного контролю як цілісної си
стеми, яка складається з окремих елементів, викорис
товується системний підхід (англ. Systems thinking —
системне мислення) — напрям методології досліджень,
який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множи
ни елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними,
тобто розгляд об'єкта як системи.
Саме поняття "система", яке в перекладі з грецької
мови означає "ціле, складене з частин", інше значення
— це порядок, визначений правильним розміщенням
частин та їх взаємозв'язками [2] .
Системний підхід змістовно відображає групу ме
тодів, за допомогою яких реальний об'єкт описується
як сукупність взаємозв'язаних чи взаємодіючих компо
нентів. Ці методи розвиваються в межах окремих нау
кових дисциплін і загальнонаукових концепцій та є ре
зультатом їх міждисциплінарного синтезу [3].
Розглядаючи бюджетний контроль як систему, Клі
мова С.М. робить висновок, що сукупність елементів
контролю може стати системою у випадку, коли вона
отримує здатність до самоорганізації, саморегулюван
ня, адекватного реагування на зміни в середовищі, де пе
ребуває (адже вона існує в межах конкретної держави
з конкретними економічними умовами) [4, с. 19]. Така
думка є цілком виправданою, адже неможливо розгля
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дати систему бюджетного контролю з відривом
від середовища в якому вона функціонує.
З урахуванням зовнішніх чинників надаєть
ся можливість більш детально дослідити умо
ви здійснення бюджетного контролю та розро
бити практичні рекомендації щодо вдоскона
лення існуючої системи в конкретних економ
ічних, політичних, соціальних та інших умовах.
Але не всі елементи мають однакове значен
ня для системи. Так, одні елементи є системо
утворюючими, а інші доповнюють систему .
Дослідження бюджетного контролю у
розрізі його окремих елементів надасть мож
ливість глибше та змістовніше зрозуміти особ
ливості його функціонування як єдиної систе
ми. Система — це множинність елементів, що
знаходяться у відносинах і взаємозв'язках один
з одним, яка є певною цілісністю, єдністю" [5,
с. 726].
Наявність зв'язків між переліченими еле
ментами підкреслюють, що ці окремі елементи
функціонують у єдиній системі контролю.
Об'єкт і предмет є дуже важливими, оск
ільки вони є первинними елементами при ро
зумінні бюджетного контролю, як цілісної си
стеми та визначають його роль та місце у сис
темі державного фінансового контролю.
Загальне визначення термінів міститься у тлумачно
му словнику української мови. Де термін "об'єкт" виз
начено як явище, предмет, особа, на які спрямована пев
на діяльність, увага тощо [6, с. 635], а "предмет" — як
те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична
діяльність будького, будьчого [6].
Є.В. Калюга розглядає предмет як поняття, ширше
за об'єкт [7, с. 221]. На думку Є.А. Кочерін, предмет до
слідження є вужчим за змістом поняття, що включаєть
ся до об'єкта [8, с.18].
Таким чином, поняття "об'єкт" та "предмет" конт
ролю мають дуже тонку межу, та все ж вона існує.
"Об'єкт", — визначає філософська енциклопедія, — від
латинського "objеktum", що перекладається як "річ",
"предмет" [9, с. 313], а "предмет пізнання" — це зафік
совані в досвіді та вміщені у процесах практичної діяль
ності людини сторони, властивості та відносини об'єктів,
що досліджуються з певною метою, у певних умовах та
обставинах [10, с. 79]. Таким чином, "предмет" можна
розглядати як окремі властивості "об'єкта" досліджен
ня, тобто ті явища, що включаються до об'єкта дослі
дження.
Об'єкт бюджетного контролю — це важливий еле
мент цілісної системи, виділення якого зпоміж інших
елементів дасть змогу глибше дослідити та зрозуміти
сутність бюджетного контролю.
У роботах, присвячених теорії контролю, існує за
гальна думка щодо постановки питання про визначен
ня складових елементів контролю: суб'єкт (хто контро
лює?), об'єкт (кого контролюють?), предмет (що конт
ролюють?) [11, c. 52]. Поділяємо думку А. Мамішева
щодо питання "кого і яким чином контролювати?", яке
доцільно формулювати тільки після того, коли буде
знайдена відповідь на запитання "що контролюють?"
[12].
Існує позиція фахівців щодо розгляду предмета
бюджетного контролю в так званому "вузькому" зна
ченні, тобто через показники бюджету, бюджетні ра
хунки [13] бюджетні кошти [14], бюджетні фонди [15].
Більш широке тлумачення пропонує Л.В. Дикань:
об'єктами бюджетного контролю є: доходи бюджетів;
видатки бюджетів; розрахунки за борговими зобов'я
заннями; результати виконання бюджету; доходи та
видатки бюджетних установ; бюджетні трансферти та
ін. Бюджетний контроль передбачає контроль як за до
хідною, так і за видатковою частинами бюджету [16, с.
115].
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Рис. 1. Система бюджетного контролю

Дискусія щодо визначення предмету та об'єкту досі
триває. На думку Гупаловської М.Б., об'єктом є явище
або предмет, на які спрямована певна діяльність (у да
ному випадку контрольна), а предметом — більш вузь
ка категорія, змістом якої є конкретні показники діяль
ності підконтрольних суб'єктів. Тому об'єктом бюджет
ного контролю виступають бюджети та бюджетні ре
сурси, а предметом є грошові відносини, пов'язані з фор
муванням та використанням бюджетних коштів [17]. Ми
не погоджуємося з такою позицією, адже саме визна
чення протирічить висновку автора: бюджети та бюд
жетні ресурси не являють собою явище або предмет, а
предмет, якій має за зміст конкретні показники не є гро
шовими відносинами, тобто процесом.
З точки зору Чернадчука В.Д. об'єктом бюджетного
контролю є реальні результати бюджетної діяльності
учасників щодо здійснення дій, передбачених бюджетним
законодавством, тобто реальні показники бюджетної
діяльності, а предметом контролю є встановлені бюджет
ним законодавством показники бюджету [18]. Така дум
ка є досить протирічною та спірною. Об'єктом не можуть
бути результати бюджетної діяльності учасників, оскіль
ки результат — це конкретні показники діяльності, що
являю собою більш вузьку категорію і є предметом кон
тролю у порівнянні з об'єктом, який є ширшим за своєю
сутністю та має включати в себе предмет контролю. Про
довжуючи дискусію ми також не погоджуємся із визна
ченням предмету контролю. Якщо бюджетним законо
давством встановлюються конкретні показники, виникає
логічне питання навіщо їх контролювати? Тут доречно
контролювати яким чином встановлюються ті чи інші
показники, чи не порушується законодавство при їх вста
новленні та чи враховуються не економічні детермінанти
(соціальні, політичні, демографічні, тощо). Але, на наш
погляд, цей процес має опосередковане відношення саме
до бюджетного контролю.
Проаналізувавши вищевикладене, ми дійшли до вис
новку, що об'єктом бюджетного контролю є бюджет
ний процес у цілому, який складається з окремих стадій:
складання, розгляду та затвердження бюджету, його
виконання, а також із складення та затвердження звіту
про його виконання. А предметом бюджетного контро
лю є доходи, витрати та трансферти, тобто реальні ре
зультативні показники діяльності усіх учасників бюд
жетного процесу на кожній окремій стадії.
Резюмуючи вищевикладене, можна визначити
"об'єкт бюджетного контролю" як явище, діяльність або
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процес, на що спрямована контрольна діяльність, а
"предмет бюджетного контролю" це фактичні, реальні
показники діяльності суб'єктів бюджетного контролю.
На наш погляд, у системі елементів домінують су
б'єкти бюджетного контролю, оскільки вони проводять
активні дії — контрольну діяльність, тобто вони на прак
тиці виконують покладені на них функції, керуючись
принципами бюджетного контролю та діють на об'єкт
та предмет визначеними засобами у вигляді методів,
форм та видів.
Бюджетний контроль здійснюється органами зако
нодавчої (Верховна Рада), виконавчої влади (Кабінет
Міністрів України) і президентом. До системи органів
контролю входять: Верховна Рада України, Міністер
ство фінансів, Державна фінансова інспекція, Рахунко
ва палата, органи Державного казначейства, Держав
ної податкової служби, Державної митної служби ауди
тори та аудиторські служби.
В.Д. Чернадчук розділяє суб'єкти бюджетного кон
тролю на контролюючі суб'єкти (уповноважені бюджет
ним законодавством на здійснення контролю за дотри
манням приписів цього законодавства органи, перелік
яких встановлено Бюджетним кодексом України), та
підконтрольні суб'єкти (розпорядники та одержувачі
бюджетних коштів, які зобов'язані здійснювати певні дії
чи утримуватися від їх здійснення) [19]. З таким розпо
ділом справедливо погодитись, адже в умовах унітар
ного державного устрою з ієрархічною системою по
будови державної влади одні суб'єкти є завжди конт
ролюючі, а інші — завжди підконтрольні.
З наукової точки зору є різні підходи щодо тлумачення
видів, форм та методів бюджетного контролю. Погоджує
мося з думкою О.Ф. Андрійко, про те, що види контролю
можуть мати попередній, поточний і наступний характер, і
при цьому можуть розглядатися як види контролю та вис
тупати стадіями під час здійснення загального й спеціаль
ного контролю [20, с. 80]. Досить чітку та розмежовану кла
сифікацію видів бюджетного контролю пропонують Хому
тенко В.П. та Хомутенко А.В., розділивши види контролю
на групи за певною класифікаційною ознакою:
1. За часом проведення (попередній, поточний, на
ступний).
2. За регламентом здійснення контрольних дій (обо
в'язковий, ініціативний).
3. За суб'єктом контрольних дій (державний (пар
ламентський і урядовий), муніципальний, недержавний
(незалежний аудиторський, внутрішній, суспільний)).
4. За об'єктом контрольних заходів (бюджетний,
податковий, кредитний, страховий і т.д.).
5. Залежно від взаємодії суб'єкта й об'єкта контро
лю (внутрішній і зовнішній).
6. Залежно від характеру контрольного заходу
(плановий і позаплановий) [21].
На думку Стефанюка І.Б., під формою здійснення
контролю слід розуміти спосіб конкретного виражен
ня й організації контрольної дії, спрямованої на вико
нання функцій контролю, тобто техніку здійснення кон
тролю та конфігурацію контрольного заходу [22].
Тобто формою контролю виступає зовнішній вираз
дій, які є суттю контролю. У філософському розумінні
змістом є сукупність тих елементів і процесів, які станов
лять основу об'єктів і зумовлюють існування, розвиток і
зміну їх форм. Зазначена категорія форми виражає
внутрішній зв'язок і спосіб організації та взаємодії еле
ментів і процесів явища як між собою, так і зовнішніми
умовами [23, с. 482]. Оскільки бюджетний контроль
здійснюється у правових формах, то правовою формою
бюджетного контролю є зовнішньо виражені та юридич
но оформлені дії контролюючого суб'єкта, які проводять
ся в межах його компетенції та мають певні правові на
слідки. Кожен вид бюджетного контролю здійснюється у
властивих лише для нього формах [18]. До основних форм
бюджетного контролю належать інспектування (ревізії і
перевірки),бюджетна експертиза, аудит, моніторинг.
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Для реалізації функцій бюджетного контролю ви
користовуються специфічні методи, які є вираженням
засад загального підходу до об'єкта контролю. Загаль
новідомо, що термін "метод" походить від грецького
слова "методас", що буквально означає шлях до чогось,
шлях до пізнання. Це певна сукупність або система
прийомів, засобів і операцій, за допомогою яких у мис
ленні відтворюються явища, що вивчаються. Тобто ме
тод — це знаряддя пізнання того кола явищ, що стано
вить предмет науки [24]. В основі методів лежить су
купність прийомів, що дають можливість комплексно
вивчити законність, достовірність, доцільність і еконо
мічну ефективність бюджетних операцій та процесів.
Широку характеристику прийомів контролю як
складових його методу дає М. Білуха, поділяючи їх на
загальнонаукові і методичні прийоми [25, c. 64]. Загаль
нонауковими прийомами визначаються аналіз і синтез,
індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагу
вання і конкретизація, системний і функціональновар
тісний аналіз. Методичні прийоми об'єднуються у гру
пи: органолептичні, розрахунковоаналітичні, докумен
тальні, узагальнення і реалізація результатів контролю.
ВИСНОВКИ
При ефективному здійсненні бюджетного контро
лю держава реалізовує цілі фінансової політики, належ
не виконання функцій держави, покращання фінансо
воекономічних показників, зростання державних до
ходів і ефективне їх використання. Характерна риса
бюджетного контролю — запобігання порушенням бюд
жетної дисципліни, неефективному та нецільовому ви
користанню бюджетних коштів. Таким чином, бюджет
ний контроль є важливою складовою бюджетного ме
неджменту, одним із найнеобхідніших атрибутів держа
ви, найважливішою умовою належного функціонуван
ня громадянського суспільства в цілому
Дієва система має забезпечувати надійне здійснен
ня бюджетного контролю за такими напрямами: конт
роль за повним та своєчасним надходженням до бюд
жету грошових коштів , формування державних коштів,
їх справедливий та раціональний розподіл, скоордино
вана діяльність органів державної влади з метою про
ведення повного, своєчасного та ефективного бюджет
ного контролю.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC
SAFETY OF METALLURGICAL ENTERPRISE

У статті розкрито основні особливості управління екологоXекономічною безпекою промислових
підприємств, зокрема металургійного сектора. Відмічено, що однією з найважливіших проблем розвитку
підприємств є знаходження розумного балансу між економічною діяльністю і розмірами забруднення
навколишнього середовища, тому оцінка екологоXекономічної безпеки діяльності підприємств набуває
стратегічного значення для розвитку України.
Запропоновано відповідні концептуальні підходи щодо підвищення рівня екологоXекономічної безX
пеки металургійного підприємства, що має особливу актуальність в умовах підготовки сучасних проX
цесів європейської інтеграції. Доведено, що концептуальні підходи до управління екологоXекономічною
безпекою є основою для ухвалення ефективних управлінських рішень стосовно розвитку системи екоX
логічного менеджменту металургійних підприємств, які повинні стати інструментом забезпечення баX
лансу інтересів держави, потенційного інвестора і суспільства в цілому.
The paper sets out main features of the management of environmental and economic safety of industrial
enterprise with the focus on the metallurgical sector. It is pointed out that finding a meaningful balance between
economic activities and the scope of the concomitant environmental pollution is one of the most important
problems related to the development of enterprises and, in this connection, the assessment of the environmental
and economic safety of enterprises is of strategic importance for the development of Ukraine.
The relevant conceptual approaches to the increase in the level of the environmental and economic safety of
metallurgical enterprises are proposed to deal with the current needs, in particular, those arising from European
integration processes. It is demonstrated that the conceptual approaches to the management of environmental
and economic safety set the basis for the effective decisionXmaking in the field of environmental management
system at metallurgical enterprises. Such approaches should serve as a tool of achieving the balance of interests
of the state, potential investors, and the society as a whole.
Ключові слова: екологоекономічна безпека, соціоекологоекономічна система, антропогенне навантажен
ня, найкращі доступні технології, корпоративна соціальна відповідальність.
Key words: environmental and economic safety, socialenvironmentaleconomic system, anthropogenic impact,
best available technologies, corporate social responsibility.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Управління екологоекономічною безпекою здійснюєть
ся на рівні різних об'єктів антропогенного впливу на біос
феру, причому процес управління повинен мати комплекс
ний характер і забезпечувати стале функціонування госпо
дарського комплексу країни в цілому.
У сучасних умовах значну роль відіграє забезпечення
сталого розвитку металургійного комплексу України. Ме
талургійна промисловість є однією з базових галузей украї
нської економіки і надзвичайно важливим джерелом фор
мування дохідної частини державного бюджету країни.
У 2013 р. в Україні питома вага обсягу металургійного
виробництва перевищувала 25% загальнодержавного обся
гу промислового виробництва. Галузь забезпечувала при
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близно 40% валютних надходжень в Україну і більш ніж 10%
надходжень до державного бюджету. Згідно з даними
Міжнародного інституту чавуну і сталі, станом на 2007 р.
частка України у світовому виробництві продукції чорної
металургії сягала 7,4% [1]. Треба зауважити, що металур
гійна галузь значною мірою визначає життєздатність украї
нської економіки в цілому.
Водночас виробнича діяльність підприємств металур
гійного комплексу пов'язана зі значними ризиками еко
логічного характеру. Серед переробних виробництв мета
лургійна галузь завдає найбільший негативний вплив на стан
навколишнього середовища [2]. При цьому важливою особ
ливістю металургійного комплексу є багатофакторність
пов'язаних з ним екологічних ризиків і проблем, оскільки
він охоплює виробничі процеси, що відносяться як до пере
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робної, так і до видобувної промисловості, а також є по
тужним споживачем енергетичних ресурсів.
З урахуванням вищезгаданого, розробка концептуаль
них підходів щодо управління екологоекономічною безпе
кою, є основою прийняття обгрунтованих управлінських
рішень щодо подальшого розвитку ефективного механізму
екологічного менеджменту металургійного підприємства
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика питань управління екологоекономічною
безпекою представлена у працях таких науковців, як: Б.Т.
Бадагуєв, О.П. Большина, Л.Г. Мельник, А.І. Муравих, Є.В.
Хлобистов, Г.С. Ферару та ін. Зазначені науковці зробили
значний внесок у розробку теоретичних та методичних ос
нов впливу діяльності промислового підприємства на навко
лишнє середовище.
Разом з тим, у вітчизняній практиці в явно недостатній
мірі використовується передовий зарубіжний досвід плану
вання і проведення заходів щодо захисту навколишнього
середовища. Істотним недоліком є також відсутність належ
ної ув'язки функцій екологічного менеджменту на різних
рівнях управління.
Видається, що однією з причин такого стану є недо
статній розвиток концептуальнометодологічної бази забез
печення екологоекономічної безпеки підприємства.
Зокрема в науковій літературі та на практиці не існує
також єдиної думки фахівців з приводу загальновизнаних
методичних принципів забезпечення належної екологоеко
номічної безпеки промислових і інфраструктурних об'єктів
[3].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка концептуальних підходів щодо
управління екологоекономічною безпекою металургійно
го підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Як складова частина відповідної локальної екосистеми
підприємство зазвичай розглядається, в першу чергу, як
суб'єкт антропогенного впливу на навколишнє природне
середовище. Даний аспект управління екологоекономічною
безпекою має широку методичну базу у вигляді норматив
них актів, наказів, інструкцій, положень, облікових форм
(див., напр.[4]).
Разом з тим, в практиці екологічного менеджменту, як
правило, не враховується у достатній мірі комплексний ха
рактер взаємодії елементів екосистем.
Слід мати на увазі, що підприємство одночасно виступає
і як суб'єкт, і як об'єкт локальної екосистеми, що випробо
вує на собі вплив різних факторів навколишнього середо
вища, що відносяться до таких її підсистем, як біосфера,
техносфера і соціосфера .
Відповідно, поняття екологоекономічної безпеки
підприємства слід розглядати, в тому числі, в контексті не
гативного впливу екосистеми, частиною якої вона є, на його
виробничогосподарську діяльність.
Виходячи з вищезазначеного, екологоекономічна без
пека промислового підприємства включає в себе як аспект
захищеності екосистеми і самого підприємства від шкідли
вих впливів та екологічних ризиків, пов'язаних з його діяль
ністю, так і аспект захисту його життєво важливих інтересів
від впливу негативних факторів навколишнього середови
ща, в першу чергу, в рамках локальної екосистеми.
Такий підхід до трактування екологоекономічної без
пеки підприємства забезпечує надійну методологічну основу
розуміння взаємозв'язку питань безпеки на рівні підприєм
ства або групи підприємств, зокрема у металургійної галузі.
Фундаментальним принципом оцінки екологоеконо
мічної безпеки господарських одиниць в промисловості вва
жається положення про те, що, в будьякому випадку, ме
тою управління екологоекономічною безпекою є поперед
ження, обмеження або ліквідація шкідливих наслідків ант
ропогенної діяльності, які впливають на екологічний стан
даної місцевості й тим чи іншим чином пов'язані з виробни
чою діяльністю відповідних підприємств. Тобто еколого
економічна безпека підприємства в обох її зазначених вище
аспектах визначається рівнем екологоекономічної безпе
ки тієї місцевості, на яку поширюється вплив діяльності цьо
го підприємства і яка, в свою чергу, впливає на екологічний
стан земельних ділянок, займаних підприємством.
Таким чином, екологоекономічна безпека промисло
вого підприємства є похідною від екологоекономічної без
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пеки території, на якій воно розташоване. При цьому дія
стану навколишнього середовища на безпеку підприємства,
як і вплив підприємства на безпеку екосистем, може прояв
лятися на локальному, регіональному, а в окремих випад
ках і на загальнонаціональному рівнях.
Наявність взаємовпливу станів захищеності підприєм
ства і території в екологічній та економічній сферах є на
слідком їх інтеграції в єдину соціоекологоекономічну си
стему, в рамках якої неможливо протиставляти виробни
чогосподарську діяльність та охорону навколишнього се
редовища [5, с. 51]. Відповідно слід прагнути до балансу еко
номічних, екологічних та соціальних інтересів на всіх рівнях
глобальної соціоекологоекономічної системи: міжнарод
ному, національному, регіональному і місцевому.
У зв'язку з вищевикладеним, представляється очевид
ним, що ефективне управління екологоекономічною без
пекою підприємства вимагає налагодження постійної ефек
тивної взаємодії підприємства, місцевих співтовариств, му
ніципальних і державних органів у рамках концепції стало
го розвитку.
У цьому контексті важливим документом в області при
родоохоронної діяльності промислових, зокрема металур
гійних, підприємств є екологічний стандарт ISO 14001:2004,
яким керуються підприємства країн Європейського Союзу,
Японії, США та ін. Даний стандарт визначає вимоги до сис
теми екологічного менеджменту (СЕМ) [6].
Стандарт ISO 14001 передбачає використання певних
індикаторів сталого розвитку підприємства [7], які представ
лені у таблиці 1.
Використання зазначених індикаторів сталості розвит
ку повинно впроваджуватися у щоденну практику промис
лових підприємств. Разом з тим, слід зазначити, що на рівні
підприємства потрібна також розробка та впровадження
інтегральних індикаторів впливу виробничої діяльності на
навколишнє середовище, оскільки відсутність інтегральної
оцінки веде до значного ускладнення оптимізаційних моде
лей.
Для підприємств металургійного комплексу одним з
найважливіших аспектів управління екологоекономічною
безпекою є зменшення пов'язаного з їх діяльністю техно
генного навантаження на локальні екосистеми. Основні на
прямки екологічної діяльності в металургійної галузі заз
начені нижче.
1. Заходи з впровадження безвідхідних і маловідходних
технологій в основне й допоміжне виробництво.
2. Заходи з впровадження енергозберігаючих техно
логій.
3. Заходи з метою запобігання і локалізації викидів
шкідливих речовин.
4. Заходи з очищення викидів після їх утворення у ході
виробничих процесів [8].
З метою забезпечення екологоекономічної ефектив
ності технологічних рішень металургійним підприємствам
необхідно застосування у своїй діяльності та при розробці
природоохоронних заходів принципу використання найк
ращих доступних технологій (НДТ, англ., BAT — best
available technologies). Цей принцип є широко розповсюд
женим в практиці екологічного менеджменту закордонних
країн. Так, в ЄС цей принцип використовується при норму
ванні викидів забруднюючих речовин згідно з Директивою
2010/75/ЄС від 24 листопаду 2010 р. [9].
Головні принципи Директиви 2010/75/ЄС щодо змен
шення негативного антропогенного впливу на здоров'я лю
дини та на довкілля передбачається реалізувати в Україні
за допомогою Національної стратегії апроксимації [10].
Вибір НДТ здійснюється з урахуванням оптиміза
ційного підходу, тобто оцінюється не лише вплив тих чи
інших технологій на навколишнє середовище, але й еко
номічні показники — відповідні витрати на впровадження
нової технології (рис. 1).
Важливим етапом у справі забезпечення гармонії інте
ресів населення, місцевої влади та бізнесу стало формуван
ня в 1970х рр. та подальший розвиток концепції корпора
тивної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства, яка
мала істотний вплив на підходи до вирішення екологічних
проблем.
Згідно з принципами КСВ підприємство повинно при
здійсненні своєї господарської діяльності враховувати не
тільки власні економічні, але також і суспільні інтереси в
широкому сенсі, тобто діяти в інтересах не тільки власників,
але й інших зацікавлених сторін, включаючи власних пра
цівників і місцеві спільноти. При цьому передбачається, що
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Таблиця 1. Індикатори, що характеризують сталий розвиток підприємства згідно зі стандартом ISO 14001
Види індикаторів
Індикатори ефективності
систем екологічного
менеджменту
Індикатори ефективності
функціонування підприємств

