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ПЕРЕДМОВА 

 
 

На сучасному етапі розвитку України складні економічні 

системи вимушені працювати в умовах високого рівня 

невизначеності, що суттєво ускладнює процес управління ними. 

Причини негативних тенденцій соціально-економічного розвитку 

України протягом останніх років слід шукати не лише у 

дестабілізації усього суспільного життя через бойові дії на сході 

країни, але й у відсутності чіткої стратегії економічних реформ, не 

завжди послідовній та прозорій економічній політиці уряду. Усе це 

обумовлює потребу в акцентуванні основних зусиль науковців, 

політиків  та практиків на виробленні ефективних антикризових 

заходів як на національному, так і на регіональному рівнях.  

Основною метою першої Міжнародної науково-практичної 

конференції "Моделювання соціально-економічних процесів: 

регіональні та галузеві аспекти", яка проводиться кафедрою 

економічної кібернетики та інноватики Дрогобицького державного 

педагогічного університету іменем Івана Франка  12-13 травня 

2016 р. є обговорення вченими і практиками результатів наукових 

досліджень із проблем моделювання соціально-економічного 

розвитку регіонів, пошук шляхів подолання економічної кризи в 

країні та забезпечення конкурентоспроможності галузей 

національної економіки.  

Робота конференції проходила у шести секціях: економіко-

математичне моделювання та інформаційне забезпечення 

трансформаційних змін в економіці України, моделювання 

економічного ризику та прийняття рішень в умовах 

невизначеності, Економіка і освіта ХХІ століття; управління 

регіональними соціально-економічними системами, економічні та 

екологічні аспекти регіональної політики охорони ландшафтів та 

управління інноваціями.  

Матеріали збірника можна рекомендувати не лише 

науковцям, спеціалістам з моделювання економіки, але й 

студентам, магістрантам та аспірантам, які лише починають свій 

шлях у науці і потребують розширення дослідницького кругозору 

та поглиблення спектру методологічних принципів та економіко-
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математичного інструментарію. У більшості матеріалів основна 

увага акцентується вирішенню важливих проблем соціально-

економічного розвитку Дрогобиччини. 

Особливу вдячність за допомогу в організації конференції 

хочу висловити особисто почесному доктору Дрогобицького 

державного педагогічного університету іменем Івана Франка, 

професору Матіасу Крамеру (Технічний університет Дрездена), 

який зробив значний внесок в підготовку та проведення цього 

наукового форуму. Висловлюю також подяку іншим 

співорганізаторам конференції, а саме ректору Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

професору Н.В. Скотній, проректору з науки  НУ "Львівська 

політехніка" Національному університету "Львівська політехніка" 

д.е.н., професору Н.І.Чухрай,  ректору Академії полонійній в 

Ченстохові (Польща) професору А. Кринському, директору 

інституту фізики, математики, економіки та інноватики 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка д.ф-м.н, професору В.І. Бойчуку та Дрогобицькому 

міському голові п. Т.Кучмі. 

 

 

Завідувач кафедри економічної кібернетики та інноватики  

Дрогобицького державного педагогічного університету  

імені Івана Франка,                     

д.е.н, професор                     Кишакевич Б.Ю. 
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Розділ 1 
 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
 

В.М. Соловйов 
доктор фіз.-мат. наук, професор, 

Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 
 

Моделювання соціально-економічних систем 

мережними методами 
 

Як і більшість попередніх світових революційних змін 

(персональний комп’ютер, Інтернет тощо) нова промислова 

революція знову застала Україну зненацька. Зрозуміло, що при 

такому широкому спектрі як внутрішніх, так і зовнішніх проблем, 

нам не до інновацій. Подібно Росії ми, за висловом Германа Грефа, 

залишаємось у числі невдах-дауншифтерів, якщо не нафтових, так 

гірничо-металургійних і зернових. 

Черговим викликом для нас стала нова індустріальна 

революція, актуалізована давоським форумом 2016 року. Термін 

"четверта індустріальна революція" є логічним продовженням 

концепцій першої, другої та третьої індустріальних революцій, 

розвинених у книзі відомого американського економіста і еколога 

Джеремі Ріфкіна [1], в якій він проводить ґрунтовний аналіз 

особливостей кожної з них. 

Термін "четверта індустріальна революція" виник завдяки 

відомому швейцарському економісту Клаусу Мартіну Швабу після 

його публікації в журналі Foreign Affairs (її ще називають 

сучасним "Капіталістичним маніфестом"). Четверту індустріальну 

революцію він пропонує називати цифровою, бо її особливою 

характеристикою є стирання відмінностей між фізичною, 

цифровою та біологічною сферами [2]. 