Індикатори стану
навколишнього середовища

Роль індикаторів в оцінці стану підприємства
Надають інформацію щодо управлінських рішень, прийнятих на
підприємстві з метою покращення екологічної ефективності.
Надають інформацією про екологічну ефективність компанії, тобто
про вплив підприємства на навколишнє середовище. Можуть
підрозділятися на показники вхідних (сировина, матеріали, паливо) і
вихідних потоків (викиди, скиди, відходи). Характеризують
ефективність виробничих процесів підприємства, можуть бути
основою для фінансового управління природоохоронною діяльністю
Дозволяють компанії визначити своє сьогодення і потенційний
вплив на навколишнє середовище (наприклад, концентрація певної
речовини в атмосфері, грунті, воді). Розробка та використання
показників стану навколишнього середовища найчастіше є
завданням місцевих регіональних, національних і міжнародних
державних властей, громадських організацій, науково-дослідних
інститутів

Джерело: [7].

підприємство приймає на себе певні зобов'язання, додат них пунктів, що зазвичай входять до складу великих міських
кові до тих, які покладаються на нього чинним законодав агломерацій. Концентрація екологічно шкідливих і небез
печних виробництв на територіях зазначених міських агло
ством [12].
У 2010 році Міжнародна організація по стандартизації мерацій є специфічним джерелом численних економічних
(ISO) прийняла проект міжнародного стандарту з КСВ — та екологічних проблем у промислових регіонах України.
ISO 26000: 2010, який рекомендований для добровільного Антропогенне навантаження на навколишнє середовище в
міських агломераціях значною мірою визначає екологічну
впровадження на підприємствах і в організаціях [13].
Доцільно питання екологічної безпеки у всіх випадках ситуацію у відповідних регіонах.
У зв'язку з вищезгаданим розробка та втілення в життя
розглядати спільно з питаннями безпеки економічної.
Специфічний зміст екологоекономічної безпеки визна стратегій екологічного менеджменту мають здійснюватися
чається видом території впливу господарської діяльності в умовах щільної взаємодії регіональних органів влади і
суб'єктів господарської діяльності, в першу чергу, великих
відповідного підприємства.
Крім узагальненої оцінки екологічного збитку і пов'я фінансовопромислових груп, які мають у своєму розпоряд
заних з ним ризиків, для ефективного управління еколого женні значні ресурси для здійснення природоохоронних
економічною безпекою металургійного підприємства необ проектів. Необхідно також широка і багатостороння гори
хідно враховувати специфіку конкретної місцевості як зонтальна взаємодія промислових та інших підприємств у
ході екологічної діяльності.
відносно рівня розвитку продуктивних сил,
так і з точки зору територіального розподі
лу джерел антропогенного навантаження та
Оцінка ефективності впливу
Оцінка економічної
природнокліматичних особливостей.
НДТ
на
навколишнє
доцільності
вибору НДТ
При цьому ізольоване управління еко
середовище
логоекономічною безпекою окремих про
мислових об'єктів не є можливим внаслідок
значного взаємовпливу стану навколишнь
Визначення області застосування та
Визначення області застосування
ого середовища на прилеглих одна до одної
ідентифікація альтернативних
та ідентифікація альтернативних
територіях. Разом з тим, у багатьох випад
технологій
ках низка чинників, що визначають еколо
технологій
гоекономічну безпеку даного об'єкта, но
ситиме зовнішній по відношенню до нього
характер, що істотно знижує ефективність
Визначення структури викидів:
Збір та аналіз даних про витрати
екологічних заходів, масштаб яких обмеже
викидів забруднюючих речовин
впровадження НДТ
ний рамками одного об'єкту.
У зв'язку з вищевикладеним, для побу споживання сировини, енергії, відходи
дови ефективного механізму екологічного
Визначення структури витрат
менеджменту металургійного підприємства
необхідне виконання наступних обов'язко
Аналіз екологічних наслідків
вих умов:
— формування єдиної стратегії опти
мізації екологічної діяльності;
Розрахунок ефекту від запобігання
Надання та аналіз інформації про
— тісна взаємодія органів влади та
негативних наслідків забруднення
витрати щодо впровадження НДТ
суб'єктів господарської діяльності з метою
координації екологічної діяльності;
— співпраця господарюючих суб'єктів з
питань охорони навколишнього середови
Аналіз ефективності витрат
ща.
Віднесення витрат на охорону навколишнього середовища
Певні особливості функціонування ме
талургійного комплексу України визнача
ють провідну роль взаємодії металургійних
Розподіл витрат по забруднюючим речовинам
компаній з органами влади регіонального
рівня.
Поперше, виробнича діяльність багать
Баланс екологічних витрат і екологічних вигод
ох металургійних підприємств завдає знач
ний вплив на стан навколишнього середови
ща на регіональному рівні, при тому, що ос
новні активи металургійного комплексу роз
Визначення найбільш ефективної НДТ для досягнення
ташовані саме в регіонах, які віднесені до
оптимального рівня захисту навколишнього середовища
регіонів з кризовим станом довкілля та над
звичайно високим рівнем екологічної небез
Рис. 1. Алгоритм визначення найбільш ефективної НДТ для досягнення
пеки [14].
оптимального рівня захисту навколишнього середовища [11]
Подруге, кілька українських металур
гійних заводів знаходяться у межах населе
Джерело: [9].
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До речі, видається необхідним збалансувати додаткові
по відношенню до вимог закону зобов'язання підприємств
перед суспільством певними додатковими заходами
підтримки соціально відповідальних суб'єктів господарю
вання з боку державних і муніципальних органів в межах
повноважень останніх.
Очевидно також, що підприємства, розташовані на певній
території, будучи бенефіціарами екстерналій локальних при
родоохоронних заходів, повинні взаємодіяти з державними
та місцевими органами влади і управління з метою підвищен
ня інтегральної ефективності екологічної діяльності.
Потреба в зазначених видах взаємодії лягла в основу
концепції екологічного партнерства, яка активно формуєть
ся у даний час .
У результаті партнерства державних органів і корпо
рацій істотний ефект може бути досягнуто за рахунок різно
го роду заходів, спрямованих на вдосконалення норматив
них актів, покращення інвестиційного клімату, а також спец
іальних заходів щодо заохочення інвестицій в екологічні
проекти, ресурсозбереження, утилізацію відходів і т. п.
Така стратегія забезпечує можливість одержати знач
ний інвестиційний ефект від екологічної діяльності. Інвес
тиційний ефект і додаткові доходи підприємств, а, відповід
но, і бюджетів усіх рівнів можливі у випадку, якщо раніше
не використовувані ділянки землі повертаються в госпо
дарський оборот, наприклад, у результаті очищення тери
торії від шкідливих промислових відходів.
На обласному та муніципальному рівнях слід визначи
ти заходи, що забезпечують підтримку зовнішньоекономіч
ної діяльності і залучення іноземних інвестицій до здійснен
ня екологічних проектів. Необхідно: вдосконалювати струк
туру виробничих комплексів шляхом підвищення питомої
ваги виробництва з високим рівнем екологічності; здійсни
ти перехід до нових технологічних процесів, що сприяти
муть комплексному і повному використанню природних
ресурсів; вдосконалити методи очищення та утилізації
шкідливих відходів і викидів; створити підприємства еколо
гічної індустрії, що перероблятимуть відходи; раціоналізу
вати використання природних ресурсів з метою охорони
навколишнього середовища.
ВИСНОВКИ
Оцінка екологоекономічної безпеки діяльності
підприємств металургійного комплексу, а також здатність
цих підприємств здійснювати заходи щодо підвищення рівня
екологоекономічної безпеки набуває стратегічного значен
ня для сталого розвитку України.
Концептуальні підходи до управління екологоеконом
ічною безпекою є основою для створення ефективної сис
теми ухвалення управлінських рішень стосовно розвитку
системи екологічного менеджменту металургійних
підприємств, які повинні стати інструментом забезпечення
балансу інтересів держави, потенційного інвестора, влас
ника металургійного підприємства і суспільства в цілому.
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У статті розкрито методологічні та практичні положення становлення та розвитку податкової політиX
ки України в умовах економічних перетворень. Охарактеризовано принципи побудови податкової сисX
теми держави. Зазначено основні економічні інструменти реалізації податкової політики та обгрунтоваX
но необхідність використання адаптивної моделі податкового регулювання соціальноXекономічного розX
витку. Досліджено структуру доходної частини зведеного бюджету України. Визначено особливості стаX
новлення та розвитку вітчизняної системи податкового регулювання економічного розвитку. Виявлено
тенденції розвитку податкової системи в розрізі податкових надходжень зведеного бюджету України.
Визначено пріоритетні напрями розвитку податкової політики в умовах економічних перетворень.
This paper presents some methodological and practical statements to formation and development tax policy
of Ukraine in the period of economic transformation. We examined main principles to formation of national tax
system. We also investigated instruments of tax policy implementation. The necessity to conduct the adaptive
model of fiscal regulation of social and economic development is justified. We analyzed the structure of revenues
consolidated budget in Ukraine. Features of formation and development of national system of fiscal adjustment
of economy are defined. Author determined the priority directions to enhance the tax policy in Ukraine in the
period of economic transformation.
Ключові слова: податкова політика, фіскальне регулювання економіки, податкові надходження, подат
кове навантаження, податковий механізм.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Податкова політика є вагомою складовою системи
фінансовобюджетного регулювання економічного розвит
ку, здійснює значний вплив на систему перерозподілу ва
лового внутрішнього продукту, забезпечує формування
доходної бази державного бюджету з урахуванням цілей та
завдань економічної політики країни, зовнішнього та внут
рішнього економічного середовища та інтересів суспільства.
Постійні трансформації вітчизняного механізму податко
вого регулювання щодо зміни кількості податків, їх ставок,
бази, податкових пільг, перегляду переліку і пропорцій роз
поділу загальнодержавних податків і зборів між державним
та місцевими бюджетами свідчить про пошук моделі подат
кової системи, яка б врахувала інституційні особливості
розвитку економіки, суспільні та індивідуальні інтереси
платників податків. Формування виваженої та ефективної
податкової політики потребує досягнення компромісу між
різними верствами суспільства, забезпечення достатніх об
сягів доходів бюджету для його збалансування та створен
ня сприятливих умов для стійкого економічного зростання
на довгостроковій основі.

номічного розвитку та формування дієвого механізму опо
даткування займалися такі зарубіжні та вітчизняні науковці,
як Є. Аткінсон, В. Андрущенко, А. Вдовиченко [1], О. Дані
лова, А. Дрига, А. Крисоватий, Н. Крючкова [2], А. Лаффер,
І. Лук'яненко [3], І. Лютий, Р. Масгрейв, У. Петі, В. Опарін,
А. Соколовська [6], Д. Стігліц, Л. Тарангул, Дж. Тейлор,
Дж. Хаусман, В. Федосов, І. Чугунов [8]. Разом з тим, на су
часному етапі питання щодо оцінки впливу податкової полі
тики на економічну та соціальну ситуацію в країні є відкри
тим, що зумовлює необхідність подальшого дослідження
даної проблематики. Доцільним є поглиблений аналіз ви
користання адаптивного механізму податкової політики як
елементу формування сприятливих умов для економічного
зростання на довгостроковій основі.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей формування
та реалізації вітчизняної податкової політики в умовах еко
номічних перетворень.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
З метою забезпечення концептуальної єдності до
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
слідження в роботі було використано сукупність методів,
що грунтуються на сучасних теоретикометодологічних
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями визначення сутності податкової політики, підходах, у тому числі порівняння, аналізу, синтезу, теоре
розвитку системи податкового регулювання соціальноеко тичного узагальнення, системний та структурний методи.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Структура доходної частини зведеного бюджету України за період 2005—2014 роки, %
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Доходи