Згідно з опитуванням 800 лідерів технологічних компаній, 

проведеним спеціально для форуму в Давосі, ключовими 

драйверами змін стануть хмарні технології, розвиток способів 

збору і аналізу Big Data, краудсорсінг, шерінгова економіка і 

біотехнології [3]. 
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Очевидно, що революційні вимоги Індустрії 4.0 потребують 

нових парадигм моделювання соціально-економічних систем. На 

наш погляд такою парадигмою може стати мережна парадигма 

складних систем [4]. Дійсно, нестабільність глобальних 

фінансових систем щодо звичайних і природних збурень сучасного 

ринку та наявність погано передбачуваних фінансових криз 

свідчать в першу чергу про кризу методології моделювання, 

прогнозування та інтерпретації сучасних соціально-економічних 

реалій. Новий міждисциплінарний напрям дослідження складних 

систем, який отримав назву теорії складних мереж (complex 

networks) і поклав початок нової мережної парадигми синергетики 

[4]. Він вивчає характеристики мереж, враховуючи не тільки їх 

топологію, але й статистичні властивості, розподіл ваг окремих 

вузлів і ребер, ефекти розповсюдження інформації, стійкість 

(robustness) і т.п. [5]. До складних мереж відносяться електричні, 

транспортні, інформаційні, соціальні, економічні, біологічні, 

нейронні та інші мережі [2]. Мережна парадигма стала 

домінуючою при дослідженні складних систем оскільки дозволяє 

ввести не існуючі для часового ряду нові кількісні міри складності. 

Раніше нами було введено різні кількісні міри складності для 

окремих часових рядів, зокрема: алгоритмічні, фрактальні, хаос-

динамічні, рекурентні, неекстенсивні, нереверсивні та ін. Суттєвою 

перевагою введених мір є їх динамічність, тобто можливість 

відстежувати у часі зміну обраної міри та порівнювати з 

відповідною динамікою вихідного часового ряду. Це дозволило 

нам співставити критичні зміни динаміки системи, що описується 

часовим рядом, з характерними змінами конкретних мір 

складності. Виявилось, що кількісні міри складності реагують на 

критичні зміни в динаміці складної системи, що дозволяє 

використовувати їх в процесі діагностики та прогнозування 

майбутніх змін. 

У даній роботі ми вводимо і використовуємо мережні і 

мультимережні міри складності і адаптуємо їх з метою 

дослідження системної динаміки. 

Нами реалізовано три з найбільш вживаних методів 

перетворення часових послідовностей у відповідні мережі: 

рекурентні, графи видимості та кореляційні [6]. 

Технологія рекурентних діаграм для візуалізації 

рекурентностей у фазовому просторі заснована на ідеї Анрі 
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Пуанкаре щодо рекурентності фазового простору динамічних 

систем. Рекурентна ж діаграма відображає наявні повторюваності у 

формі бінарної матриці R , де 1, jiR , якщо jx


 є сусіднім до стану ix


, i 
0, jiR  у протилежному випадку. Рекурентними є стани jx


, які 

потрапляють в m -вимірний окіл з радіусом   і центром в ix


. 

Рекурентна діаграма легко трансформується у матрицю 

суміжності, за якою розраховуються характеристики графа. 

При побудові графа видимості кожну точку даних часового 

ряду можна розглядати як вершину в асоційованій мережі, а ребро 

буде з'єднувати дві вершини, якщо дві відповідні точки даних 

можуть "бачити" один одного з відповідної точки часового ряду. 

Для побудови і аналізу властивостей кореляційного графа 

слід сформувати кореляційну матрицю, а вже з неї - матрицю 

суміжності. 

Описані алгоритми легко модифікуються і на випадок мереж, 

які взаємодіють між собою – мультиплексних мереж. 

Для побудованих описаними вище методами графів можна 

розрахувати спектральні і топологічні властивості [5, 6].  

У якості баз даних для розрахунків мережних і 

мультимережних мір складності обирались часові ряди щоденних 

значень фондових індексів за період 1982-2016рр. 

(https://uk.finance.yahoo.com/intlindices). Розрахунки проводились у 

такий спосіб. Обирався часовий проміжок (вікно), наприклад, два 

роки (приблизно 500 торгівельних днів), для нього будувались 

відповідні графи та розраховувались їх спектральні і топологічні 

властивості. Далі вікно зміщувалось з кроком, наприклад, одна 

неділя (5 торгівельних днів) і процедура повторювалась до 

вичерпання часових рядів. 

Результати розрахунків для відновлених із часових рядів 

графів свідчать про те, що як спектральні, так і топологічні міри 

складності системи є чутливими до наступних відомих криз: 1987, 

2001, 2008, 2011 і 2015рр. Знаючи час настання кризи та 

співставляючи часовий ряд з динамікою певного показника, 

досліджено його залежність від тих чи інших характерних змін на 

фондовому ринку: докризовий, кризовий та післякризовий періоди. 

Таким чином нами продемонстрована можливість 

дослідження складних соціально-економічних систем у рамках 

мережної парадигми складності. Часовий ряд можна представити в 

https://uk.finance.yahoo.com/intlindices
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еквівалентному вигляді – (мульти-)мережі, яка має широкий набір 

характеристик; як спектральних, так і топологічних. На прикладах 

відомих фінансових криз показано, що деякі з мережних мір 

можуть слугувати індикаторами-передвісниками кризових явищ і 

їх можна використовувати для можливого раннього попередження 

небажаних кризових явищ на фінансових ринках. 
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Економетричне моделювання впливу нагромадження 

основного капіталу на динаміку ВВП 

 
Одним з головних чинників розвитку економіки виступає 

нагромадження капіталу, що є процесом перетворення заощадженого 

доходу суб’єктів усіх рівнів економічної системи для забезпечення 

розширеного відтворення. Таким чином, нагромадження капіталу 
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пов’язано з діяльністю економічних суб’єктів з метою розширення 

ресурсного потенціалу для примноження доходу або економічної 

вигоди [1]. 

Основною метою нагромадження капіталу є забезпечення 

розширеного відтворення національного багатства, продуктивних 

сил, виробничих відносин, навколишнього середовища. Його 

результативність проявляється завдяки зростанню продуктивності 

праці, капіталоозброєності та капіталовіддачі, впровадженню 

інноваційних технологій, збільшенню частки висококваліфікованої 

робочої сили, зростанню добробуту населення [2, 4]. 

Забезпечення достатньо високих темпів росту ВВП – 

першочергове завдання економіки будь-якої країни. У зв’язку із цим 

виникає необхідність всебічного і ґрунтовного аналізу факторів, що 

впливають на цей процес. Як відомо, до основних чинників, які 

найістотніше впливають на зростання ВВП, належить нагромадження 

капіталу. Проведемо дослідження статистичних взаємозв’язків між 

валовим нагромадженням основного капіталу (ВНОК) і зміною ВВП 

на рівні економіки України. 

Побудуємо економетричну авторегресійну модель динаміки 

ВВП такого вигляду: 

211 axaYY ttt   ,      (1) 

де tY  – ВВП року t (результуюча змінна); 1tY  – ВВП попереднього 

року (t-1) (факторна змінна); tх  – ВНОК року t (факторна змінна); 1a , 

2a  – параметри моделі. 

Відбір необхідної статистичної інформації здійснено за період 

2000-2014 рр. на основі статистичної звітності статистичних 

щорічників України [3] для формування відповідних рядів даних із 

застосуванням програмного продукту "MS Excel" з подальшим їх 

імпортуванням до ПП "EViews 8", за допомогою якого і були 

проведені всі подальші розрахунки в процесі побудови та аналізу 

економетричних моделей. 

Параметри двофакторної авторегресійної моделі залежності 

ВВП від лагових значень ВВП та обсягів ВНОК (1) можна оцінити за 

допомогою одного з найефективніших методів, який широко 

використовують – методу найменших квадратів. Для цього 

використаємо ПП "EViews 8".  
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Множинна (двофакторна) авторегресійна модель залежності 

ВВП від лагових значень ВВП та обсягів ВНОК протягом 2000-

2013 рр. модель має вигляд: 

tt хуу 842242,1718150,0~
1   ,    (2) 

де 718150,01 a  – параметр фактору ВВП попереднього року; 

812242,12 a – параметр фактору ВНОК поточного року. 

На основі одержаних параметрів моделі можна зробити 

висновок, що на динаміку ВВП валове нагромадження основного 

капіталу має додатній (прямопропорційний) вплив: при збільшенні 

ВНОК на 1 млн. грн. ВВП зростає на 1,842242 млн. грн. Аналогічна 

(прямопропорційна) залежність спостерігається між значеннями ВВП 

поточного року та ВВП попереднього (сусіднього) року. 

Наступним кроком є оцінка побудованої моделі: перевірка 

моделі на наявність автокореляції, перевірка моделі на адекватність, 

перевірка параметрів моделі на статистичну значущість. 

Для перевірки побудованої авторегресійної моделі залежності 

ВВП від лагових значень ВВП та обсягів ВНОК моделі на наявність 

автокореляції використаємо критерій Дарбіна-Уотсона. Для даної 

моделі розраховане значення 82,1d . Тому з довірчою ймовірністю 

95,0p  можна стверджувати, що у вибірковій сукупності 

автокореляція відсутня. 

Для оцінки адекватності моделі служить коефіцієнт множинної 

детермінації. Коефіцієнт множинної детермінації 99,02 R , що є 

достатнім для того, щоб вважати модель вдалою та адекватною. 