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Податкові надходження

73,08

73,19

73,32

76,27

76,23

74,54

83,98

80,94

79,94

80,58

Неподаткові надходження

23,68

23,60

22,08

20,31

21,41

23,48

15,05

18,15

19,19

17,68

Доходи від операцій з капіталом

2,09

1,87

2,90

2,25

1,34

1,00

0,59

0,67

0,37

0,44

Трансферти

0,14

0,09

0,05

0,05

0,23

0,10

0,12

0,05

0,35

1,18

Цільові фонди

1,01

1,25

1,65

1,12

0,79

0,88

0,26

0,19

0,15

0,12

Джерело: складено на основі даних Державної казначейської служби України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах економічних перетворень податкова система
країни є важливим інструментом фінансового регулюван
ня, від виваженості податкової політики значним чином за
лежать темпи економічного зростання, показники зовніш
ньоекономічної діяльності, обсяги залучення інвестиційних
ресурсів, пріоритети соціальної політики держави. Розви
ток фінансової системи держави супроводжується пост
ійним удосконаленням механізмів стимулювання соціально
економічного розвитку, структурними перетвореннями по
даткової системи, посиленням дієвості регулюючої функції
податків, покращенням якісного рівня планування податко
вих надходжень. Вагомим завданням реалізації механізму
податкового регулювання є створення сприятливих умов
для розвитку підприємництва та забезпечення формування
необхідного обсягу доходної частини бюджету для реалі
зації поставлених завдань. Ефективність функціонування
податкової системи певною мірою визначається рівнем по
єднання та узгодженості фіскальної та стимулюючої скла
дової. На сучасному етапі розвитку фінансовоекономічних
відносин функціонування податкової системи спрямовано
на вирішення важливих суспільних проблем — досягнення
соціальної справедливості та активізації економічного роз
витку.
Прийняття Податкового кодексу стало важливим еле
ментом розвитку системи податкового регулювання та час
тково підвищило дієвість функціонування податкової сис
теми країни. Пріоритетними заходами удосконалення по
даткової політики на сучасному етапі економічних перетво
рень мають бути детінізація економіки, посилення фіскаль
ної ефективності податкової системи, удосконалення інсти
туційних умов функціонування підприємництва, а саме:
підвищення дієвості механізму захисту прав власності, де
регуляція дозвільних процедур у відповідності до європейсь
ких стандартів, підвищення якості адміністрування податків
та зборів [7, с. 45].
Податкова система грунтується на принципах загаль
ності оподаткування; рівності платників перед законом, не
допущення будьяких проявів податкової дискримінації;
невідворотності настання визначеної законом відповідаль
ності у разі порушення податкового законодавства; пре
зумпції правомірності рішень платника податку; фіскаль
ної достатності; соціальної справедливості; економічності
оподаткування; нейтральності оподаткування; рівномір
ності та зручності сплати; єдиного підходу до встановлення
податків та зборів [5]. Слід зауважити, що дані принципи
враховують положення, сформовані ще А. Смітом щодо
формування податкової системи у частині загальності та
рівності оподаткування, зручності сплати для платника, а
також економічності оподаткування. Задекларовані прин
ципи є напрямами розвитку податкового законодавства, які
потребують одночасного реформування системи державно
го управління та структурних змін соціальноекономічної
моделі. В умовах сьогодення, дані принципі виконуються
частково, проте, варто констатувати, що механізм подат
кового регулювання суттєво удосконалюється про що
свідчить покращення позицій держави у рейтингах, які
сформовані Світовим Банком щодо функціонування подат
кової системи [4, с. 312].
Склад вітчизняної податкової системи відповідає будові
податкових систем країн з розвинутою економікою, а та
кож країн з трансформаційною економікою у складі Євро
пейського Союзу, що свідчить про тенденцію уніфікації опо
даткування. В Податковому кодексі України визначено, що
податкова система включає 7 загальнодержавних податків
та зборів, 2 місцеві податки та 2 місцеві збори. Разом з тим,
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підрозділом 10 Перехідних положень ПКУ зазначено, що
тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради
України про завершення реформи Збройних Сил України,
встановлюється військовий збір.
Прогнозування та удосконалення будьяких економіч
них показників було б неможливим без грунтовного та які
сного їх аналізу. Для аналізу процесу формування бюджет
них доходів важливим є виявлення особливостей структу
ри доходної частини бюджету, визначення показників пи
томої ваги складових системи бюджетних доходів у вало
вому внутрішньому продукті. Згідно зі ст. 9 Бюджетного
кодексу України доходи бюджету класифікуються за таки
ми розділами: податкові надходження, неподаткові надход
ження, доходи від операцій з капіталом, трансферти. По
датки є найбільшою складовою доходної частини зведено
го бюджету (табл. 1).
Так, за період 2005—2014 років, середнє значення част
ки податкових надходжень у структурі доходної частини
зведеного бюджету становило 77,21 відсотка, неподаткових
надходжень — 20,46 відсотка, доходів від операцій з капі
талом — 1,35 відсотка, цільових фондів — 0,74 відсотка,
офіційних трансфертів — 0,24 відсотка відповідно. У розрізі
п'ятирічних періодів 2005—2009 та 2010—2014 років можна
спостерігати певні зміни у структурі бюджетних доходів.
Насамперед відбулось зростання питомої ваги податкових
надходжень на 5,58 відсоткових пункти до значення 80,0
відсотків, у значній мірі, за рахунок віднесення рентної пла
ти із неподаткових до податкових надходжень, прийняття
Податкового кодексу України поліпшило механізм адміні
стрування основних податків, було зменшено кількість не
цільових податкових пільг. У свою чергу, частка неподатко
вих надходжень знизилась на 3,51 відсоткових пункти, час
тка доходів від операцій з капіталом на 1,48 відсоткових
пункти, цільових фондів на 0,84 відсоткових пункти. Вод
ночас значення питомої ваги офіційних трансфертів за ос
танні п'ять років у середньому зросло на 0,25 відсоткових
пункти, що пов'язано із суттєвим зростанням обсягів над
ходжень в рамках програм допомоги Європейського Союзу,
яка складає понад 90 відсотків усіх наданих трансфертів у
2014 році та становить 1,2 відсотка доходної частини зведе
ного бюджету України.
Аналіз структури податкової системи України свідчить,
що Україна належить до країн із середнім рівнем перероз
поділу валового внутрішнього продукту через податкову
систему. За останнє десятиліття середнє значення частки
податків у валовому внутрішньому продукті складало 23,52
відсотка, в тому числі у розрізі п'ятирічних періодів 2005—
2009 років — 22,90 відсотка, 2010—2014 років — 24,14 відсот
ка. До основних бюджетоутворюючих податків належать
податок на додану вартість, податок на доходи фізичних
осіб, податок на прибуток, акцизний податок.
У розрізі поділу податків на прямі та непрямі, можна
стверджувати, що непрямі податки переважають у складі
вітчизняної податкової системи. Структура податків за да
ною ознакою формується з урахуванням особливостей роз
витку економіки, ступеню розвитку фінансовоекономічних
відносин, макроекономічних тенденцій та пріоритетів еко
номічної політики. Прямі податки є достатньо дієвим інстру
ментом податкового регулювання і більш ефективно впли
вають на стимулювання економічного зростання, створю
ючи сприятливі умови для розвитку національного вироб
ництва. При збільшенні обсягу виробництва — зростають
відрахування до бюджетів усіх рівнів. Крім того, застосо
вуючи прогресивні ставки податку на прибуток підприємств,
доходи населення та майнові податки в певній мірі реалі
зується принцип соціальної справедливості податкової си
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Таблиця 2. Структура податкових надходжень зведеного бюджету України за період 2005—2014 років, %

ПДВ
Податок на доходи
фізичних осіб
Акцизний податок
Податок
на прибуток
підприємств
Збори за спеціальне
використання
ресурсів
Мито
Місцеві податки та
збори
Інші податки та
збори

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

34,47

40,08

36,82

40,54

40,66

36,82

38,87

38,50

36,24

37,83

17,67

18,13

21,57

20,20

21,38

21,77

17,99

18,88

20,38

20,46

8,10

6,85

6,56

5,62

10,39

12,08

10,13

10,66

10,36

12,27

23,92

20,81

21,33

21,07

15,88

17,21

16,47

15,48

15,54

10,94

4,06

3,78

3,69

4,09

5,40

5,42

4,43

4,86

8,15

9,14

6,86

5,86

6,22

5,42

3,33

3,87

3,52

3,66

3,77

3,43

0,61

0,51

0,45

0,36

0,39

0,35

0,75

1,51

2,07

2,19

4,31

3,98

3,36

2,70

2,57

2,48

7,84

6,45

3,49

3,74

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України.

стеми. Водночас непряме оподаткування має свої переваги
— більш ефективний механізм протидії ухиленню від спла
ти податків, надходження від непрямих податків є більш
стабільними та стійкими в умовах трансформаційних пере
творень.
Встановлено, що надходження прямих податків до бюд
жету лиш незначно переважали надходження від непрямих
податків у 2005 та 2007 роках. Середнє значення питомої
ваги непрямих податків у валовому внутрішньому продукті
за аналізований період складає 12,17 відсотка, в тому числі
у 2005—2009 роках — 11,72 відсотка, 2010—2014 роках —
12,62 відсотка та має тенденцію до збільшення. Відповідно,
приведений показник для прямих податків за наведений
проміжок часу становив 11,35 відсотка, у розрізі п'ятирічок
11,18 та 11,52 відсотка. Варто відзначити тенденцію до сут
тєвого зниження питомої ваги прямих податків у валовому
внутрішньому продукті в умовах економічної рецесії 2009
року, коли даний показник знизився на 1,2 відсоткових пун
кти в порівнянні з минулим роком, а також зниження по
казника у 2014 році на 1,2 відсоткових пункти, що пов'яза
но як з економічними, так і військовими діями на території
країни.
З аналізу таблиці 2, можна зробити висновок , що най
більше фіскальне значення для бюджету у період 2005—
2014 років має податок на додану вартість (далі ПДВ). Се
реднє значення надходжень цього податку до бюджету по
відношенню до інших податкових надходжень складає
38,08 відсотка, у 2005—2009 роках — 38,51 відсотка та у
2010—2014 роках — 37,65 відсотка. Слід зауважити, що
чіткої тенденції до зростання чи зниження ролі ПДВ у
формуванні доходної бюджету не виявлено, його частка
незначно коливається в залежності від ряду факторів —
обсягів новоствореної доданої вартості, експорту та
відшкодування податку, обсягу імпорту та обмінного кур
су національної грошової одиниці, кількості податкових
пільг та вилучення з об'єкту податку, порядку та критеріїв
бюджетного відшкодування, механізму його адміністру
вання. ПДВ є податком, який незважаючи на своє фіскаль
не значення має широке поле для фіктивного регулюван
ня податкового кредиту та обсягів бюджетного відшкоду
вання. Тому найбільш часті зміни податкового законодав
ства стосуються саме положень щодо адміністрування да
ного податку.
Податок на доходи фізичних осіб є другим за обсягом
надходжень до доходної частини зведеного бюджету. Зна
чення частки даного податку в податкових надходженнях
за період 2005—2014 років коливається в межах від 17,67
відсотка у 2005 році до 20,46 відсотка у 2014 році та, у ціло
му, є стабільними серед найбільших бюджетоутворюючих
податків. Середнє значення наведеного показника за ана
лізований період становить 19,84 відсотка, за період 2005—
2009 років — 19,79 відсотка, 2010—2014 років — 19,89 відсот
ка відповідно.
Необхідно зазначити, що в аналізованому періоді з 2005
по 2010 рік діяла пропорційна ставка податку, а з прийнят
тям Податкового кодексу — прогресивна. Відповідно ос
новні ставки податку становлять 15 відсотків бази оподат
кування доходів, а до частини доходу, що перевищує деся
тикратний розмір мінімальної заробітної плати застосову
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ють ставку податку 20 відсотків. Однак слід зауважити, що
фіскальна ефективність запровадження прогресивної шка
ли оподаткування з такою градацією є недостатньо висо
кою, загалом обсяг сплаченого податку за даною ставкою в
загальній структурі оподаткування не перевищує двох
відсотків.
Фіскальна роль податку на прибуток підприємств зали
шається доволі вагомою, хоч в останні роки зафіксовано
стійку тенденцію до її зниження, значення частки податку
в податкових надходженнях за аналізований період коли
ваються в межах від 10,94 відсотка у 2014 році до 23,92
відсотка у 2005 році, середнє значення складає 17,86 відсот
ка, у період 2005—2009 років — 20,60 відсотка, 2010—2014
років — 15,13 відсотка відповідно. Суттєве зниження дано
го показника спостерігалось у період економічної рецесії з
піком у 2009 році, а також у 2013—2014 роках. Виявлена
тенденція до зниження частки податку на прибуток
підприємств зумовлена як макроекономічними так і сусп
ільними факторами (економічна рецесія, втрата виробничо
го потенціалу внаслідок територіального конфлікту) так і
зниженням ставки податку із рівня 25 відсотків у 2010 році
до 18 відсотків у 2014 році.
Показник питомої ваги акцизного податку у податко
вих надходженнях бюджету за останнє десятиліття
збільшився на 4,17 відсоткових пункти з 8,10 відсотка у 2005
році до 12,27 відсотка у 2014 році. Усереднене значення да
ного показника за період 2005—2014 років складає 9,30
відсотка, в тому числі за період 2005—2009 років — 7,50
відсотка, 2010—2014 років — 9,30 відсотка. Ще з початком
рецесії із середини 2008 року було вжито компенсаторних
заходів податкового регулювання з метою зниження рівня
дефіциту бюджету, в тому числі в частині підняття ставок
акцизного податку, що стало причиною зростання його
фіскального значення. В цей час, державні фінансові інсти
тути зіткнулись із проблематикою суттєвого зниження об
сягу податкових надходжень до державного та місцевих
бюджетів. Тому було розроблено та впроваджено в прак
тичну площину сукупність відповідних заходів податкового
регулювання, в тому числі підвищення ставок акцизного
збору на тютюнові вироби, спирт і лікерогорілчані виро
би, пиво, дизельне пальне, легкові автомобілі, податку з
власників транспортних засобів та підвищення ставок
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне стра
хування на випадок безробіття. Основним результатом ре
алізації компенсаторних заходів податкового регулюван
ня стало зростання обсягів податкових надходжень від
акцизного податку до бюджету на 69,2 відсотка, в тому
числі від акцизного податку з вироблених в Україні товарів
— на 75,3 відсотка, із ввезених на територію України то
варів на 44,5 відсотка. Як наслідок частка акцизного по
датку в доходах зведеного бюджету зросла на 4,77 відсот
кових пункти, що у цілому дозволило компенсувати втра
ти бюджету 2009 року від зниження надходжень податку
на прибуток підприємств на 5,19 відсоткових пункти у по
рівнянні з минулим роком. Можна відзначити тенденцію
до поступового наближення ролі акцизного податку в по
датковій системі країни до рівня розвинутих країн, що
може бути оцінено як позитивні зрушення механізму по
даткового регулювання.
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Значення показника питомої ваги ввізного та вивізного
мита у податкових надходженнях знаходилось у межах від
6,86 відсотка в 2005 році до 3,43 відсотка у 2014 році. Відпо
відно, усереднене значення приведеного показника за ана
лізований період складає 4,59 відсотка, за період 2005—2009
років — 5,53 відсотка, 2010—2014 років — 3,65 відсотка, що,
в свою чергу, свідчить про зниження ролі мита у формуванні
доходної частини бюджету.
Проведений аналіз структури податкових надход
жень дає змогу констатувати, що у період 2005—2014 ро
ків найбільшу вагу мали податки на споживання, їх част
ка у загальній структурі коливалась в межах від 50,37
відсотка у 2013 році до 55,08 відсотка у 2009 році, середнє
значення даного показника становило 52,66 відсотка,
відповідно у 2005—2009 роках — 52,80 відсотка, 2010—
2014 роках — 52,51 відсотка. У розрізі даної групи по
датків частка ПДВ у доходах зведеного бюджету в се
редньому складала 38,08 відсотка, акцизного податку 9,30 від
сотка.
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості у середньому за період 2005—
2014 років становлять 37,71 відсотка від загального обсягу
податкових надходжень бюджету. Разом з тим, в останні
п'ять років спостерігається тенденція до зниження фіскаль
ної ролі даної категорії податків з 40,39 відсотка у 2005—
2009 роках до 35,02 відсотка у 2010—2014 роках. Зниження
даного показника, в значній мірі, обумовлено зменшенням
удвічі частки податку на прибуток у структурі доходної ча
стини зведеного бюджету з 21,07 відсотка у 2008 році до
10,94 відсотка у 2014 році.
Збори за спеціальне користування природних ресурсів,
які нещодавно було включено у рентну плату становили
доволі значиму вагу у наповненні доходної частини бюдже
ту, їх частка зросла з 4,06 відсотка у 2005 році до 9,14
відсотків у 2014 році, відповідно середнє значення склало
5,30 відсотка, в тому числі у розрізі п'ятирічних періодів —
4,20 та 6,40 відсотка.
Показник питомої ваги місцевих податків і зборів ко
ливався у період 2005—2014 років у межах від 0,61
відсотка у 2005 році до 2,19 відсотка у 2014 році, і в ос
танні п'ять років фіксується тенденція до його поступо
вого зростання. Насамперед, це пов'язано із початком
податкової реформи, надання з другої половини 2011
року згідно з положеннями Податкового кодексу Украї
ни єдиному податку статусу місцевого податку з метою
підвищення стимулів органів місцевого самоврядування
щодо розвитку підприємництва. Згодом було продовже
но реформування системи місцевих податків та зборів,
запроваджено податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, удосконалено групи та збільшено
ліміт обороту суб'єкта господарювання, які мають пра
во здійснювати діяльність за спрощеною системою опо
даткування, обліку та звітності. Законом України від
28.12.2014 р. № 71VIIІ було внесено низку вагомих змін
щодо реформування механізму податкового регулюван
ня, зокрема це стосувалось місцевих податків і зборів.
Відтепер з 2015 року до місцевих податків віднесено
окрім єдиного податку податок на майно, який скла
дається із податку на нерухоме майно, відмінне від зе
мельної ділянки, транспортного податку та плати за зем
лю. Водночас необхідно відзначити, що у порівнянні з
розвинутими країнами роль місцевих податків та зборів
у структурі податкових надходжень є значно нижчою та
потребує поступового зростання, що є основою для про
ведення фінансової децентралізації адміністративноте
риторіальних одиниць. Реалізація зазначеного сприяти
ме посилення відповідальності органів місцевої влади,
посилить дієвість фінансового контролю за використан
ням бюджетних коштів та рівень мотивації щодо розвит
ку економіки регіону.
ВИСНОВКИ
Податки є вагомим інструментом державного впли
ву на економічну систему країни за допомогою якого
здійснюється вплив на обсяги та структуру доходної ча
стини зведеного бюджету. Варто зазначити, що подат
кова політика як складова державної фінансової політи
ки, спрямована на забезпечення достатнього рівня до
ходів бюджету шляхом встановлення оптимального по
казника оподаткування та стимулювання економічного
зростання. У процесі розробки та реалізації податкової
політики важливим та необхідним є врахування та взає
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моузгодження цілей, завдань бюджетної політики, що
позитивно впливатиме на економічний розвиток суспіль
ства. Кореляція пріоритетів та цілей всіх складових
фінансової політики впливатиме на зміну показника по
даткового навантаження на економіку, сприяючи підви
щенню рівня керованості фінансовою системою країни.
Податкова політика потребує взаємоузгодження стиму
л юючих , к о мп е нс ато р ни х та ін ших зах од і в щ од о
підтримки системних реформ в економіці і соціальній
сфері. Компенсаторні заходи хоч і не мають довготри
валого економічного ефекту, проте надають можливість
посилити збалансованість бюджетної системи. Стиму
люючі заходи, в значній мірі, спрямовані на розширення
обсягу внутрішнього попиту, однак без проведення
структурних змін економіки їх реалізація має коротко
строковий період дії. З метою посилення результатив
ності економічних перетворень важливим є підвищення
ефективності податкових механізмів економічного роз
витку, зниження трансакційних витрат системи адміні
стрування податків.
Використовуючи інструменти адаптивної ефективності,
держава збільшила частку податкових надходжень у дохо
дах бюджету, посилила фіскальну результативність непря
мих податків та створює умови для ліберальної моделі пря
мого оподаткування. Разом з тим, важливим є подальше
посилення фіскальної ефективності податку на додану
вартість, сприяння розвитку підприємництва, зменшення
кількості податкових пільг та покращення якісного рівня
адміністрування податків, посилення обгрунтованості бю
джетного планування та прогнозування, введення дієвих
майнових податків з урахуванням ефективності їх запро
вадження.
Література:
1. Вдовиченко А. М. Дискреційна складова фіскальної
політики України / А.М. Вдовиченко // Журнал європейсь
кої економіки. — 2013. — Т. 12, № 2. — С. 165—177.
2. Крючкова Н.М. Податкова політика в системі мак
роекономічного регулювання: монографія / Н.М. Крючко
ва. — О.: Астропринт, 2011. — 174 с.
3. Лук'яненко І.Г. Моделювання впливу змін фіскальної
політики на економіку України / І.Г. Лук'яненко // Бізнес
Інформ. — 2012. — № 4 (411). — С. 197—201.
4. Пасічний М.Д. Механізм непрямого оподаткування
в Україні: становлення та розвиток / М.Д. Пасічний //
БізнесІнформ. — 2013. — №5. — С. 311—318.
5. Податковий кодекс України: станом на 5 лют.
2015 р.: відповідає офіц. тексту. — Харків: Право, 2015.
— 693 с.
6. Соколовська А.М. Фіскальна політика в Україні та її
макроекономічні наслідки / А.М. Соколовська // Фінанси
України. — 2014. — № 1. — С. 17—32.
7. Соколовська А.М. Формування податкової політики
в умовах невизначеності / А.М. Соколовська // Фінанси
України. — 2012. — № 11. — С. 44—52.
8. Чугунов І.Я. Довгострокова бюджетна стратегія у
системі економічної циклічності // Вісник КНТЕУ. — 2014.
— № 5. — С. 64—77.
References:
1. Vdovychenko, A. M. (2013), "Discretionary component
of fiscal policy in Ukraine", Zhurnal yevropeys'koyi ekonomiky,
vol. 2, pp. 165—177.
2. Kryuchkova, N. M. (2011), Podatkova polityka v systemi
makroekonomichnoho rehulyuvanny [Tax policy in the system
of economic regulation], Astroprynt, Оdessa, Ukraine.
3. Luk'yanenko, I. H. (2012), "Modeling the impact of fiscal
policy changes on economy of Ukraine, "Biznes Inform", vol. 4
(411), pp. 197—201.
4. Pasichnyy, M. D. (2013), "The mechanism of indirect
taxation in Ukraine: formation and development", "Biznes
Inform", vol. 5, pp. 311—318.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of
Ukraine", Pravo, Kharkiv, Ukraine, 693 p.
6. Sokolovs'ka, A. M. (2014), "Fiscal policy in Ukraine and
its consequences", Finansy Ukrayiny, vol. 11, pp. 17—32.
7. Sokolovs'ka, A. M. (2012), "Tax policy formation in the
period of uncertainty", Finansy Ukrayiny, vol. 11, pp. 44—52.
8. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Longterm budget strategy in
the system of economic cycle", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 64—
77.
Стаття надійшла до редакції 24.12.2015 р.

Економiка та держава № 1/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 657:061.1

Н. А. Лиско,
здобувач кафедри обліку та аудиту економічного факультету,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
асистент аудитора ТОВ "Міжнародна аудиторська група", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА НОВИМИ НОРМАМИ
НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ)
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
N. Lysko,
p.g. student of accounting and auditing the economic faculty
of Kyiv national Taras Shevchenko university, assistant auditing "International audit group"

THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
TO THE RULES OF NATIONAL REGULATIONS (STANDARDS) OF ACCOUNTING
IN THE STATE SECTOR IN UKRAINE
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі реформаційних перетворень
нормативноправової регламентації та організаційно
структурних змін бухгалтерського обліку в бюджетних
установах виникає необхідність в модернізації порядку
організації бухгалтерського обліку у вищих навчальних
закладах — однієї із основних сфер системи управлін
ня державними фінансами. Зміни викликані потребою
закладів вищої освіти бути динамічним учасником євро
інтеграційних змін в Україні на основі їх забезпечення
якісними інструментами бухгалтерського оформлення
результатів господарської діяльності та підвищення
ефективності роботи підрозділів бухгалтерії.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета наукового дослідження спрямована на визна
чення економічного сутності та значення організацій
ноструктурних змін бухгалтерського обліку у вищих
навчальних закладах за новими нормами НП(С)БОДС в
умовах реформування системи управління державними
фінансами.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
До питань первинної організації бухгалтерського
обліку в бюджетних установах традиційно відносять
формування облікової політики, організаційні форми
бухгалтерського обліку, розробку робочого плану ра
хунків, вибір форми бухгалтерського обліку [3, с. 378].
Облікова політика для суб'єктів господарювання в дер
жавному секторі України є поняттям досить новим.
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Довгий час вказані суб'єкти господарювання не форму
вали облікову політику, а в її якості застосовувати ти
пові нормативні документи, що регламентують порядок
обліку в бюджетній сфері. Перехід до Національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в дер
жавному секторі (далі НП(С)БОДС) вимагає розробки
кожною бюджетною установою облікової політики, в
тому числі вищими навчальними закладами (далі ВНЗ).
Необхідно зазначити, що нещодавньою інновацією
в нормативноправовому регулюванні питання форму
вання облікової політики суб'єктами державного сек
тору в Україні стало прийняття наказу Міністерства
фінансів України № 11 від 23 січня 2015 року "Мето
дичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта
державного сектору" [1].
Нагадаймо, що згідно із НП(С)БОДС 101 "Подання
фінансових звітів" суб'єкти державного сектору, до
складу яких входять і ВНЗ, визначають облікову пол
ітику на основі Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі. Обліко
ва політика суб'єкта державного сектору визначається
у розпорядчому документі, в якому мають бути встанов
лені методи оцінки (якщо НП(С)БОДС передбачено за
стосування декількох методів оцінки, то суб'єкт держав
ного сектору повинен обрати та послідовно застосову
вати один з них), обліку, види сегментів та їх пріори
тетність і процедури, які має застосовувати суб'єкт дер
жавного сектору та щодо яких нормативноправовими
актами з бухгалтерського обліку передбачено більше
ніж один варіант, та порядок організації бухгалтерсь
кого обліку [2]. На підставі вивчення профільних літе
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ну інформацію у фінансовій і бюджетній звітності за
вказаними суб'єктів господарювання в державному
секторі.
Переходячи до розгляду організаційних форм бух
галтерського обліку в бюджетних установах, зазначи
мо, що з цього приводу спостерігається вкрай обмеже
не коло публікацій, автором яких виступає Свірко
С.В., яка виділяє дві форми організації бухгалтерсько
го обліку [3, с. 36—41]:
— централізацію, яка виступає сукупністю різно
видів функціонування системи збору, реєстрації та об
робки інформації згідно з єдиним адміністративним на
методологічним підпорядкуванням, з виокремленням
специфічного її виду — центральної бухгалтерії;
— децентралізація, яка характеризується методо
логічним підпорядкуванням облікового процесу голов
ному бухгалтеру кожного із структурних підрозділів та
головному бухгалтеру центральної бухгалтерії, а в ад
міністративному розумінні — повною регламентацією з
боку керівника структурного підрозділу.
Ці наукові дослідження здійснені на підставі уза
гальнення спостережень особливостей побудови орган
ізаційних форм у вищих навчальних закладів держав
ної форми власності України, а також з урахуванням
загальноприйнятих підходів до організаційних форм
бухгалтерського обліку і беручи до уваги специфіку їх
діяльності. В результаті опрацювання положень пооб'
єктного обліку НП(С)БОДС, автором пропонується при
побудові структури бухгалтерії ВНЗ враховувати діяль
нісний підхід (за видами діяльності) із застосуванням
лінійноштабного типу організаційної структури (рис.
2).
З метою удосконалення роботи бухгалтерської
служби під час отримання, обробки і передачі доку
ментів бухгалтерського оформлення у ВНЗ сформова
но схема організації руху інформації на вказаних носі
ях в вищих навчальних закладах (рис. 3).
Отже, дані із рисунка 2 аргументовують в ілюстро
Рис. 1. Організаційні, методичні та технічні підходи
ваній формі не доопрацювання в організації роботи ВНЗ
формування облікової політики у вищому навчальному
щодо руху та передачі інформації, зокрема, питання, які
закладі
стосуються необхідності проходження документів не
Джерело: складено на основі даних [2—3].
залежно від рівня їх важливості та змісту по всіх лан
ратурних джерел, сформовано положення Наказу про ках організаційної структури ВНЗ, затримки документів
облікову політику для ВНЗ з метою упорядкування на кожному з них з ціллю контролю. З одного боку, кон
організаційного забезпечення обліку у ВНЗ (рис. 1).
троль необхідний для покращення якості роботи універ
Застосування положень Наказу про облікову полі ситету, але, з іншого боку, затримка важливих доку
тику вищими навчальними закладами дасть змогу от ментів на кожних рівнях організаційної структури —
римувати достовірну, доречну, дохідливу та порівня призводить до втрати актуальності змісту документів.
Тому для покращення організації роботи ВНЗ по
трібно спростити процес руху документів та їх орган
ізаційну структуру в частині залучення до цих процесів
тільки сектори університету, які мають відношення до
них та несуть відповідальність за їх якість.
Запровадження у практику запропонованої орган
ізаційної структури бухгалтерської служби для вищих
навчальних закладів сприятиме оптимізації інформа
ційних потоків між різними підрозділами бухгалтерії,
чіткій ідентифікації центрів збору інформаційних да
них за об'єктами обліку, а уможливлює формування
підсистеми управлінського обліку на рівні організації
праці відповідних облікових працівників.
Питання розробки робочого плану рахунків нероз
ривно пов'язане з розробкою Плану рахунків бух
галтерського обліку в державному секторі загалом. На
реалізацію заходів, визначених постановою Кабінету
Міністрів України від 16.01.2007р. № 34 "Про затверд
ження Стратегії модернізації системи бухгалтерсько
го обліку в державному секторі на 2007—2015 роки"
та розпорядження Кабінету Міністрів України від
01.08.2013 р. № 774р "Про Стратегію розвитку систе
ми управління державними фінансами" в грудні місяці
2013 року наказом Міністерства фінансів України №
1203 затверджено План рахунків бухгалтерського об
Рис. 2. Організаційна структура бухгалтерської служби ВНЗ ліку в державному секторі.
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Робочий план рахунків бухгалтерського
1. Облікові дані
обліку формується з урахуванням чинних по
вноважень, прав й обов'язків працівників
2. Первинні документи
фінансовобухгалтерських служб в бюджет
2.1. Паперова форма
2.2.Електронна форма
них установах, — керівництвом головного бух
галтера. Але перед тим, як затвердити оста
Журнал реєстрації
Бухгалтерські проведення
точний варіант робочого плану керівникам
електронних документів
структурних підрозділів фінансовобухгал
терської служби доцільно провести перевірку
Журнал операцій
3. Журнал реєстрації
способів відображення трансакцій відповідно
первинних документів
до номенклатури об'єктів обліку за звітні пе
ріоди минулих років та законодавчих змін. З
4. Реєстрація
Сектор «єдине вікно обміну документами»
метою досягнення максимальної точності при
5. Збір
його побудові необхідно дослідити, опрацю
вати, проконтролювати та підсумувати окремі
5.1. Сектор обліку основної
5.2. Сектор обліку додаткової
проекти класів рахунків робочого плану ра
функціональної діяльності ДВНЗ
діяльності ДВНЗ
хунків бухгалтерського обліку, які мають най
більшу цінність під час здійснення реформа
6. Цілі і задачі на ділянках обліку
ційних перетворень і узагальнені отримані дані
обробляються головним бухгалтером.
Останній, в свою чергу, зобов'язаний пе
Бухгалтерські проведення
ревірити методику побудови та обгрунтувати
важливість розширення проектної структури
7.2. Фінансова,
7.1. Відомості
Звіти у вигляді регістрів
робочого плану рахунків на основі вивчення
бюджетна
аналітичного та
плану фінансовогосподарської діяльності в податкова,
та звітність по
синтетичного
майбутньому. В кінцевому підсумку, головний єдиному соціальному
обліку, допоміжні
7. Нормативно-довідкова
бухгалтер повинен проаналізувати загальний
внеску
звіти по ним
інформація
рівень аналітичних даних, що визначаються
внаслідок опрацювання основоположних за
Рис. 3. Рух облікової інформації в розрізі ділянок обліку
сад функціонування національної системи
в ВНЗ
бухгалтерського обліку в державному секторі.
Принципами побудови робочого плану рахунків бухгал тивування вибору організаційної форми бухгалтерсько
го обліку та побудови комплексної організаційної
терського обліку є [3]:
— принцип аналітичності означає відображення структури бухгалтерської служби вказаного суб'єкту
змісту інформації з урахуванням потреб управління за господарювання;
— розробка змістовних положень Наказу про об
встановленими лімітними межами;
— принцип легітимності, що передбачає здійснення лікову політику і робочого Плану рахунків бухгалтерсь
оцінки на предмет дотримання чинних положень нор кого обліку ВНЗ на основі НП(С)БОДС націлені на удос
мативноправового регулювання бухгалтерського об коналення первинної організації бухгалтерського об
ліку ВНЗ та спрощення облікового процесу вказаних
ліку в бюджетних установах;
— принцип повноти відображення, який зобов'язує суб'єктів господарювання в умовах модернізації націо
відбиття в повній мірі фінансовогосподарської діяль нальної системи бухгалтерського обліку в державному
секторі України.
ності бюджетної установи.
Причому, потрібно зазначити, що загальний План
Література:
рахунків бухгалтерського обліку видозмінюється (змен
1. Методичні рекомендації щодо облікової політики
шується або розширюється) в ході формування робо
суб'єктів
державного сектору [Затвердженo Наказом
чого плану рахунків. Скорочення Плану рахунків може
Міністерства фінансів України від 23.01.2015 року № 11]
зумовлюватися такими чинниками [3, с. 52]:
— специфікою галузевої діяльності — під вплив цьо [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України:
го чинника підпадають синтетичні рахунки, за якими [сайт]. — Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/
відбивається інформацію щодо специфічних для відпо uk/ lettersandorders/treasury/536411.html
2. Національні положення (стандарти) бухгалтерсь
відної сфери операцій;
— рівнем розпорядника бюджетних коштів і поряд кого обліку в державному секторі [Затверджено
ком обслуговування коштів загального та спеціального Міністерством фінансів України від 25.01.2012 р. № 52]
змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] //
фондів бюджетної установи чи організації — до відпові [зі
Верховна
Рада України: [сайт]. — Режим доступу: http:/
дної групи рахунків, на які відбивається інформація про /zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/z020012
грошові надходження та доходи бюджетних установ;
3. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в
— масштабами діяльності установи — до цієї групи бюджетних установах: навчальний посібник. — К.:
відносять, як правило, рахунки за якими збирається КНЕУ, 2003. — 380 с.
інформація за додатковими видами діяльності бюджет
них установ.
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EFFICIENCY OF ACTIVITY OF SUGARXBEET INDUSTRY OF UKRAINE

У статті представлено результати аналізу ефективності виробництва цукрових буряків та цукру в Україні. ВизнаX
чено, що основними проблемами покращення ефективності бурякоцукрового виробництва в Україні є відсутність
чіткого регулювання ринку цукру, висока собівартість цукру та цукрових буряків, скорочення матеріальноXтехнічX
ного забезпечення бурякосіючих господарств і цукрових заводів.
Економічна система взаємовідносин між виробниками сировини і виробниками цукру практично припинили
діяльність. Більше половини існуючих цукрових заводів України працюють не на повну потужність. Вже більше 10
років в Україні зберігається тенденція незбалансованості виробництва власного бурякового цукру, що призводить
до значних коливань цін на цукор та сильно дестабілізує ситуацію на внутрішньому ринку. Обгрунтовано напрями
диверсифікації виробництва, що сприятиме підвищенню ефективності бурякоцукрової галузі.
Ситуація, що склалась у бурякоцукровій галузі України потребує негайних спільних дій за участю всіх гравців
ринку цукру для вироблення чіткої стратегії щодо функціонування галузі, а саме: вирішення проблем надлишкових
потужностей, оптимізації посівних площ та виробництва цукрових буряків і цукру; реконструкції цукрових заводів.
In the article are presented the results of analysis of efficiency of production of sugar beets and sugar in Ukraine. Certainly,
that basic problems of improvement of efficiency of sugarXbeet production in Ukraine are absence of the clear adjusting of
market of sugar, high prime price of sugar and sugar beets, reduction of logistical support of sugarXfactory. Economic system
of mutual relations between the producers of raw material and producers of sugar practically stopped its activity. More than
halves of existent sugarXfactory of Ukraine work for not full capacity. In Ukraine the tendency of unbalanced of production of
own beet sugar which results in considerable priceXwaves on sugar and strongly destabilizes a situation at the internal market
has been kept already for more than 10 years. Grounded directions of diversification of production which will be instrumental
in the increase of efficiency of sugarXbeet industry. Situation which was happened in sugarXbeet industry of Ukraine needs
immediate general actions with participation of all players of sugar Xmarket , making clear strategy for functioning the industry,
namely: decision of problems of surplus powers, optimization of sowing areas and production of sugar beets and sugar;
reconstructions of sugarXfactories.
Ключові слова: цукрові буряки, цукор, бурякоцукрова галузь, ринок, ефективність виробництва, цукрові заводи.
Key words: sugar beets, sugar, sugarbeet industry, market, efficiency of production, sugarfactories.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна за обсягами виробництва бурякового цукру зай
мала лідируючі позиції в світі і входила до найбільших його
експортерів. Однак, на сьогоднішній день, бурякоцукрова га
лузь України знаходиться в тяжкому стані. Коливання обсягів
виробництва цукрових буряків та цукру протягом останніх
років, спричинений негативними організаційноекономічними,
технікотехнологічними та політичними чинниками.
Сучасний стан бурякоцукрової галузі як однієї з основ
них галузей агропромислового комплексу України потре
бує створення умов, для забезпечення ефективного вироб
ництва цукрових буряків та цукру. На сьогоднішній день
чинники, які впливають на ефективність бурякоцукрової
галузі, працюють недосконало, внаслідок чого збільшуєть
ся собівартість виробництва цукрових буряків та цукру,
створюється дефіцит або профіцит на ринку цукру, існують
значні амплітуди коливань на цукрові буряки та цукор.
Низький рівень ефективності національних товаровироб
ників на дозволяє розширювати географію експорту цукру.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам ефективності бурякоцукрової галузі Украї
ни присвячені наукові праці багатьох економістіваграрникі,
а саме: М.Ю.Коденської [1], В. МесельВеселяка [2],
М.В.Роїка [3], П. Саблука [1], О.М. Шпичака [4], М. Ярчука
[2] та ін. Однак сьогоднішній стан кон'юнктури ринку по
требує вирішення багатьох питань щодо підвищення ефек
тивності виробництва цукрових буряків та цукру.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті — дослідження економічної ефективності
виробництва цукрових буряків та цукру, визначення основ
них проблем, що виникають при виробництві, обгрунтуван
ня рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності
підприємств бурякоцукрової галузі України та розробка
шляхів забезпечення стабільного їх функціонування в умо
вах теперішньої кон'юнктури ринку.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Період початку 90х років характеризувався глибокою
фінансовою кризою в галузі, скороченням посівних площ
цукрових буряків, зниженням виробництва цукру, закрит
тям цукрових заводів та зношенням обладнання, зменшен
ням кількості робочих місць та соціальної напруги в регіо
нах [5]. Кризові явища в бурякоцукровій галузі тривають і
до сьогоднішнього дня.
У 2014 р. площі під цукрові буряки скоротилися на 78%
у порівнянні з 1990 р. У той же час можна відмітити пози
тивну тенденцію до зростання середньої врожайності цук
рових буряків з 278 до 477 ц/га (рис. 1).
Через скорочення посівних площ під цукрові буряки,
валовий збір цієї культури в Україні знизився на 50 %. У
2014 р. зібрано лише 15100 тис. тонн проти 44264 тис. тонн
у 1990 р. В Україні основне виробництво цукрових буряків
зосереджено у Вінницькій, Київській, Полтавській, Тер
нопільській та Хмельницькій областях, де у 2014 р. підприє
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Рис. 1. Динаміка площ посівів та урожайності цукрових буряків в Україні у 1990—2014 рр.