Коефіцієнт множинної детермінації показує, що під впливом зміни 

величини ВВП за попередній (сусідній) рік, валового нагромадження 

основного капіталу пояснюється 99 % варіації величини ВВП. 

Значення коефіцієнта множинної кореляції для побудованої 

моделі ( 99,0r ) оказує, що зв’язок між факторними ознаками: ВВП за 

попередній (сусідній) рік, валовим нагромадженням основного 

капіталу і результуючою змінною: ВВП є дуже тісний та 

прямопропорційний. 

Тепер здійснимо перевірку параметрів побудованої моделі 1a  та 

2a  на статистичну значущість. Оскільки обсяг вибірки малий і зв’язок 

між змінними тісний, то для перевірки параметрів моделі на 

статистичну значущість використаємо t–статистику Стюдента. Якщо 
крем tt  , то параметри є статистично значущі. Емпіричне значення t–

статистики для параметрів 1a  та 2a становить 398,101 емt ; 062,62 емt . За 
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таблицями Стюдента при рівні значущості 05,0  критичне значення 

статистики 812,1крt . Оскільки крем tt 1  для параметра 1a  та крем tt 2  для 

параметра 2a , то можна зробити висновки, що кореляційна залежність 

ВВП від ВВП попереднього року, та від ВНОК є статистично 

значущою. 

Також проведемо експрес діагностику побудованої моделі за 

допомогою F–критерію Фішера. При рівні значущості 01,0  

критерій Фішера 559,7крF . Оскільки крем FF   ( 559,778,631  ), то 

множинна авторегресійна модель динаміки ВВП є адекватною з 

ймовірністю 99,0p . Мультиколінеарності немає, бо параметри 

моделі є статистично значущими. 

Побудовану авторегресійну модель можна використати для 

побудови прогнозів. Побудуємо довірчий інтервал для прогнозу ВВП 

у 2014 році (реальне значення ВВП у 2014 році склало за даними 

Держукрстату [3] 1556728 млн. грн.). ВВП за 2013 рік – 

1522687 млн. грн., ВНОК за 2014 рік – 219337 млн. грн. Отже, з 

ймовірністю 0,95 прогнозне значення ВВП у 2014 році потрапляє у 

межі [1416197,13 млн. грн.; 1578931,79 млн. грн.]. А фактичне 

значення ВВП у 2014 році склало 1556728 млн. грн., що свідчить про 

те, що інтервальне прогнозне значення співпадає з фактичним 

значенням ВВП. Проте теоретичне (розраховане, прогнозоване) 

значення ВВП за 2014 рік дещо відрізняється від фактичного 

значення: 958,1497567
~

14 Y млн. грн., 155672814 Y млн. грн. Це також 

можна пояснити і тим, що значення ВВП враховувались у фактичних 

цінах, а у 2014 році відбулась інфляція за рахунок падіння курсу 

гривні.  

Можна зробити висновок, що побудована множинна 

авторегресійна модель динаміки ВВП може служити і для 

прогнозування динаміки ВВП.  

Для оцінки та аналізу економічного зростання економіки 

держави та її регіонів поряд з показником ВВП можна 

використовувати показник валового регіонального продукту (ВРП) та 

досліджувати вплив валового нагромадження капіталу на динаміку 

ВРП в розрізі регіонів України. 

Виявлені кількісні закономірності потребують подальшого 

уточнення та деталізації, а також можуть бути використані у 

напрямку прогнозування економічних процесів. 
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академiєю наук спецiальною премiєю з економiки iменi Альфреда 

Нобеля, i яка як вiдомо не має жодного стосунку до так званих 

іменних Нобелiвських премiй), в котрих була отримана знаменита 
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"формула вартості  опцiонiв Блека-Шоулза". Iдея розробки цієї 

"формули" для вартостi опціону насправдi сягає своїми коренями 

ще 1900 року, коли L. Bachelier написав докторську дисертацiю пiд 

керiвництвом H. Poincare з назвою "Theorie de la speculation". Це 

був власне L. Bachelier, котрий вперше висунув iнновацiйну iдею 

використовувати стохастичний процес в якостi моделi для еволюцiї 

цiн на акцiї. Для випадкового процесу T < t<0 (St)  вiн зробив 

природний i далеко йдучий вибiр використання моделі 

браунiвського руху, що в даному контекстi iнтерпретується 

наступним чином: So сьогоднiшня (тобто вiдома) цiна акцій 

(скажiмо, частка компанiї XYZ, для прикладу), а для часу t > 0 цiна 

St є нормально розподiленою випадковою величиною. 

Як потім виявилось, праця L. Bachelier не була належно 

оцiнена в сучаснiй економiчнiй лiтературi. Тiльки в 1965 роцi 

вiдомий економiст P. R. Samuelson [16] знову зайнявся темою 

розробки вiдповiдної моделi для процесу оцiнки вартості акцій: для 

цього вiн запропонував геометричну версiю того ж самого 

браунiвського руху. Ця модель геометричного браунiвського руху 

на сьогоднi стала вже стандартною, а може i еталонною моделлю 

для опису еволюцiї цiни акцiї, і хоча зiнiцiйованою Самуельсоном, 

- тепер її часто називають моделлю Блека-Шоулза або навiть 

"стохастичним свiтом Блека-Шоулза". 

Прийнято вважати, що геометрична модель браунiвського 

руху зi знесеннями (чи зсувами, "drifts") є економiчно бiльш 

адекватною вiд початкового вибору L. Bachelier, але на питання 

про те, чи є геометрична модель броунiвського руху "кращою 

моделлю не можна вiдповiсти простими "так" чи "нi": це суттєво 

залежить вiд контексту i самої мети моделювання. Основна 

проблема як моделi L. Bachelier, а також сучасних математичних 

моделей у галузi фiнансiв в цiлому є проблема призначення цiни 

для умовних, так званих контингентних запитiв. L. Bachelier з цiєю 

метою використовував класичну умову рiвно важностi або 

стiйкостi. I власне заслугою Блека та Шоулза  i Мертона  було те, 

щоб замiнити цю умову на так званий принцип "вiдсутностi 

арбiтражу", який має i принципове i важливе значення для всiєї 

теорiї. Грубо кажучи, арбiтражем є безризиковий спосiб отримати 

прибуток з нульовим вкладом чистих iнвестицiй. Вважається 

вельми економiчно розсудливим припущенням щодо фiнансового 

ринку вимога про те, чи немає можливостi для арбiтражу. 
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Примiтним є той факт, що цей простий i нiби примiтивний 

"принцип вiдмови арбiтражу"дозволяє вже визначити унiкальну 

цiну опцiону в моделi Блека-Шоулза. Це є темою так званої 

фундаментальної теореми цiноутворення активiв, в якiй коротко 

говориться, що процес S = (XSt) не дозволяє арбiтражнi 

можливостi, якщо i тiльки якщо iснує еквiвалентна мiра 

ймовiрностi, при яких S = (St) є мартингалми. Iсторiя теореми 

фундаментального цiноутворення активiв сходить до видатної 

роботи Harrison, Kreps i Pliska [9, 10, 11]. Пiсля їх новаторської 

працi багато авторiв внесли свiй вклад, поступово покращуючи 

розумiння цiєї фундаментальної теореми, наприклад, Duffie i 

Huang, Stricker, Dalang, Morton i Willinger [5, 6] i т.д. В праці [7] ця 

теорема була доведена її справедливiсть для досить загальних, але 

комутативних стохастичних процесiв, для котрих пiзнiше вдалось 

довести [3] важливий не комутативний аналог цiєї теореми. 

Власне, у данiй працi ми теж маємо справу iз некомутитивним 

аналогом цiєї теореми на основi теорiї гiльбертових просторiв. 

Подається зформалiзоване визначення квантового арбiтражу i 

квантових торгових стратегiй. Встановлюються вiдповiднi теореми 

цiноутворення на основi принципу вiдсутностi арбiтражу i 

опцiонального розкладу. Зокрема, дається також характеристика 

повних ринкових моделей для випадку некомутативного опису 

фiнансової моделi. Також встановлено, що для так званої 

бiномiальної ринкової моделi iз некомутативними даними процесу 

одноступенева модель iз не комутативними параметрами має бути 

обов’язково неповною. 

Квантовi (некомутативнi) ринковi стратегiї та стохастичні 

процеси будемо задавати на сепарабельному гiльбертовому  

просторі H iз нормою ||...||, а A буде фiльтрованою параметром tR+ 

унiтальною сiмєю слабо *-замкнених в H алгебр операторiв. 

Оскiльки для будь-якого AA коректно визначена функцiя 

C A  traceA    (A)Lp                                      (1) 

то iснує єдине умовне математичне сподiвання E := trace : 

Lp(A)→C на алгебрi A, для якого можна визначити таку важливу 

характеристику як мартингал щодо вказаної вище фiльтрацiї AsAt 

для всiх s≤t 

).E(M = )A|E(M sst                                         (2) 

Його некомутативне узагальнення дається таким визначенням. 
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Визначення 1. Нехай ρ : Lp(A) →C є довiльним невiдємно 

визначеним станом на алгебрi A, тобто для певного оператора 


p Lp(A) виконується нерiвнiсть trace(


p A) ≥ 0 для всiх AA. Тодi 

вiдображення 

(A)L M  t  R pt+  ,                                  (3) 

для якого має мiсце  властивiсть 

A*)р(AM=A*)р(AM st                                (4) 

для кожного оператора AAs та всiх s ≤ t,  називається 

некомутативним мартингалом.   