мствами цукрової галузі було вирощено 69,9 % цукрових бу
ряків від загального валового виробництва в Україні.
За останні 3 років урожайність цукрових буряків знач
но покращилась. У 2014 р. вдалося зібрати рекордний в
історії українського буряківництва врожай — 477 ц/га. Не
зважаючи на значне збільшення урожайністі цукрових бу
ряків в Україні, вона все ще залишається нижчою середнь
освітового рівня. Наприклад, у США середня врожайність
по країні коливається на позначці 450—500 ц/га, у Німеч
чині 500—600 ц/га, а у Франції, де природнокліматичні умо
вами для вирощування цукрових буряків подібні до украї
нських, урожайність становить близько 650—750 ц/га, де з
380 тис. га збирають понад 30 млн тонн цукрових буряків.
Для покращення урожайності та збільшення валових
зборів цукрових буряків та виробництва цукру необхідно
застосовувати сучасні технічні засоби від обробітку грунту і
до переробки цукрових буряків на цукор. Через нестачу об
ігових коштів багато підприємств бурякоцукрової галузі по
стають перед проблемами щодо забезпечення високопродук
тивними сортами і гібридами, відсутність необхідних засобів
захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб, втрат цукро
вих буряків при збиранні, транспортуванні та зберіганні, не
достатньої кількості та високого рівня зношення сільсько
господарської техніки та інших засобів при виробництві цук
рових буряків, зношеності потужностей цукрових заводів, що
значно впливає на витрати на виробництво цукру [7].
Економічна система взаємовідносин між виробниками
сировини і виробниками цукру практично припинили
діяльність. Більша половини зі 192х цукрових заводів Украї
ни, загальна потужність яких становила більше 500 тис. тонн
переробки цукрових буряків за добу, та забезпечували більше
1,5 млн робочих місць перестали працювати, а якщо і працю
ють, то не більше місяця на рік. У 2012 р. цукрові буряки в
Україні переробляли 63 цукрових заводів, у 2013 р. — 38. У
2014 р. працювало лише 48 цукрових заводів (табл. 2).
В Україні на початку 90х років було 192 цукрових за
води загальною потужністю 509,7 тис. т переробки буряків
на добу, у 2011 р. працювало 77 цукрових заводи загальною
потужністю 140,2 тис. т, а в 2014 р. — 48 цукрових заводи
загальною потужністю 180,1 тис. т.

За останні 3 роки кількість працюючих заводів зменши
лась майже в два рази, а сумарна добова потужність цукро
вих заводів по переробці цукрових буряків збільшилась на
22 %. При цьому вихід цукру на цукрових заводах України
збільшився на 0,58 %.
За 2014/2015 маркетинговий рік цукрові заводи Украї
ни прийняли 15,1 млн тонн цукросировини, або більше на
15 % порівняно з 2011 р., переробили 9,22 млн т цукрових
буряків і виробили 2,08 млн т цукру, що забезпечує потребу
внутрішнього ринку України в повному обсязі.
На деяких заводах станції сокодобування, дефекоса
турації і продуктові відділення працюють нижче своїх мож
ливостей, і, як наслідок, вміст цукру в мелясі — 1,73 %, ниж
че на 0,14 % порівняно з 2011 р. Негативно впливає на по
казники роботи цукрових заводів деякі технологічні
дільниці, в яких рівень амортизації залишається низький.
На обсяги виробництва цукру впливають такі показники
цукрової галузі, як коефіцієнт виробництва та коефіцієнт за
воду. Коефіцієнт виробництва це відношення кількості вироб
леного цукру до кількості заготівельних цукрових буряків. Так,
коефіцієнт виробництва, який характеризує ступінь вилучен
ня цукру з буряків, по Україні становив 0,8071 проти 0,7898 у
2011 році, а коефіцієнт роботи заводу — відповідно 0,8439 і
0,8329, тобто одержано лише 84,39 % біологічного цукру від
введеного в завод. Різниця між коефіцієнтами заводу (0,8439)
і виробництва (0,8071) — 0,0368 по галузі в цілому є надто ви
сокою і свідчить про високі втрати буряків і цукру при прий
манні, зберіганні та транспортуванні коренеплодів на цукро
вий завод. Порівняння показника роботи українських і євро
пейських цукрових заводів, де коефіцієнт заводу становить
0,83—0,89, свідчить про те, що вітчизняні виробники в серед
ньому втрачають 16 % цукру. Основною причиною втрат при
переробці цукрових буряків є застаріле обладнання.
У більшості країнвиробників цукру, середній показник
цукристості цукрових буряків приймається на рівні 16—17
% залікової ваги коренів. В Україні базисна цукристість ко
ренеплодів, що приймаються на завод становить 16 %. Від
цього показника залежить ціна на цукрові буряки, у разі
відхилення їх цукристості від базисної застосовуються ко
ефіцієнти перерахунку цін. Для підвищення коефіцієнта за

Таблиця 1. Основні показники виробництва цукрових буряків в Україні
Показники
Площа посіву, тис. га

2011/2012 МР

2012/2013 МР

2013/2014 МР

544,4

466,4

270,4

Урожайність буряків, ц/га

363

407

Прийнято буряків, млн т

17,79

17,55

Цукристість, %

16,63

Виробництво буряків, млн т

17,36

2014/2015 МР

2014/2015МР
у % до
2013/2014 МР

333

123

397

477

120

9,22

15,11

163

16,11

16,26

17,05

104

17,17

9,06

14,81

163

Джерело: розрахунок автора за даними та Держстату України та даними НАЦУ "Укрцукор" на основі [6].
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Таблиця 2. Показники ефективності переробки цукрових буряків та виробництва цукру в Україні

1511,45
48
180,1

2014/2015МР
до
2013/2014МР
(+-)
- 267,05
- 29
+39,9

9061,3

1481,44

- 255,16

61,04

81,46

+ 10,75

12,95

13,35

14,04

+ 0,58

1,87

1,79

1,76

1,73

- 0,14

Вироблено цукру, тис. т

2331,00

2226,40

1212,1

2081

- 250

Коефіцієнт заводу, %

0,8329

0,8275

0,8364

0,8439

+ 0,011

Коефіцієнт виробництва, %

0,7898

0,7869

0,8071

0,8071

+ 0,017

Реалізовано цукру, тис. т

1860,00

1833,00

1826,0

1811

- 49

Ціна 1 т цукру, грн.

6000

5210,00

7000,00

9000

+ 3000

Виручка від реалізації цукру, млн грн.
Виручка від реалізації цукру та побічних
продуктів (жом, меляса), всього, млн грн.
Затрати на виробництво цукру та побічних
продуктів (жом, меляса), всього, млн грн.
Прибуток від реалізації цукру та побічних
продуктів (жом, меляса) млн грн.

11160,00

9550,0

12782,0

16299

5139

11806,30

10671,60

13438,00

17460,9

+ 5654,6

11993,50

12556,00

12368,00

15393,5

+ 3400

-187,20

-1884,40

1070,00

2067,4

+ 2254,6

-1,56

-15,00

8,700

13,4

+ 14,96

Показники

2011/2012 МР

2012/2013 МР

2013/2014 МР

Заготовлено цукрових буряків, тис. т
Кількість працюючих заводів
Потужність цукрових заводів, тис. буряків/добу

1778,50
77
140,2

1755,00
63
112,9

9218,40
38
137,4

Ціна 1 т цукрових буряків, грн.

412,3

431,2

395,8

Перероблено цукрових буряків, тис. т

1736,60

1717,00

Тривалість соковидобування, діб

70,71

76,67

Вихід цукру, %

13,46

Вміст цукру в мелясі, %

Рівень рентабельності виробництва цукру та
побічних продуктів (жом, меляса), %

2014/2015 МР

Джерело: розрахунок автора за даними та Держстату України та даними НАЦУ "Укрцукор" на основі [6].

воду необхідно зменшувати втрати цукру у виробництві та
вміст його у мелясі.
Важливого значення набуває забезпеченість якісними і
продуктивними сортами та гібридами насіння для сівби. Як
зазначає С. Рибак, вирощування цукрових буряків з якіс
ного насіння за умови дотримання технології виробництва
дає можливість одержати прибуток на рівні 10 % [8].
На сьогоднішній день, серед експертів поширена дум
ка, що сукупний виробничий потенціал цукрових заводів
України використовується максимум на 35—40%, і для по
вного забезпечення внутрішнього ринку цукру в Україні
достатньо 35—45 цукрових заводів [9].
Зменшення кількості надходження цукрових буряків на
заводи вплинуло на кількість днів соковидобування та знизило
рівень використання потужностей. За твердженнями експертів,
оптимальний період переробки цукрових буряків на заводах
повинен бути від 90 до 100 діб, однак за досліджуваний період
(1990—2014 рр.) строк переробки цукрової сировини був знач
но нижчий від оптимально прийнятих норм. Лише в 1990 р. со
ковидобування був наближений до цього періоду переробки. У
2014 р. середньодобова переробка цукрових буряків 3787 тонн
на один завод. Тривалість сокодобування в середньому на 1 за
вод склала 81,5 завододіб, у розрізі підприємств:
До 30 діб — 1 завод;
Від 30 до 45 діб — 5 заводів.
Більше 45 діб — 42 заводи.
За твердженням економістів, які займались вивченням
даного питання, щоб досягнути беззбитковості, цукрові за
води повинні працювати не менше 50—60 діб в сезон, а опти
мальний термін виробничого сезону має становити 100—120
діб. За результатами дослідження Л.Г. Артеменко, мінімаль
ною собівартість цукру може бути за тривалості виробничо
го періоду 116 діб, а В.Д. Слюсар вважає, що за розрахунко
ву тривалість виробництва доцільно обирати 100—110 діб [10].
Високий результат роботи цукрового заводу, в першу
чергу, залежиться від якості цукрових буряків, що перероб
ляються. Основний показник якості цукрових буряків — це
вміст цукру. Цукристість буряків урожаю 2014 р. в по
рівнянні з 2013 р. збільшилась на 0,79%. Цукристість коре
неплодів в цілому по галузі у 2014 р. становила — 17,05%.
У 2014 р. цукристість прийнятих буряків заводами Ук
раїни була такою:
18 % і вище — 5 завод;
17—18 % — 16 завод;

110

16—17 % — 22 заводів;
15—16 % — 5 заводів.
Цукрові буряки з цукристістю нижче 15 % поступали
на цукрові заводи в незначних обсягах [6].
Середній вихід цукру по Україні склав 14,04 % (у 2013
— 13,35%). Найкращий вихід цукру у 2014 році в Україні мав
цукровий завод полтавщини — ТОВ ІПК "Полтавазерноп
родукт" ВП Глобинський ц/з — 15,71.
Важливим фактором у ефективній роботі бурякоцукрової
галузі є матеріальнотехнічна база. На сьогоднішній день вона
представлена застарілими, технічно спрацьованими заводами,
які потребують реконструкції та переоснащення. Так, в Україні
з 192 цукрових заводів, 124 заводи — збудовані в період з 1860
по 1900 рр., 24 заводи збудовані в період з 1901 по 1940 рр., і самі
новіші 44 заводи були збудовані в 1941—1996 рр. [11].
Більшість цукрових заводів України мають застаріле
обладнання, знос основних фондів яких становить близько
60 %. У таких заводах затрати на переробку цукрових бу
ряків та виробництво цукру в більшості значно вищі ніж в
інших країнвиробників цукру. Вирішення проблем з модер
нізацією матеріально — технічної бази дозволить забезпе
чити підвищення його ефективності на 70—80%.
Через зниження рентабельності та зростання собівартості
виробництва цукру, проблеми з сировиною, зменшення посівних
площ цукрових буряків, застарілу нормативнотехнічну базу та
капіталоємність виробництва багато заводів припинили вироб
ляти цукор, більшість з яких просто фізично знищили.
На сьогоднішній день питання переоснащення цукро
вих заводів не вирішується через відсутність достатніх
фінансових ресурсів. Продовжують досить успішно працю
вати в основному виробники цукру, що входять до складу
великих агропромислових об'єднань. Формування верти
кальної структури — від вирощування цукрових буряків до
збуту цукру — дозволяло знизити ризики виробництва [12].
За декілька останніх років великі агрохолдинги інвес
тували значні кошти в переоснащення та модернізацію цук
рових заводів, що дало змогу зменшити втрати в цукру в
процесі виробництва.
Протягом останніх років на рівень рентабельності ви
робників цукру в Україні негативно вплинула політично
економічна ситуація, а саме: різке збільшення курсу гривні
до долару США. Після великої девальвації гривні, вироб
ники цукру понесли значні втрати через збільшення вартості
насіння цукрових буряків, матеріальнотехнічних та енер
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горесурсів, що призвело до збільшення собівартості
Таблиця 3. Вихід цукру на цукрових заводах України у 2014 р.
виробництва цукрових буряків та цукру.
Вище 15%
7 заводів:
Отже, склалася ситуація, за якої збиткові цукрові
- ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» ВП Глобинський ц/з – 15,71;
заводи не мають можливості підвищити ціну на цукрові
- ПАТ «Первухівський ц/з» - 15,63 %;
буряки, яка б забезпечила сільськогосподарським вироб
- ЗАТ «ПК «Поділя» - 15,54 %;
никам достатню прибутковість вирощування цукрової
-ТОВ «ААгрофірма «Добробут» ВП Кобеляцький ц/з – 15,46%;
сировини. Виходом із цієї ситуації може бути зниження
- ТОВ «Агрофірма ім.. Довженка» ВП Яреський ц/з -15,31%;
собівартості вирощування цукрових буряків у сільсько
-ВАТ «Новоіванівський ц/з» - 15,29%;
господарських виробників, що проблематично за умов
ТОВ «Хмільницьке» ВП Жаданівський ц/з – 15,23%
значного зростання цін на технічні засоби, нафтопро
14-15%
17 заводів
дукти, мінеральні добрива та інші матеріальні ресурси.
13-14%
13 заводів
Для покращення стану бурякоцукрової галузі та
12-13%
10 заводів
підвищення ефективності виробництва цукрових бу
ряків та цукру необхідно здійснити такі заходи:
Нижче 12%
1 завод
— оптимізувати виробництво цукру та цукрових
Джерело: дані НАЦУ "Укрцукор".
буряків;
7. Пархоменко Л.М. Урожайність цукрових буряків та
— підтримати оптимальний рівень ціни для рентабель
ефективність галузі у Київській області / Л.М. Пархоменко
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PECULIARITIES OF EDUCATIONAL SERVICES IN MODERN CONDITIONS

Проаналізовано останні тенденції функціонування вищих навчальних закладів України, проведено
аналіз наукової літератури та діючого законодавства, що регулює освітню сферу. В умовах поширення
ринкових відносин на вищі навчальні заклади освітня система трансформувалася в ринок освітніх поX
слуг. Освітнім послугам притаманні певні специфічні риси та відмінності, що відрізняють їх від інших
товарів. Особливості освітніх послуг проявляються у декількох аспектах: особливості споживачів освітніх
послуг, особливості одержання освітніх послуг, особливості прояву результативності та корисного ефекту,
особливі відносини між навчальними закладами, які є одночасно і конкурентами, і партнерами, особлиX
вості якості освітніх послуг, значний державний вплив та контроль, суспільна та соціальна значущість,
особливості надання освітніх послуг, особливості купівлі/продажу освітніх послуг.
Recent trends of functioning of educational institutions of Ukraine, the scientific literature and current
legislation regulating the sphere of education are analyzed. With the spread of market relations in the universities
educational system was transformed into a market of educational services. Educational services has certain
specific features and differences that distinguish them from other goods. Peculiarities of the educational services
are manifested in several ways: features of educational services consumers, especially obtaining educational
services, peculiarities of the effectiveness and the beneficial effects, the special relationship between educational
institutions, which are both competitors and partners, especially the quality of educational services, significant
state influence and control, public and social importance, especially the provision of educational services,
especially the purchase / sale of educational services.
Ключові слова: освітні послуги, особливості, специфічні риси, характеристики освітніх послуг, потре
би, замовники та споживачі, споживання освітніх послуг, ринок освітніх послуг.
Key words: educational services, peculiarities, special features, characteristics of educational services, needs,
customers and consumers, consumption of educational services, educational services market.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі економічного розвитку вищі на
вчальні заклади України є суб'єктами ринкових відно
син з приводу купівліпродажу освітніх послуг на сфор
мованому ринку освітніх послуг. Освітні послуги за та
ких умов виступають предметом купівліпродажу, тоб
то є товаром. Освітнім послугам притаманні певні спе
цифічні риси та відмінності, які слід враховувати при
управлінні навчальним закладом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасній науковій літературі такі вітчизняні й за
рубіжні автори, як Панкрухін О.П., Ксенофонтова О.Л.,
Кратт О.А, Оболенська Т.Є., Парсяк В.Н. та ін. зробили
значний науковий внесок у дослідження та розвиток
теорії маркетингу освітніх послуг, функціонування рин
ку освітніх послуг та вивчення особливостей освітніх по
слуг здебільшого у маркетинговому контексті. Особли

112

вості освітніх послуг так чи інакше впливають на фор
мування взаємовідносин між покупцями та продавцями
на ринку освітніх послуг, сприйняття освітніх послуг за
мовниками, ефективність управлінських рішень тощо,
тому їх подальше виявлення та аналіз є актуальним.
ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є виявлення особливостей освітніх
послуг. Значна частка особливостей притаманна всім
видам освітніх послуг, проте в даній статті мова йде саме
про освітні послуги вищих навчальних закладів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день за даними Державної служби
статистики України в країні працює 277 вищих навчаль
них закладів III—IVго рівнів акредитації та 387 — I—
IIго рівнів акредитації (без урахування тимчасово оку
пованої території Автономної Республіки Крим, м. Се
вастополя та частини зони проведення антитерористич
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Рис. 1. Кількість вищих навчальних закладів в Україні (1990—2015 рр.)

ної операції), тобто загалом 664 заклади [1], які пропо
нують навчання за 114 спеціальностями (не враховуючи
спеціалізації) [2]. Максимальна кількість вищих навчаль
них закладів за роки незалежності України спостеріга
лася у 1996—1997 навчальному році — 1064 заклади, а
починаючи з 2004 роки кількість закладів вищої освіти
щорічно зменшувалася, в основному за рахунок на
вчальних закладів I—IIго рівня акредитації (рис. 1).
Кількість здобувачів вищої освіти з 1993 року по 2007
рік мала тенденцію до збільшення, а з 2008 року — до
зменшення (рис. 2), це пов'язано значною мірою зі зни
женням народжуваності у 90ті роки (рис. 3) та змен
шенням через відповідну кількість років чисельності
молоді віком 15—23 роки (рис. 4), яка складає більше 80
відсотків студентів вищих навчальних закладів (розра
ховано за даними [3, с. 34]).
Розглянемо особливості освітніх послуг. Послуги,
у тому числі й освітні, мають певні відмінності від мате
ріальних товарів. Першим їх визначив Ф. Котлер [5].
Послугам властиві чотири відмінні від інших товарів ха
рактеристики, які значною мірою справедливі і для
освітніх послуг:
1. Невідчутність до моменту придбання, послуги
нематеріальні. Потенційні покупці освітніх послуг
можуть оцінити рекламну інформацію, досвід та
відгуки знайомих, матеріальнотехнічне забезпечен
ня та викладацький склад (який до часу придбання
послуги може змінитися), доступну інформацію про
навчальний заклад, спеціальність і т.д. Але все це до
помагає тільки скласти попереднє враження та очі
кування.