Визначення 2. Нехай A  A  H  tR t+  є адаптованим бi-

процесом. Тодi стохастичний iнтеграл щодо процесу 

+Rtt )(S := S  задається стандартним виразом 
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незалежним вiд розкладу. Тепер в стосунку до стохастичного 

процесу +Rtt )(S :=S  можна дати визначення мартингального 

стану C(A)L : p p  . 

Визначення 3. Квантовий стан C(A)L : p p   називається 

мартингальним, якщо стохастичний процес +Rtt )(S :=S   є мартингалом 

на фiльтрованiй алгебрi +Rtt )(A  . 

Додатково впровадимо важливе поняття квантових ринкових 

стратегiй для стохастичного процесу +Rtt )(S :=S  . 

Визначення 4. Елементи A} A)(H : {H := Н +Rtt   будемо 

називати набором квантових ринкових стратегій для стохастичного 

процесу +Rtt )(S :=S  , якщо +Rtt )(H  є простим симетричним бi-процесом 

вигляду 
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,1
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                                     (6) 

де .m 1, = j R,  j  

Грунтуючись тепер на введених вище визначеннях,  можна 

сформулювати основне твердження про оцiнювання акцiй в 

фiнансовiй математицi. А саме, має мiсце така теорема. 

Теорема 5. Заданий некомутативний (квантовий) 

самоспряжений стохастичний процес Rtt )(S :=S  задовiльняє 

принцип без-арбiтражностi (10) тодi i лише тодi, коли вiн є 

властивим, тобто множина Mf(S) квантових мартингальних станiв 

C(A)L : p p   є нетривiальна.  
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Доведення  теореми ґрунтується на такій  лемі. 

Лема 6. Нехай квантова стратегiя CLp(A) : p i H  H   є 

квантовим станом на алгебрi A. Якщо процес Rtt )(S :=S  є 

мартингалом щодо стану р, то вiдображення AS)  (H  t  R t+    є 

також мартингалом щодо стану C(A)L : p p  . 

Сформульована вище  теорема є апрiорним критерiєм вибору 

оптимальної квантової ринкової стратегiї при заданiм 

некомутативнiм стохастичнім процесі Rtt )(S :=S .Так, при умовi 

арбiтражу iснує така квантова ринкова стратегiя, при котрiй 

початкова нульова інвестиція приводить до кінцевої ненульової 

вартості акцiї. Зокрема, легко показати, що для так званої 

бiномiальної ринкової моделi (9) iз некомутативними даними 

квантового стохастичного процесу його одноступенева модель iз не 

комутативними параметрами має бути обов’язково неповною. 
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Моделювання процесу інноваційної діяльності на ринку 

фінансових послуг 
 

Фінансові інновації – це створення нових фінансових 

інструментів, технологій, інституцій і ринків. Як і технологічні, 

інновації в галузі фінансів включають в себе функції дослідження і 

розвитку, а також поширення і впровадження нових продуктів або 

послуг. Вони зумовили виникнення нових фінансових 

посередників (венчурна компанія), нових видів інструментів 

(колатерелізація, кредитні деривативи) і нові послуги або методи 

(електронна торгівля).   

Традиційна функція фінансів полягає в передачі грошових 

коштів з секторів із надлишками в потребуючі сектори. Фінансові 

інновації саме й вирішують цю задачу, ставши центром практично 
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для всіх видів виробничої діяльності. Краще розвинутий сектор 

фінансів, допомагає заощадити більше коштів та залучити більше 

інвестицій при співмірному підвищенні продуктивності і якості 

інвестиційних рішень [1]. 

Найбільш поширеними інструментами дослідження 

інноваційної діяльності на ринку фінансових послуг є економіко-

математичні моделі, серед яких значне місце займають моделі 

дифузії.  

Дифузія є процесом, виникнення та поширення інновацій на 

цільовому ринку, а її швидкістю є поширення інновації від 

новатора до потенційного користувача [2].  

Дані моделі описуються математичним рівнянням, яке 

характеризує пройдений час з моменту введення інновацій. 

Найбільш поширеною є модель Басса [3]. Деякі дослідники 

пропонували різні доповнення моделі такі, як: оцінку параметра 

розміру ринку з використанням зовнішньої інформації, оцінку 

параметрів моделі за допомогою  максимальної правдоподібності 

або нелінійних процесів оцінки, тощо. Тим не менш, його перший 

варіант все ще знаходиться у використанні. Звичайно, 

дослідниками були удосконалені обмеження в моделі.  
Припустимо, що m – число економічних агентів, які 

характеризують потенціал ринку. Якщо N(t) – число економічних 

агентів, які використовують інновації, то F(t)=N(t)/m – сукупне 

число новаторів у відношенні до загального потенціалу ринку. 

Число потенційних економічних агентів, які хотіли б 

використовувати інновації, буде визначатись, як [m-N(t)].  

Позначимо dN(t)/dt – швидкість дифузії інноваційного продукту на 

ринку в часі t, p – коефіцієнт інновації (зовнішнього впливу) і q – 

коефіцієнт наслідування. Відповідно до цього, була запропонована 

модель: 
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Наведене вище рівняння апробовано на прикладі багатьох ринків і 

продуктів. 
Перша частина рівняння p[m-N(t)] виражає кількість споживачів, 

які не були під впливом попередніх споживачів (новатори), а друга 
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частина 








 ))((

)(
tNm

m

tN
q
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Математичним розв’язком даної моделі є: 
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За допомогою оцінки першого співвідношення, можна знайти 

час, протягом якого швидкість продажів буде максимальною, 

тобто: 
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У силу відсутності властивості гнучкості у дифузійних 

моделях, в науковій літературі було декілька спроб розробити 

гнучкі моделі дифузії на основі двох властивостей: точки перегину 

і симетрії. Дана крива може бути або симетричною або 

несиметричною, а точка перегину здатна рухатися відповідно до 

неї. Це зумовило можливість розгляду дифузійних графіків, як 

кривих, які відображають властивості інновацій. У разі динамічних 

моделей дифузії, максимальна величина імітаторів не є 

константою.  

Таким чином, процес дифузії є динамічним і оцінювання 

параметрів дифузійних моделей відрізняється. Тому, були 

запропоновані динамічні моделі дифузії [10], в яких автори 

зробили припущення, що максимальна кількість імітаторів 

інновації N  змінюється відповідно до часу. Точніше, спочатку була 

висунута гіпотеза, що N  є функцією часу: 

 

))(()( tSftN   

 
де S(t) є вектор ендогенних і екзогенних змінних, які 

впливають на N . Таким чином, якщо f(S(t)) замінити на N  в 

рівнянні дифузійної моделі, тоді динамічна дифузійна модель 

набуде вигляду: 
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Намагання отримати прибуток змушує економічні агенти 

шукати нові або вдосконалювати існуючі продукти, послуги, 
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процеси або структури компаній, які будуть знижувати витрати до 

рівня, які задовольняють, у широкому діапазоні, попит своїх 

клієнтів і приносять значний прибуток. Ці пошуки відбуваються 

через призму дослідження і розвиток (R&D) програм розвитку 

секторів економіки.  
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Аналіз зовнішньої торгівлі товарами України 

з сусідніми країнами 
 

Значну роль у рахунку поточних операцій платіжного балансу 

України відіграє її зовнішня торгівля товарами. Якщо розглянути 

зовнішню торгівлю товарами України за 2002-2014 рр., то 

протягом 2002-2004 рр. експорт товарів перевищував їх імпорт, а 

починаючи з 2005 року сальдо зовнішньої торгівлі товарами стало 

негативним. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України 

протягом 2009-2012 рр. зростав з 5,737 млрд. дол. США до 15,887 

млрд. дол. США, після чого почав зменшуватися, досягнувши у 

2014 р. 0,527 млрд. дол. США. 

У даній роботі ми проаналізуємо зовнішню торгівлю 

товарами України з сусідніми країнами. Така зовнішня торгівля 

має ряд переваг. Зокремакінцева ціна товару здешевлюєтьсяза 

рахунок зниження витрат на його доставку. Також, за рахунок 
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географічної близькості України до Європейського Союзу і 

дешевої робочої сили, деякі міжнародні холдинги, наприклад, 

"Leoni AG", створюють в Україні свої філії, експортуючи при 

цьому готову продукцію за кордон. 

Україна межує з сімома країнами, чотири з яких знаходяться 

в ЄС. Варто зауважити, що експорт товарів з України в ЄС в 

загальній структурі експорту товарів протягом досліджуваного 

періоду змінювався від 24,0% у 2009 р. до 37,7% у 2003, в 

середньому становлячи 29,5%. У цей же час частка імпорту товарів 

в Україну з ЄС в загальній структурі імпорту товарів в Україну в 

середньому становила 34,0%, змінюючись від 31,0% у 2012 р. до 

38,7% у  2014. 