2. Невіддільність від джерел. Оскільки більша час
тина освітніх послуг надається безпосередньо людиною,
то ця риса характерна і для них. Проте мають місце і
виключення, наприклад, дистанційне навчання.
3. Мінливість якості. Якість освітніх послуг зале
жить як від суб'єкта, що їх надає, так і від суб'єктаспо
живача. В силу наявності людського фактору лекція
може бути прочитана порізному навіть одним й тим
самим викладачем. Викладачі можуть підвищувати, або
навпаки, втрачати кваліфікацію, викладацький склад
може змінюватися тощо — все це відбивається на якості
освітніх послуг. Деякі причини мінливості якості розг
лянемо нижче.
4. Незбережуваність. Послуга не існує до моменту
її придбання та після її отримання.
На думку О. Панкрухіна [6], з яким погоджуються
й інші науковці [7; 8; 9; 10 та ін.], незбережуваність
освітніх послуг має два аспекти:
— неможливо створити запаси послуг (ні у продав
ця, ні у покупця), неможливо їх перепродавати. Проте
для освітньої послуги завчасно готується інформацій
не, матеріальнотехнічне, кадрове та інше забезпечен
ня. Тому властивість незбережуваності для освітньої
послуги проявляється не повною мірою;
— знання забуваються та старіють.
Забування та старіння знань веде до неможливості
використання послуги за призначенням, що можна
співвіднести, на думку автора, із фізичним та мораль
ним зношенням матеріальних товарів, тому не слід роз
глядати ці характеристики як специфічну рису освітніх
послуг.

Кількість студентів, тис. осіб

3000
2500
2000

Кількість
студентів у
ВНЗ закладах
I-II рівнів
акредитації

1500
1000

III-IY рівнів
акредитації

500

2014/15

2012/13

2010/11

2008/09

2006/07

2004/05

2002/03

2000/01

1998/99

1996/97

1994/95

1992/93

1990/91

0

Навчальні роки
Рис. 2. Кількість студентів у вищих навчальних закладах України (1990—2015 рр.)
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Більшість науковців серед специфічних особливос
тей освітніх послуг відзначають наступні характеристи
ки:
— відносна тривалість надання [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14];
— відтермінування виявлення результативності та
залежність результатів від умов майбутньої роботи і
життя випускника [6; 8; 9; 10; 11; 13];
— необхідність подальшого супроводу послуг [6; 8;
9; 10; 11];
— залежність прийнятності послуг від місця їхньо
го надання і місця проживання потенційних здобувачів
освіти [6; 8; 9; 11; 12];
— активна участь здобувача освіти в процесі надан
ня освітніх послуг, співтворчість викладача зі студен
том [6; 8; 9; 10; 11; 12; 13], найбільш висока складність
споживання [14], тобто високий рівень залежності ре
зультату від участі отримувача послуг;
— сезонність [6; 8; 9 та ін.];
— активне співробітництво (навчальних закладів) із
конкурентами [6; 8; 11];
— виявлення справжньої цінності освітньої послу
ги лише після отримання випускником вищого навчаль
ного закладу диплому, під час його кар'єрного або про
фесійного зростання [7], з точки зору споживача відда
леність матеріальної вигоди в момент придбання освіт
ньої послуги [12];
— освітні послуги перебувають під пильною су
спільною увагою і тиском [8; 9];
— відносно молодий вік споживачів освітніх послуг
[8; 9; 12]. Так, у 2015 році частка студентів в українсь
ких ВНЗ віком до 22 років складала 80 відсотків, від 23
до 26 років включно — ще 10 відсотків, від 27 років і стар
ше — решта 10 відсотків (пораховано за даними [3]);
— частина послуг є обов'язковою (нормативна час
тина освітньопрофесійної програми підготовки) [7];
— обов'язкове державне ліцензування надавачів
освітніх послуг [7; 8; 9]. На думку автора, державна ак
редитація є не менш важливою, і це слід також віднести
до особливостей освітніх послуг;
— залежність якості освітньої послуги від місця їх
отримання [7];
— негомогенність (неоднорідність, індивідуалізація)
освітніх послуг, навіть при колективному їх споживанні
[8];
— конкурсний характер [8; 9; 12; 14];
— спільне споживання освітніх послуг [15];
— поетапна оплата освітніх послуг у процесі навчан
ня [13];
— короткий строк збереження результату послуги
у випадку відтермінуванняня його застосування у про
фесійній діяльності [14];
— оцінювання протягом всього періоду навчання
(сесія, атестація) [12; 13], обов'язковий державний кон
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Рис. 3. Народжуваність в Україні (1990—2014 рр.)

Джерело: побудовано за даними [4].

троль якості виробництва (споживання), контроль обу
мовлений тим, що випускнику, що пройшов державну
атестацію, видається диплом установленого зразка по
певній спеціальності (напряму підготовки) з присвоєн
ням кваліфікації [10; 13];
— прийняття рішення про купівлю (придбання) ос
вітньої послуги може здійснюватися не стільки потен
ційним споживачем, скільки його батьками та особами
старшого віку [10; 12];
— споживання освітньої послуги веде до удоскона
лення якості робочої сили [12];
— задоволення духовних та інтелектуальних потреб
особистості та суспільства, формування людського ка
піталу, тобто соціальна потреба в освіті [9; 10; 12];
— неможливість перепродажу [6; 8; 9; 12];
— мінливість "вихідного матеріалу" [6; 8; 10; 15], тоб
то різний рівень підготовки здобувачів освітніх послуг,
з одного боку, та кількість зусиль та витраченого часу
(наприклад, на самопідготовку) здобувачів, з іншого
впливають на якість отримуваних освітніх послуг. Мо
тиви отримання освіти теж мають чи мале значення.
Якщо мета здобувача — не здобуття освіти та набуття
певної кваліфікації, а щось інше, або підміняється кінце
вою метою отримати диплом й проміжними цілями —
отримання заліків та здача екзаменів замість отриман
ня знань, умінь, навиків та компетенцій, то всупереч всім
сприятливим обставинам та зусиллям викладачів резуль
тат освітніх послуг може бути досить низької якості;
— вплив на якість низки не прогнозованих та не ви
мірюваних факторів таких, як "фізичний стан виклада
ча на момент надання послуги, його настрій і т. п", "стан,
моральний настрій, навіть стан здоров'я й умови життя
учня, не говорячи вже про обстановку, у якій йому до
водиться займатися" [8];
— створення духовних цінностей, перетворення та
розвиток особистості [8; 9; 10; 11]. Послуги забезпечу
ють реалізацію пізнавальних інтересів, задовольняють
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Рис. 4. Кількість населення України віком 15—23 роки (1990—2015 рр.)
Джерело: побудовано за даними [4].
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потреби в духовному й інтелектуальному розвитку, роб
лять внесок у створення умов для самовизначення й са
мореалізації особистості, беруть участь у формуванні,
збереженні й розвитку різноманітних здатностей лю
дини до праці, у спеціалізації, професіоналізації і зрос
танні її кваліфікації. Таким чином, освітні послуги без
посередньо беруть участь у формуванні людського ка
піталу [8; 9]. Так, у Законі України "Про Освіту" сказа
но: "Метою освіти є всебічний розвиток людини як осо
бистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її
талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання
високих моральних якостей, формування громадян,
здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на
цій основі інтелектуального, творчого, культурного по
тенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу,
забезпечення народного господарства кваліфіковани
ми фахівцями" [16];
— відкритість для інформаційного, кадрового й
іншого обміну, пріоритет співробітництва й обмеження
ефективності конкуренції виробників послуг вищої ос
віти [6; 8];
— суспільна увага та позаринковий тиск [8; 9];
— багатозначність цілей виробників освітніх послуг,
у тому числі і отримання прибутку, але не тільки це [8;
9];
— підвищена трудомісткість створення освітніх по
слуг, фондомісткість у зв'язку із розширенням техніч
них, інформаційних та інших можливостей, обмежені
можливості заміни живої праці уречевленою [10];
— споживач освітніх послуг має володіти певним
набором якостей (рівень освіти, обсяг знань, умінь, на
виків, норм громадської поведінки) [10];
— освітні послуги надаються споживачу повністю
самим виробником, без посередників, хоча й допуска
ють при використанні комп'ютерних технологій засто
сування дистанційних методів навчання [10], слід дода
ти, що окрім вищого навчального закладу як надавача
послуг у процесі приймають участь підприємства, де
студенти проходять виробничу та переддипломну прак
тику;
— якість освітніх послуг у кінцевому підсумку впли
ває на розвиток суспільства, звідси випливає зацікав
леність держави в їх якості та необхідність відповідності
вимогам державного контролю [10];
— висока вартість [6; 8; 9; 11; 12; 14], проте, на дум
ку деяких інших науковців (наприклад, [13]), освітні по
слуги не є дорогими, існують послуги, які коштують
значно дорожче;
— послуги освіти неможливо безпосередньо вимі
ряти грошима, неможливість виміряти всі витрати на ви
робництво освітніх послуг [8; 9]. На думку автора,
цілком можливо визначити витрати, пов'язані із надан
ням освітніх послуг вищим навчальним закладом, хоч
собівартість послуг різних вищих навчальних закладів,
та навіть навчання кожного потоку студентів одного
навчального закладу буде відрізнятися. Проте це спра
ведливо і для матеріального виробництва, наприклад,
при коливанні обсягів виробництва. Стосовно освітніх
послуг Є. Попов зазначає, що в результаті купівліпро
дажу такої послуги продавець втрачає право власності
на свій специфічний товар, але покупець такого права
не здобуває: сам цей товар "зникає", оскільки спожи
вається в той самий момент, що й виробляється й пере
дається [17], з чим погоджуються й інші науковці [8; 9].
З таким твердженням не можна погодитися, так як ви
щий навчальний заклад загалом та викладачі зокрема не
втрачають права власності — авторських прав на резуль
тати їх інтелектуальної праці, інтелектуальну власність
тощо. Покупець дійсно не придбає в результаті купівлі
права власності, а тільки отримує право використову
вати отримані знання, уміння, навики та компетенції.
Освіта приносить великі вигоди всьому суспільству,
тому у науковій літературі часто говорять про віднесен
ня освітніх послуг до суспільних або квазісуспільних
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благ, посилаючись часто на С. Фішера (вважав освіту
суспільним благом) та Дж. Стігліца (початкову та серед
ню освіту відносив до суспільних благ, решту — до ква
зісуспільних) [6; 8; 10].
Для визначення, чи можна освіту вважати суспіль
ним благом звернемося до чинного законодавства. "Гро
мадяни України мають право на безкоштовну освіту в
усіх державних навчальних закладах" [16, Розд. 1, ст.
3], одним з основних принципів освіти є "доступність для
кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг,
що надаються державою" [16, Розд. 1, ст. 6]. Навчання в
школі доступно безкоштовно кожному громадянину,
отже, початкову та загальну середню освіту можна вва
жати суспільним благом. Стосовно вищої освіти в Ук
раїні законодавство говорить про її доступність, але
підкреслює конкурсний характер: "Кожен має право на
вищу освіту. Громадяни України мають право безоплат
но здобувати вищу освіту в державних і комунальних
вищих навчальних закладах на конкурсній основі…" [18,
Розд. 1, ст. 4), а також висуває вимоги до початкового
рівня підготовки: "Прийом на навчання до вищих на
вчальних закладів здійснюється на конкурсній основі
відповідно до Умов прийому на навчання до вищих на
вчальних закладів, затверджених центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки", "Прийом на
навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра
чи бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямувань) здійснюється на основі по
вної загальної середньої освіти за результатами зовні
шнього незалежного оцінювання…" [18, Розд. 8, ст. 44].
Конкурсний характер, існування платних послуг з на
дання вищої освіти, а також певні вимоги до початко
вого рівня підготовки не дозволяють відносити їх до
суспільних благ, не дивлячись на те, що результати ос
віти приносять користь суспільству та державі в цілому.
Ліфанова С.О. також затримується думки, що освітні
послуги — це не суспільні блага, наводячи аргументи,
що освітні послуги не мають основних властивостей сус
пільних благ, до яких відносять невиключність, коли
обмеження доступу споживачів до такого блага майже
неможливе, та несуперництво у споживанні, коли
збільшення кількості споживачів блага не спричиняє за
собою зниження корисності, що доставляється кожно
му з них [15].
У науковій літературі існує думка, що споживання
та надання освітніх послуг відбувається одночасно.
Є. Попов зазначає, що освітня послуга як специфічний
товар "споживається в той самий момент, що й вироб
ляється й передається" [17], О. Панкрухін висловлює
схожу думку "особливість саме послуг вищої освіти про
являється в тому, що початок їх споживання відбуваєть
ся одночасно з початком їх надання" [6]. Із вищезазна
ченим погоджуються й інші науковці [8; 9; 10].
У класичній економічній теорії під споживанням
розуміють використання, витрачання чогось для задо
волення якихось потреб. Розглядаючи споживання як
задоволення потреб, необхідно визначити, які саме по
треби задовольняють освітні послуги вищих навчальних
закладів.
Головним чином освітні послуги вищих навчальних
закладів придбаються з метою задоволення потреби в
освіті та отримання кваліфікації, яка дозволяє здобу
вачу стати конкурентоспроможним фахівцем та успіш
но реалізовувати себе в професійній та трудовій діяль
ності. Тому освітня послуга повинна бути спрямована
на задоволення потреби щодо працевлаштування та ви
користання отриманої кваліфікації у трудовій діяль
ності. З огляду на це запропоновано виокремити про
цес одержування та споживання освітніх послуг. Так,
під одержуванням будемо розуміти процес навчання
здобувача освіти у навчальному закладі, а під спожи
ванням — процес використання отриманої освітньої по
слуги за призначенням — реалізації здобутої кваліфі
кації у професійній та трудовій діяльності.
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Окрім розглянутих вище специфічних рис освітніх
послуг, визначених вітчизняними та зарубіжними вче
ними, до відмінностей освітніх послуг слід віднести ще
декілька особливостей:
1. У зв'язку з тенденціями останніх років та інтег
рацією в європейський простір до переліку особливос
тей освітніх послуг слід віднести можливість отримува
ти освітні послуги у декількох надавачів, тобто акаде
мічна мобільність, яка за новим Законом України "Про
вищу освіту" визначається як "можливість учасників
освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися
чи проводити наукову діяльність в іншому вищому
навчальному закладі (науковій установі) на території
України чи поза її межами" [18, Розд. 1 ст.1].
2. Складність оцінки якості послуг загалом, до їх
придбання та навіть на момент закінчення отримання
послуги. З цього витікає наступна особливість.
3. Складність порівняння освітніх послуг/ надавачів
освітніх послуг.
4. Широке коло зацікавлених сторін — здобувачі
освіти, їх батьки, бізнессередовище та посередницькі
установи (наприклад, служби зайнятості), держава та
суспільство в цілому.
5. Можливість змінення споживчих потреб до
освітніх послуг протягом їх надання.
6. Можливість змінення змісту освітніх послуг під
час їх надання/отримання.
7. Умови надання послуги та інфраструктура мають
важливе значення для замовника/споживача послуги на
відміну від умов виробництва матеріальних товарів.
8. Наявність та якість супутніх послуг значною
мірою впливають на ступень задоволення споживачів.
9. Незахищеність прав споживачів освітніх послуг
у разі низької якості отримуваних послуг.
10. Співробітництво надавачів освітніх послуг із кон
курентами (наукові заходи, спільні проекти, обмін дос
відом, конференції тощо) сприяє підвищенню якості
освітніх послуг та відповідно задоволеності замовників.

мент придбання освітньої послуги, короткий строк збе
реження результату послуги у випадку відтермінуван
няня його застосування у професійній діяльності, здо
бута кваліфікація має допомогти людині реалізувати
свій потенціал, задовольнити економічні та соціальні
потреби, процеси одержування та споживання освітніх
послуг відбуваються не одночасно.
4. Особливі відносини між навчальними закладами,
які є одночасно і конкурентами, і партнерами: активне
співробітництво із конкурентами, академічна мо
більність, відкритість для інформаційного, кадрового й
іншого обміну, пріоритет співробітництва й обмеження
ефективності конкуренції.
5. Особливості якості освітніх послуг: мінливість
якості, залежність якості освітньої послуги від місця їх
отримання, різний рівень підготовки здобувачів освітніх
послуг та кількість зусиль та витраченого часу здобувачів
впливають на якість отримуваних освітніх послуг, вплив
на якість низки не прогнозованих та не вимірюваних фак
торів, співробітництво надавачів освітніх послуг із кон
курентами сприяє підвищенню якості освітніх послуг,
складність оцінки якості послуг загалом, до їх придбан
ня та навіть на момент закінчення отримання послуги,
складність порівняння освітніх послуг/ надавачів освітніх
послуг, можливість змінення споживчих потреб до
освітніх послуг протягом їх надання, можливість змінен
ня змісту освітніх послуг під час їх надання/отримання,
наявність та якість супутніх послуг значною мірою впли
вають на ступень задоволення споживачів, умови надан
ня послуги та інфраструктура мають важливе значення
для замовника/споживача послуги на відміну від умов
виробництва матеріальних товарів, незахищеність прав
споживачів освітніх послуг у разі низької якості отри
муваних послуг, широке коло зацікавлених сторін.
6. Значний державний вплив та контроль: обов'яз
кове державне ліцензування надавачів освітніх послуг,
державна акредитація, обов'язковий державний конт
роль якості, обов'язковість частини послуг, вагоме дер
жавне фінансування.
7. Суспільна та соціальна значущість: освітні послу
ги перебувають під пильною суспільною увагою і тис
ком , якість освітніх послуг у кінцевому підсумку впли
ває на розвиток суспільства, суспільна увага та позарин
ковий тиск, споживання освітньої послуги веде до удос
коналення якості робочої сили, формування людсько
го капіталу, задоволення духовних та інтелектуальних
потреб особистості та суспільства, тобто соціальна по
треба в освіті, створення духовних цінностей, перетво
рення та розвиток особистості.
8. Особливості надання освітніх послуг: відносна
тривалість надання, сезонність, необхідність подальшо
го супроводу послуг, залежність прийнятності послуг
від місця їхнього надання і місця проживання потенцій
них здобувачів освіти, багатозначність цілей, підвище
на трудомісткість створення освітніх послуг, фон
домісткість, обмежені можливості заміни живої праці
уречевленою, відсутність посередників, участь підпри
ємств, установ та організацій як надавачів місць для про
ходження практики (виробничої, переддипломної)
9. Особливості купівлі/продажу освітніх послуг:
вплив на рішення про купівлю освітніх послуг батьків
та інших осіб, потенційні здобувачі освітніх послуг ма
ють володіти певним набором якостей та відповідати
певним вимогам, оплата освітніх послуг здійснюється
поетапно протягом навчання, неможливість перепрода
жу, вищий навчальний заклад загалом та викладачі зок
рема не втрачають прав власності, покупець не придбає
в результаті купівлі права власності, значне державне
фінансування на конкурсній основі.

ВИСНОВКИ
У результаті аналізу наукової літератури, чинного
законодавства та сучасного стану функціонування ви
щих навчальних закладів визначено особливі власти
вості освітніх послуг.
Як і переважній більшості послуг, освітнім послу
гам значною мірою властиві визначені Ф. Котлером ха
рактеристики: невідчутність до моменту придбання, не
матеріальність, невіддільність від джерел, незбережу
ваність. Проте ці риси проявляються не повною мірою
та з деякими виключеннями.
Специфічні риси освітніх послуг можна поділити на
декілька груп:
1. Особливості споживачів освітніх послуг: віднос
но молодий вік споживачів освітніх послуг, прийняття
рішення щодо купівлі освітніх послуг, вибору спеціаль
ності та навчального закладу може здійснюватися не
стільки потенційним споживачем, скільки його батька
ми та особами старшого віку.
2. Особливості одержання освітніх послуг: активна
участь здобувача освіти в процесі надання освітніх по
слуг, співтворчість викладача зі студентом, висока
складність споживання, високий рівень залежності ре
зультату від участі отримувача послуг, негомогенність,
конкурсний характер, спільне отримування освітніх
послуг, оцінювання здобувача освіти протягом всього
періоду навчання.
3. Особливості прояву результативності та корис
ного ефекту: відтермінування виявлення результатив
ності та залежність результатів від умов майбутньої
роботи і життя випускника, виявлення справжньої
цінності освітньої послуги лише після отримання ви
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АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ПРОДУКТИВНІ СИЛИ ТА
РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ
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ABSOLUTE AND RELATIVE PRODUCTIVE FORCES AND THE ROLE OF TERRITORIAL
ORGANIZATION OF SECONDARY SCHOOLS IN THEIR DEVELOPMENT

У статті узагальнено теоретичні підходи щодо визначення продуктивних сил. Запропоновано визнаX
чати абсолютні та відносні продуктивні сили. Розглянуто складові абсолютної та відносної продуктивX
ної сили та визначено, що саме людина — це абсолютна продуктивна сила, а відносна продуктивна сила
— це рефлексивне відображення матеріальних та нематеріальних об'єктів у якості продуктивної сили у
свідомості людини. Зазначено етапи розвитку людини як абсолютної продуктивної сили та встановлено,
що у розвитку людини як абсолютної продуктивної сили важливу роль відіграють саме заклади загальX
ної середньої освіти. Проаналізовано роль закладів загальної середньої освіти у розвитку продуктивних
сил як людини, так і регіону в цілому. Визначено поняття територіальної організації закладів загальної
середньої освіти та оптимальної територіальної організації закладів загальної середньої освіти.
The article generalizes theoretical approaches to the definition of productive forces. Distinguishing absolute
from relative productive forces is offered. Core elements of absolute and relative productive forces are considered.
Individuals are proved as absolute productive force and reflective copy of tangible and intangible objects in
their mind is put as relative productive force. Phases of human development are studied. The role of secondary
schools in human development, as the absolute productive force, is outlined. Specific features of secondary school
influence on human development and regional economy are analyzed. The essence of territorial organization of
secondary schools and the optimal territorial organization of secondary schools is represented.
Ключові слова: абсолютна продуктивна сила, відносна продуктивна сила, територіальна організація за
кладів загальної середньої освіти.
Key words: absolute productive forces, relative productive forces, territorial organization of secondary schools.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою економічного зростання у регіонах є розви
ток їх продуктивних сил, які включають систему закладів
загальної середньої освіти, результатом функціонування
яких є надання освітніх послуг та розвиток людських ре
сурсів. Суттєвим фактором функціонування закладів за
гальної середньої освіти є їх територіальна організація,
яка, у свою чергу, впливає на рівень видатків бюджетів,
якість освіти та рівень задоволення соціальних потреб гро
мадян, і тому повинна бути оптимальною.

ються з історичним розвитком людства. Перехід від
однієї форми до іншої супроводжується технологічним,
економічним, інтелектуальним розвитком людини, а
продуктивні сили є і продуктом, і основним фактором
багатства.
Філософський підхід трактує продуктивні сили як
відображення активного ставлення людей до природи,
системи суб'єктивних та матеріальних факторів, які ви
конують "обмін речовин" між суспільством та приро
дою [6].
Якщо розглядати визначення продуктивних сил з
позиції класичної економіки, то це сукупність фак
торів, які забезпечують трансформацію природної ре
човини відповідно до потреб людей, створюють мате
ріальні і духовні блага і визначають продуктивність сус
пільної праці [7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналізом продуктивних сил займались такі вчені, як
Бережна І.В., Вишиванюк М.М., Губані Г.Г. та інші [1; 2;
3]. Проте, на наш погляд, найбільш широке розуміння
продуктивних сил у регіональній економіці надається в
роботах німецьких вчених А. Мюллера та Ф. Листа. Про
дуктивні сили — усі духовні та тілесні надбання та здо
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Проаналізувати роль територіальної організації
бутки, що має нація [4]. Структурний підхід до визна
чення продуктивних сил знаходимо у працях К. Маркса закладів загальної середньої освіти для подальшого ви
і Ф. Енгельса [5], виокремлюються три форми продук значення проблем у розвитку територіальної організації
тивних сил: природні, суспільні та загальні, які зміню закладів загальної середньої освіти.
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Рис. 1. Абсолютні та відносні продуктивні сили в регіональній економіці
Джерело: розроблено автором.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до більшості підходів, які були розгля
нуті вище, щодо визначення поняття продуктивних сили,
можна зробити наступні висновки.
Поперше, існуючі підходи до визначення поняття
"продуктивні сили" побудовані на узагальненні, об'єд
нанні у сукупність усіх факторів виробництва, визначе
них згідно з постулатами економічної теорії.
Подруге, всі фактори виробництва у визначеннях
продуктивних сил рівноцінні, тобто мають приблизно
однакову питому вагу.
Потретє, продуктивні сили виступають як серце
вина економічної системи, становлять її матеріальну ос
нову.
Разом з цим, на наш погляд, серцевина економічної
системи має своє ядро, тобто у самих продуктивних си
лах також є першорядний елемент, який складає їх ос
нову. Як зазначає К. Кривенко, розглядаючи місце лю
дини в системі виробництва, слід пам'ятати, що вона є
фактором виробництва і його основною продуктивною
силою. Але водночас без людини, людського фактора
виробництво неможливе. Саме людина виступає твор
цем всіх інших факторів виробництва, що входять до
складу продуктивних сил, окрім природних ресурсів.
Тому в рамках даного дослідження пропонуємо ви
значати абсолютні та відносні продуктивні сили (рис. 1).
Абсолютною продуктивною силою слід вважати
сукупність фізичних та психологічних якостей людини,
внаслідок реалізації яких створюються блага матеріаль
ного та нематеріального характеру. До благ мате
ріального характеру слід віднести засоби та предмети
праці, а до нематеріальних — інформацію, соціальні
інститути тощо. Абсолютна продуктивна сила визначає
відносні продуктивні сили.
Відносною продуктивною силою слід вважати реф
лексивне відображення об'єктів оточуючого матеріаль
ного та нематеріального середовища у свідомості кож
ної окремої людини. Тобто об'єкт оточуючого матері
ального та нематеріального середовища стає продуктив
ною силою тоді і лише тоді, коли людина у своїй свідо
мості визначила його, як продуктивну силу, а значить
власне поняття "продуктивна сила" є відносним до свідо
мості людини.
Таким чином, на наш погляд, абсолютна продуктив
на сила одна — це людина, тому що тільки вона може
інтенсивно впливати на оточуюче середовище, що відпо
відає фундаментальному поняттю сили у фізиці. Інші ма
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теріальні та нематеріальні блага — це лише фактори ви
робництва або продуктивні сили, але відносні, похідні,
які перестануть бути такими без впливу людини. На
приклад, основні виробничі активи будуть продуктив
ними силами до того часу, поки такими їх вважає ме
неджер, який ними керує і не планує переоснащення ви
робництва. Нові знання не будуть вважатися продук
тивними силами, доки підприємці не виведуть на ринок
новий товар або послугу, створену на основі цих знань.
Розглянемо складові відносних продуктивних сил.
Важливе місце у відносних продуктивних силах посіда
ють природні ресурси. В таких галузях, як, наприклад,
сільське господарство, вони виступають як засіб праці,
а в таких галузях, як, наприклад, добувна промисловість,
виступають продуктом праці. Для економіки України
природні ресурси дотепер були основним фактором
економічного зростання, оскільки економіка України
визнана ресурсномісткою, тобто такою, яка грунтуєть
ся на використанні саме природних ресурсів. Наприк
лад, економіка таких регіонів, як Дніпропетровський,
Донецький, Луганський, Харківський більше ніж на по
ловину залежить від галузей виробництва, що активно
використовують природні ресурси. Великі території
Донбасу неофіційно визнані депресивними через три
вале ведення гірничих робіт та порушення територіаль
ної екологосоціальної системи. Разом з тим, економі
ка регіонів Європи у теперішній час все більше грун
тується на високотехнологічних галузях, які переоріє
нтовують свої виробничі потужності на технології, що
мінімізують використання природних ресурсів, заміню
ючи їх синтетичними.
Матеріальні активи відіграють цінну роль у віднос
них продуктивних силах. Вони є засобом виробництва,
за допомогою якого людина створює блага. Проте ма
теріальні активи на більшості підприємств України не
оновлювались ще з моменту їх впровадження. Вони мо
рально та фізично застарілі та не відповідають сучас
ним вимогам виробництва, деякі з них знаходяться в ава
рійному стані, наприклад, обладнання шахт, про що
свідчать постійні аварії на них. Також застаріле облад
нання не дає можливості створювати високотехно
логічні та високоякісні товари, які могли би конкурува
ти з європейськими та виробництво яких дозволило б
розширяти ринок збуту, розвивати економіку держави.
Тому матеріальні активи, як складова продуктивних сил
регіональної економіки потребують постійного розвит
ку та вкладання значних обсягів коштів для того, щоб
відповідати новітнім тенденціям та змінам у світі.
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сійного розвитку достатньо умовний
та може відбуватися, наприклад, на
основі нормативно встановлених віко
вих кордонів відповідно до Закону
України "Про зайнятість населення"
(рис. 2).
Розглянемо етапи розвитку
людського ресурсу як абсолютної
продуктивної сили в регіональній еко
номіці більш детально.
Перший етап формування людсь
кого ресурсу як абсолютної продук
тивної сили в регіональній економіці
відбувається у віці від народження до
16 років. Саме на цьому етапі форму
ються особисті якості шляхом пізнан
ня та освоєння всього, що оточує лю
дину. Також відбувається формуван
ня світогляду, на це, перш за все, впли
ває родина та оточення. Та головним
на цьому етапі розвитку людського
ресурсу як абсолютної продуктивної
сили в регіональній економіці є отри
мання базової освіти, яку надають такі
організації, як заклади загальної се
редньої освіти.
В Україні загальна середня освіта
є обов'язковою та безкоштовною
відповідно до Закону України "Про
загальну середню освіту" [8]. Тому
згідно з цим законом її отримує все
населення держави. Саме в закладах
Рис. 2. Етапи формування людського ресурсу, як абсолютної продуктивної
загальної середньої освіти вивчають
сили регіональної економіки, та організації, які забезпечують цей процес
базові, загальні дисципліни, які все
Джерело: розроблено автором.
бічно розвивають людину, тим самим
Інформація — одна з першорядних складових закладаючи фундамент для подальшого процесу особи
відносних продуктивних сил, тому що згідно концепції стісного та професійного розвитку людського ресурсу
інноваційної економіки, саме нові знання у вигляді па як абсолютної продуктивної сили в регіональній еко
тентів, торгівельних марок, брендів, нових продуктів номіці.
стають основними драйверами економічного розвитку
Другий етап формування людського ресурсу як аб
регіонів. Саме наявність інформаційних ресурсів визна солютної продуктивної сили — найдовший і характе
чає розвиток держави, регіонів та галузей виробницт ризується як активна фаза реалізації абсолютної про
ва. В період всесвітньої інформатизації, саме інформа дуктивної сили. Вік людських ресурсів цього етапу роз
ція стала стратегічним та найдорожчим ресурсом, без витку становить 16—60 років. На даному етапі людина
якого виробничий процес та розвиток регіональної еко набуває професійні навички на основі вже отриманих
номіка стає не можливим.
на першому етапі базових знань, це забезпечують такі
Соціальні інститути відносних продуктивних сил — організації, як вищі навчальні заклади, підприємства та
це, перш за все, норми і правила взаємодії економічних в окремих випадках державні установи та політичні
суб'єктів в регіональній економіці. Для кожного регіо організації. Наприклад, у закладах загальної середньої
ну України характерні свої норми і правила, сукупність освіти школярі отримують основні знання з математи
яких залежить від певних природних, виробничих, на ки. Відповідно, коли приходить час вивчення вищої ма
ціональних, культурних, економічних та інших складо тематики у ВНЗ, то не потрібно починати з нуля, сту
вих. Наприклад, соціальні інститути Донбасу, економі дент вже готовий до сприйняття більш складної інфор
ка якого має промисловий характер, докорінно відрізня мації. Тому отримання професійних навичок стає не
ються від соціальних інститутів Західної частини дер можливим без попереднього отримання базових знань
жави, де в економіці превалює сільське господарство, у закладах загальної середньої освіти. Також у цей час
туризм, легка промисловість. При цьому кожен з цих наступає період реалізації вже отриманих базових та
регіонів має свій чіткий набір норм і правил в середині професійних навичок. Людина починає працювати та
громади регіону, які відрізняють їх між собою.
відповідно до цього стає фактично абсолютною продук
Виходячи із запропонованого трактування продук тивною силою в регіональній економіці. Протягом всьо
тивних сил у регіональній економіці, очевидно, що для го етапу продовжує формуватися світогляд людини, та,
розвитку відносних продуктивних сил необхідно забез як наслідок, відбувається розвиток людських ресурсів
печити розвиток абсолютної продуктивної сили — у сукупності.
людського ресурсу. При цьому власне процес народжен
Третій етап з позицій Закону України "Про зай
ня, зростання, виховання та формування особистості та нятість" характеризується, як завершення активної
спеціаліста можна назвати технологією формування та стадії реалізації абсолютної продуктивної сили у зв'яз
розвитку абсолютної продуктивної сили для цілей ре ку з досягненням людиною пенсійного віку. Однак, на
гіональної економіки.
наш погляд, фактично на цьому етапі продовжується
Формування людини як абсолютної продуктивної реалізація знань та навичок фахівців з їх постійним
сили відбувається поступово та проходить декілька удосконаленням. Вік людських ресурсів для цього ета
етапів, які закладають основу її подальшого особистіс пу становить від 60 років, проте згідно з Законом Ук
ного та професійного розвитку, і на кожному етапі різні раїни "Про зайнятість населення" [9], деякі професії
організації беруть участь у цьому процесі.
складають виняток і для них пенсійний вік наступає ра
Розподіл на етапи процесу особистісного та профе ніше. На даному етапі вже сформовані знання та є на
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Роль територіальної організації закладів загальної середньої
освіти у розвитку продуктивних сил регіону та регіональної
економіки
1. Заклади загальної середньої освіти виступають елементом територіальної
соціальної інфраструктури. Від того, чи присутні заклади загальної середньої
освіти у тому чи іншому районі регіону, певною мірою залежить якість життя
людей у цьому районі, його привабливість для молодих сімей та процес
формування людського ресурсу, як абсолютної продуктивної сили
2. Територіальна конфігурація мережі закладів загальної середньої освіти у
регіоні впливає на конфігурацію транспортних мереж регіону, мереж тепло- та
водопостачання тощо
3. Розташування закладів загальної середньої освіти впливає на обсяг витрат з
місцевих бюджетів на транспортування учнів позаміською територією, кількість
закладів у мережі впливає на рівень витрат на утримання приміщень, заробітну
плату вчителів, забезпечення харчування, тощо
4. Територіальна організація закладів загальної середньої освіти впливає на якість
підготовки учнів: у територіально віддалених школах спостерігається брак
інтернет-зв’язку, викладачів, підручників тощо
5. Територіальна організація закладів загальної середньої освіти впливає на
інтенсивність кооперації між закладами та з іншими установами і підприємствами

Рис. 3. Роль територіальної організації закладів загальної середньої освіти у розвитку продуктивних сил регіону
та регіональної економіки
Джерело: розроблено автором.

копичений досвід, тому найкраще застосування людсь
ких ресурсів в цей час — це переймати вже накопичений
досвід та адаптувати його на мінливі економічні та ви
робничі процеси. В цей час людський ресурс як абсо
лютна продуктивна сила може вдосконалювати свої
професійні навички та реалізовувати їх. Тому дуже ча
сто люди в такому віці продовжують працювати на ви
робництвах, у державних установах як менеджери та
радники.
Незважаючи на важливість кожного етапу техно
логії формування людського ресурсу як абсолютної
продуктивної сили регіональної економіки, зосере
джуємо увагу на першому підготовчому етапі, коли аб
солютна продуктивна сила лише формується, а саме: на
організаціях, які забезпечують цей етап — на закладах
загальної середньої освіти. Пропонуємо розглядати
заклади загальної середньої освіти як своєрідну по
тужність для формування людського ресурсу як абсо
лютної продуктивної сили регіональної економіки.
Очевидно, що, якщо розглядати заклади загальної
середньої освіти як потужності для формування людсь
кого ресурсу як абсолютної продуктивної сили регіо
нальної економіки, то виникає низка проблем для нау
ковопрактичного вирішення, серед яких якість підго
товки людських ресурсів, вартість навчання та їх утри
мування для держави, ефективність діяльності цих за
кладів освіти тощо.
Однак, на наш погляд, однією з актуальних проблем
на даному етапі розвитку України, коли процеси рефор
мування торкаються усіх сфер регіональної економіки,
є проблема оптимальної територіальної організації зак
ладів загальної середньої освіти у регіоні. Ця проблема
найкращим чином розкривається у тій ролі, яку відіграє
територіальна організація закладів загальної середньої
освіти у розвитку людського ресурсу як абсолютної
продуктивної сили в регіоні, здійснюючи вплив на по
дальший розвиток регіональної економіки через вико
ристання накопиченого людського потенціалу (рис. 3).
Територіальна організація закладів загальної серед
ньої освіти у регіоні — це мережа взаємопов'язаних між
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собою закладів загальної середньої освіти, які розта
шовані на визначеній території. Під оптимальною тери
торіальною організацією закладів загальної середньої
освіти у регіоні слід розуміти таке їх розташування, яке
дозволяє досягти максимального значення обраного
цільового критерію при існуючих обмеженнях.
Розвиток продуктивних сил і регіональної економі
ки віддзеркалюється у рівні якості життя людей на те
риторії регіону. Соціальна інфраструктура, до якої
відносяться заклади загальної середньої освіти, забез
печує цю якість життя людей. Основоположники сучас
ної теорії планування міського простору на основі бу
дівництва мікрорайонів Адамс Т. та Перрі К. зазначали,
що заклади загальної середньої освіти є ядром мікро
району незалежно від того, якою є місцевість сільською
або міською. Цей концептуальний підхід до визначення
місця закладу загальної середньої освіти у терито
ріальній організації населеного пункту відобразився на
тому, що у нормативах містобудування навіть існує ра
діус обслуговування закладом загальної середньої осві
ти прилеглої території, який варіюється від 300 до 600
м. Таким чином, виходячи з наявності закладу загаль
ної середньої освіти на певній житловій території, за
безпеченості рівними умовами доступу до нього кож
ного учня, можна судити про якість життя людей на цій
території та умови для розвитку продуктивних сил внас
лідок відповідного рівня розвитку регіональної еконо
міки.
Внаслідок того, що заклади загальної середньої ос
віти в Україні будувалися ще у середині минулого сто
ліття, то можна стверджувати, що їх нинішня терито
ріальна конфігурація у регіоні впливає на конфігура
цію транспортних мереж, а також мереж тепло та во
допостачання тощо, адже незалежно від місця розта
шування школи, необхідно забезпечити транспорту
вання учнів, особливо у сільській місцевості, підвіз про
дуктів харчування, надання комунальних послуг. Це
означає несення районними та обласними бюджетами
витрат на утримання транспортних та комунальних
мереж, навіть, якщо школа не забезпечена учнями на
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повну потужність. У свою чергу, закриття такої шко
ли, а відтак, і уникнення необхідності у її транспорт
ному та комунальному забезпеченні, призвело б до
зміни транспортних та комунальних мереж. У разі бу
дівництва нової школи, більш оптимально розташова
ної на певній місцевості, навіть незначні подовження
транспортних сполучень та комунальних мереж також
призведе до додаткових витрат та зміни загальної рег
іональної конфігурації цих мереж.
Територіальна організація закладів загальної серед
ньої освіти впливає на якість підготовки учнів як май
бутньої абсолютної продуктивної сили. Наприклад, ви
сококваліфіковані вчителі не завжди висловлюють ба
жання працювати у школах, розташованих у віддалених
районах міста та районах області. Більш привабливими
залишаються школи, які розташовані у центрі території.
Відповідно, віддаленим закладам загальної середньої
освіти не вистачає кваліфікованих кадрів, і, як наслідок,
рівень освіти стає незадовільним. Також у віддалених
закладах середньої освіти постає проблема забезпечен
ня їх новітніми технологіями, наприклад, інтернетзв'яз
ком, сучасними підручниками тощо. Отже, чим більш
віддалені заклади загальної середньої освіти від центру
міста або області, тим вони стають менш привабливі для
учнів та менш спроможні забезпечити відповідний рівень
освіти для розвитку абсолютної продуктивної сили ре
гіональної економіки.
Від особливостей територіальної організації за
кладів загальної середньої освіти у регіоні залежить
інтенсивність їх кооперації між собою та з іншими
установами і підприємствами. Віддаленість між закла
дами загальної середньої освіти та закладами позашк
ільної освіти, як то музичні школи, спортивні секції
тощо, ускладнює їх взаємодію. Зазвичай, батьки не ма
ють можливості в робочий час відвозити дітей з одного
закладу до іншого; проведення таких спільних заходів
між школами, як змагання, конференції, відкриті уро
ки тощо, утруднюється їх віддаленістю; віддаленим шко
лам важче залучати у освітній процес фахівців з під
приємств та профільних установ. Наприклад, в Європі
та Америці в кожному закладі загальної середньої осв
іти розташовані додаткові художні, музичні, спортивні
секції тощо. Учень має можливість відвідувати всі ці
секції без додаткового переїзду, що дозволяє оптималь
но взаємодіяти закладам загальної освіти з закладами
позашкільної освіти.
Таким чином, все з вищепереліченого може стати
критерієм оптимізації територіальної організації за
кладів загальної середньої освіти та скласти основу
окремого розділу регіональної політики розвитку
продуктивних сил на основі їх оптимального розмі
щення.
ВИСНОВКИ
У ході аналізу ролі територіального розміщення зак
ладів загальної середньої освіти у розвитку продуктив
них сил запропоновано розрізняти поняття абсолютної
та відносної продуктивної сили. Абсолютною продук
тивною силою слід вважати сукупність фізичних та пси
хологічних якостей людини, внаслідок реалізації яких
створюються блага матеріального та нематеріального
характеру (людський ресурс). Відносною продуктивною
силою слід вважати рефлексивне відображення об'єктів
матеріального та нематеріального середовища як пев
ної продуктивної сили, у свідомості кожної окремої
людини.
Обгрунтовано, що територіальна організація зак
ладів загальної середньої освіти впливає на розвиток
продуктивних сил, оскільки забезпечує формування
людського ресурсу для регіональної економіки. Також
вона впливає на рівень соціальних стандартів та якості
життя населення, оскільки заклади загальної середньої
освіти виступають елементом територіальної соціаль
ної інфраструктури, їх місцезнаходження впливає на
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якість підготовки учнів та інтенсивність інтеграційних
процесів з іншими організаціями та установами націо
нального та міжнародного рівня.
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SPECIFIC ASSESSMENTS AND TRAINING OF CONTROL STAFF ARTISTIC XXI CENTURY

У процесі дослідження виявлено недоліки в системі оцінки та контролю підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах культури і мистецтв. Визначено підходи до якісного оновлення української систеX
ми вищої культурноXмистецької освіти.
Запропоновано авторську розробку методів оцінки студентів у вигляді рейтингової системи оцінюX
вання знань, умінь і навичок, яка сприятиме формуванню у студентів комунікативної компетенції та підвиX
щить ефективність всього навчального процесу. На основі запропонованої системи графічно представX
лено динаміку успішності студента.
Особливу увагу приділено контролю навчальної успішності роботи студентів. Наголошено на необхX
ідності впровадження в дію "Електронного журналу", за допомогою якого буде здійснена візуалізація
результатів навчальної діяльності студента у вигляді статистичних таблиць, графіків та діаграм.
Доведено, що у результаті модернізації системи вищої культурноXмистецької освіти оцінювання та
контроль стануть об'єктивними і справедливими, збільшиться зворотній зв'язок між студентами і виклаX
дачами, підвищиться рівень мотивації.
The study has found weaknesses in system of evaluation and monitoring of staff training in higher education
institutions of culture and arts. The approaches to qualitative renewal of higher Ukrainian system of cultural
and artistic education.
The study reveals the author's elaboration of methods for assessing students' knowledge and skills on a
rating system basis, that will contribute to students' communicative competence and increase the efficiency of
the whole education process. The proposed system graphically presents the dynamics of students' success.
Particular attention is paid to monitoring students' studying progress. The research notes the necessity of
the "Electronic Journal" introduction, with the help of which the visualization of student learning results will be
made in the form of statistical tables, charts and graphs.
The study proves that the result of modernization of higher cultural and artistic education assessment and
control will be objective and fair, the feedback between students and faculty will increase, the motivation level
of extend.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, культурномистецька освіта, методи оцінки, методи контро
лю, мотивація, навчальна успішність студента, "Електронний журнал".
Key words: higher education institution, cultural and artistic education, evaluation methods, methods of control,
motivation, academic success of the student, "Electronic Journal".

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зусилля вищих навчальних закладів культурноми
стецької освіти спрямовані на підготовку високоосвіче
них спеціалістів, які здатні аналізувати та узагальнюва
ти явища суспільного життя, володіти новими техноло
гіями та ідеями у галузі культури. В Україні сформува
лась достатньо розвинута система підготовки кадрів
культури і мистецтв, до складу якої входить розгалу
жена мережа вищих навчальних закладів, які мають оп
тимальне географічне розташування і відповідають по
требам у кадрах, яких вони готують.

www.economy.in.ua

На сьогодні система вищої української освіти в
сфері культури і мистецтва вільно конвертована в євро
пейський і світовий простір. На цьому шляху держава
реалізувала свої кроки, створивши умови для впрова
дження сучасних освітніх технологій в організацію на
вчального процесу, реформувавши зміст, форми і мето
ди підготовки фахівців, які тепер здійснюються відпо
відно до реалізації положень Болонської декларації
щодо створення єдиного європейського простору. Про
те ефективність запропонованих новацій оцінити склад
но.
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На нашу думку, модернізуючи національну освіту,
необхідно опиратись на інтеграцію в європейський та
світовий простір, але й при цьому не втратити своєї іден
тичності та позитивних надбань, зберігаючи історичні
особливості вітчизняної освіти. В результаті інновацій
ної освітньої політики нашої держави, вкорінились певні
недоліки і прорахунки, які в свою чергу призводять до
хронічної недостатності висококваліфікованих кадрів
галузі культури у селі. Перш за все нестійкий стан кад
рового забезпечення закладів культури сільської місце
вості пов'язаний із байдужістю державної політики щодо
залучення молодих спеціалістів до сільської місцевості,
низьким рівнем соціальних гарантій та не престижністю
професії. Орієнтація на Болонський процес не має при
зводити до координальної перебудови вітчизняної сис
теми освіти. Не можна не погодитись з думкою І.Д. Без
гіна, який вважає, що "вивчати і переймати чужий пози
тивний досвід будь у чому — доцільно і корисно, а зро
бити з цього самоціль і поміняти всю систему освіти, на
вмання понавихоплювавши зразки з різних країн — спра
ва марна і дещо принизлива. Тим більше, що в країнах
Європи чи Америки системи освіти та наукової атестації
дуже різняться одна від одної. Безперечно, треба пере
жити і цю пору безглуздих запозичень, тим паче, що на
магання зробити все на закордонний манер хворіють сьо
годні майже всі наші галузі" [2, с. 102].
На сьогодні методи оцінки і контролю знань сту
дентів галузі культури і мистецтв недосконалі. Саме
тому, обрана тема дослідження є актуальною та прак
тично значимою в сучасних умовах господарювання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням пошуку ефективних методів оцінки сту
дентів вищих навчальних закладів переймаються бага
то вчених: Ю.Л. Афанасьєв [1], І.Д. Безгін [2], О.М. Гай
тан [3], Н.В. Касярум [4], І.С. Катеринчук [5], Г.М. Па
далка [6], Н.О. Приходькіна [7], А.А. Тимченко [8], Л.Л. То
важнянський [9], Л.В. Шульга [11].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою статті є розробка методичних за
сад системи модернізації методів оцінки і контролю в
процесі підготовки творчих фахівців для закладів куль
тури сільської місцевості. Поставлена мета зумовила
необхідність вирішення наступних завдань:
— проаналізувати сучасний стан та спрогнозувати
шляхи оновлення української системи культурномис
тецької освіти;
— розробити рекомендації щодо впровадження до
даткових методів оцінки студентів з метою їх мотивації;
— запропонувати систему здійснення систематич
ного контролю на основі впровадження автоматизова
ної системи "Електронний журнал".
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Кожна країна має свою багаторічну історію, тра
диції, звичаї, культуру та ментальні особливості, тому і
підготовка культурномистецьких кадрів матиме сво
єрідні та унікальні відмінності. Вже сьогодні постає го
стра необхідність у корегуванні освітньої діяльності
вищих культурномистецьких навчальних закладів. Щоб
адаптувати вітчизняну систему організації навчально
го процесу до сучасних тенденцій суспільного розвит
ку, необхідно провести серйозні реформи в галузі куль
турномистецької освіти в Україні, запровадивши ком
плекс заходів по удосконаленню методів роботи вищих
навчальних закладів. Вважаємо, що Україна без особ
ливих ускладнень може здійснити ряд організаційних
змін до системи підготовки спеціалістів у сфері культу
ри, які вбачатимуть нову концепцію організації навчаль
ного процесу, спрямовану на підвищення якості вищої
освіти та залучення молодих спеціалістів у заклади куль
тури сільської місцевості.
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Вбачаємо доцільним запропонувати деякі шляхи
якісного оновлення української системи вищої культур
номистецької освіти. Основними стратегічними напря
мами структурного реформування якої є:
— проведення якісного моніторингу вищої культур
номистецької освіти, забезпечивши високу якість та ба
ланс потреби у кваліфікованих кадрах з обсягами їх
підготовки;
— відновлення і посилення профорієнтаційної ро
боти і систематичне її проведення;
— підготовка сільської молоді до навчання у вищо
му культурномистецькому навчальному закладі;
— розширення доступності вступу до вищого на
вчального закладу для сільської молоді;
— розроблення пропозиції щодо прозорості і об'єк
тивності вступних іспитів;
— розширення державної підтримки для сільської
молоді та студентів, які починають свою творчу діяль
ність у закладах культури сільської місцевості;
— розроблення стратегії пріоритетного науково
технічного розвитку, впровадивши сучасні інноваційні
технології в організацію навчального процесу;
— запровадження системи відбору талановитої мо
лоді, подібної до ECTS. Проведення моніторингу випус
кників навчальних закладів, мотивуючи їх до виконан
ня наукової роботи;
— створення і підтримка дієвої мережі інформацій
ноконсультаційних баз даних у вигляді національних
програм з метою залучення до співпраці з вищими на
вчальними закладами керівників закладів культури, що
дозволить забезпечити галузь висококваліфікованими
спеціалістами;
— упорядкувати систему розподілу, працевлашту
вання та закріплення долі випускників у номінації "А"
— відмінники, "В" — хорошисти у заклади культури
сільської місцевості;
— формувати кадровий резерв для ефективного ви
користання у закладах культури сільської місцевості.
На сьогоднішній день головною й надалі залишаєть
ся проблема відсутності мотивації навчальної діяльності
студентів у вищих навчальних закладах. У зв'язку з цим,
навчальний процес потребує переходу на нову концеп
цію підготовки майбутніх спеціалістів культури і мис
тецтв.
Аналізуючи результати власних досліджень під час
зустрічі понад 150 представників студентського само
врядування вищих навчальних закладів України з Пер
шим заступником Міністра освіти і науки України Со
всун І.Р., яка відбулась 21 грудня 2015 року в конфе
ренцзалі Київського національного університету імені
Вадима Гетьмана [2], можна констатувати ставлення
студентів до стану вищої освіти в Україні. Виступи сту
дентів свідчать про об'єктивну потребу оновлення сис
теми вищої освіти, пошуку нових ефективних методів
модернізації оцінки діяльності студентів та визначення
напрямів розвитку подальшого їх працевлаштування.
Більша частина виступаючих представників органів сту
дентського самоврядування зауважили, що такий кри
терій, як "оцінка успішності" сприяє активізації навчаль
нопізнавальної діяльності і має вагоме значення у про
цесі студентської мотивації та контролю знань.
Для стимулювання цієї мотивації вищим культурно
мистецьким закладам необхідно застосувати різні но
ваторські навчальні технології, які стануть поштовхом
для розвитку творчості, професійної та особистісної
самореалізації майбутніх фахівців. Оскільки проблема
оцінювання навчальних досягнень студентів у вищих
навчальних закладах культури і мистецтв розглядаєть
ся відповідно до загальних дещо спрощених методів
оцінювання, вважаємо необхідним запровадження ав
торської розробки методів оцінки студентів у вигляді
рейтингової системи, яка сприятиме формуванню у сту
дентів комунікативної компетенції та підвищить ефек
тивність всього навчального процесу.

Економiка та держава № 1/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Рейтингова система оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів
Коваленко Максим Дмитрович
студент ІІІ курсу, напряму підготовки «Менеджер індустрії дозвілля»
Найменування категорії оцінювання
1. Організація та проведення пізнавально-творчих заходів
2. Активна участь у підготовці концертів
3. Участь в урочистих загальнодержавних заходах, наукових семінарах, круглих
столах, конференціях, засіданнях
4. Проведення досліджень за заздалегідь обраною темою
5. Виконання окремих індивідуальних завдань спрямованих на розкриття
власного культурно-духовного потенціалу
6. Творча реалізація ідей та участь у аукціонах, конкурсах, майстер-класах,
виставках, фестивалях
7. Організація та проведення творчих зустрічей з дітьми
8. Відвідування культурно-мистецьких заходів
9. Екскурсійні поїздки у місця історичної та культурної спадщини України
10. Активна діяльність у позанавчальному процесі

Кількість балів
за семестр
до 10
до 10
до 10
до 10
до 10
до 10
до 10
до 10
до 10
до 10

Джерело: складено автором.

Інноваційним у цьому контексті є індивідуальні не
стандартні форми роботи зі студентами, що передбача
ють роботу з кожним студентом окремо, враховуючи
його творчі досягнення, креативні підходи, особистий
рівень розвитку творчих здібностей. Інтегруючи різні
форми роботи студентам культурномистецького спря
мування дуже важливо працювати над розкриттям влас
ного творчого потенціалу, самовдосконалюватись та
глибоко осмислювати набуті знання (табл. 1).
Впровадження інтерактивних форма навчання — один
з найважливіших напрямків удосконалювання підготовки
студентів у сучасному вищому навчальному закладі, але
це також спеціальна форма організації пізнавальної діяль
ності, яка має на увазі конкретні й прогнозовані цілі. Одна
з таких цілей полягає в створенні комфортних умов на
вчання, за яких студент почуває свою успішність, свою
інтелектуальну здатність, що робить продуктивним сам
процес навчання. З об'єкта впливу студент стає суб'єктом
взаємодії, він сам бере активну участь у процесі навчання
по своєму індивідуальному маршруту [3, с. 4].
Рівень досягнутих успіхів у рейтинговій техно
логії навчання передбачає певну кількість балів за різні
види робіт, що в результаті визначають прогрес здо
бутків кожного студента впродовж всього періоду на
вчання (рис. 1).
Спосіб підсумування балів, отриманих кожним сту
дентом індивідуально, є ефективним, адже іноді слабка
робота одних студентів може бути замаскована старан
ною працею інших. Для того, щоб така об'єктивна оцін
ка компетентності була успішна, необхідно здійснюва
ти систематичний контроль навчальної успішності ро
боти студентів протягом семестру. З даною метою пе
ред викладачами постає потреба використання комплек
су нових концептуальних підходів. У цьому контексті
цікавим стає впровадження "Електронного журналу",
який може бути опублікований на сайті вищого навчаль
ного закладу. Маючи особистий пароль, кожен студент
матиме змогу у дистанційному режимі роботи слідку
вати за динамікою своєї успішності, адже на сайті буде
здійснено візуалізацію результатів навчальної діяль
ності студента у вигляді статистичних таблиць, графіків

та діаграм, на яких буде зображено кількість пропуще
них лекційних та практичних занять, кількість перескла
дань, не допусків, заборгованості, рівень успішності за
модуль з відповідної дисципліни та рейтинг кожного
студента в межах групи (рис. 2).
Також на сайті можна повторювати попередньо
вивчений матеріал, який буде доступний студентові у
будьякий час за окремими посиланнями. Відповідно до
кожної дисципліни буде подано інформацію про
кількість модулів; кількість годин відведених для лекц
ійних, практичних занять та самопідготовки; завдання
для практичних занять з кожної теми; наявність твор
чої науководослідницької роботи; наявність допусти
мих пропусків та умови їх відпрацювання.
Безперечно, впровадження в дію "Електронного
журналу" удосконалить організацію навчального про
цесу; збільшить зворотній зв'язок між студентом і вик
ладачем; підвищить рівень контролю (поточного, мо
дульного, підсумкового та заключного) знань, умінь,
навичок і творчої активності; виявить якість засвоєння
навчального матеріалу та визначить прогалини у підго
товці студентів; створить умови для інформаційноме
тодичного забезпечення. Оцінювання стане об'єктивним
і справедливим, якісним і зрозумілим для студентів,
підвищить мотивацію тим, хто навчається на "відмінно",
завдяки пільгам на заліку або іспиті.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до мети та поставлених завдань можна
сформувати наступні висновки:
1. Презентовані результати демонструють гостру
необхідність модернізації системи вищої освіти. На нашу
думку, система вищої культурномистецької освіти в
Україні без особливих ускладнень може здійснити ряд
якісних змін на шляху до суттєвого оновлення устале
них підходів з метою залучення молодих спеціалістів до
діяльності у закладах культури сільської місцевості.
2. За результатами власних досліджень виявлено
невідкладну потребу в оновленні методів оцінки та кон
тролю студентів творчих спеціальностей. Запропонова
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Рис. 1. Динаміка здобутків студента за рейтинговою технологією навчання
Джерело: складено автором.
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Рис. 2. Динаміка навчальної успішності студента на основі "Електронного журналу"
Джерело: складено автором.

но впровадження додаткової рейтингової системи оці
нки творчих досягнень та особистого рівня розвитку
творчих здібностей, що візуально забезпечить прогрес
здобутків і, відповідно, підвищить рівень мотивації.
3. Основним фактором, що об'єктивно визначить
рівень успішності студента є запровадження автомати
зованої системи "Електронного журналу". Введення
якого дозволить не лише систематично здійснювати
контроль і оцінювання динаміки навчальних досягнень
студентів, а й забезпечити зворотній зв'язок викладача
зі студентом через мережу Internet.
Перспективою подальших досліджень є розробка
методичного інструментарію для впровадження націо
нальної програми з метою працевлаштування талано
витих випускників.
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