Інші сусідні країни, Білорусь, Республіку Молдову і 

Російську Федерацію, ми розглядатимемо як країни з СНД, тобто з 

групи країн, з якими, в силу історичних причин, Україна протягом 

досліджуваного періоду мала тісні економічно-господарські 

відносини. Зокрема частка експорту товарів з України в країни 

СНД в загальній структурі експорту товарів з України в 

середньому становила 32,1%, а імпорту – 43,7%. При цьому 

мінімальною частка експорту була в 2002 р. (24,1%), а 

максимальна – в 2011 р. (38,3%). Найменшого свого значення 

31,7% частка імпорту товарів в Україну з країн СНД в загальній 

структурі імпорту товарів досягла у 2014 р., у цей час як свого 

найвищого значення 52,7% вона мала у 2002 р. 

На рисунках 1 і 2 наведено динаміку зовнішньої торгівлі 

України з сусідніми країнами. 

На основі даних Державної служби статистики України про 

зовнішню торгівлю України з Польщею, Румунією, Словаччиною, 

Угорщиною, Білоруссю, Республікою Молдова і Російською 

Федерацією, ми можемо зробити наступні висновки. 

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами України з сусідніми 

країнами протягом 2002-2014 рр. було негативним, зокрема у 2014 

імпорт товарів перевищував експорт на 4,974 млрд. дол. США. 

Позитивне сальдо спостерігалось у торгівлі з Словаччиною і 

Республікою Молдова, переважно позитивне – з Угорщиною. У 

цей же час як протягом всього досліджуваного періоду з 

Російською Федерацією, починаючи з 2005 р. з Польщею, з 2007 р. 

з Румунією і з 2008 р. з Білоруссю, це сальдо було негативним. 
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Рис. 1. Динаміка експорту товарів з України в сусідні країни за 

2002-2014 рр., млн. дол. США 

 

 
Рис. 2. Рис. 1. Динаміка експорту товарів з України в сусідні 

країни за 2002-2014 рр., млн. дол. США 

Частка експорту товарів з України в Польщу, Румунію, 

Словаччину і Угорщину з загальній структурі експорту товарів в 

країни ЄС змінювалась від 26,0% у 2002 р. до 32,9% у 2011, а 

імпорту – від 16,2% у 2002 р. до 27,6% у 2014. Зазначимо, що у 

2014 р. частка експорту становила 31,8%. 

Частка експорту товарів з України в Білорусь, Республіку 

Молдова і Російську Федерацію з загальній структурі експорту 

товарів в країни СНД змінювалась від 77,5% у 2009 р. до 86,8% у 
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2002, а імпорту – від 74,1% у 2002 р. до 96,9% у 2014. Зазначимо, 

що у 2014 р. частка експорту становила 81,7%. 

Лінійний тренд для сальдо зовнішньої торгівлі України з 

сусідніми країнами  
tC  343,669961,1760  

показує, що протягом досліджуваного періоду сальдо 

зменшувалось щорічно в середньому на 0,669 млрд. дол. США. 

Коефіцієнт детермінації ля даного рівняння R
2
=56,8%. 

Ми досліджували динаміку експорту товарів з України в 

сусідні країни та імпорту товарів в Україну з сусідніх країн за 

допомогою лінійних трендів. Для всіх лінійних трендів, за 

винятком експорту товарів з України в Румунію та Республіку 

Молдова, а також імпорту товарів в Україну з Республіки Молдова, 

коефіцієнт детермінації перевищує 50%. Тобто вони є достатньо 

достовірними. Найкраще лінійні тренди описують динаміку 

експорту товарів з України в Польщу та імпорту товарів в Україну 

з Білорусі. Коефіцієнти детермінації для них становлять, 

відповідно, 82,7% і 84,8%. За допомогою цих трендів можна 

зробити висновок, що очікується зростання експорту товарів з 

України в Польщу на 0,187 млрд. дол. США за рік, а також 

зростання імпорту товарів в Україну з Білорусі на 0, 381 млрд. дол. 

США за рік. 
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Сучасні підходи до оцінювання результативності 
банківського сектору: модель ділової досконалості 

 

У сучасних економічних умовах ключовими цілями 
функціонування та розвитку банківської системи є підвищення 
надійності та вдосконалення її діяльності, забезпечення 
стабільності національної валюти, формування збалансованої 
структури фінансових ресурсів, акумуляція та перерозподіл коштів 
населення та суб’єктів господарювання в кредити й інвестиції, 
балансування попиту та пропозиції грошей в економіці, досягнення 
стійкого зростання показників функціонування банківської 
системи, фінансових ринків і, в підсумку, – сталого розвитку 
економіки країни. Це можливо за наявності науково обґрунтованої 
стратегії розвитку банківської системи та гнучкої тактики її 
функціонування. 

Розроблення та впровадження успішної стратегії розвитку 
банківської системи країни має спиратися на затверджені плани 
щодо забезпечення сталого розвитку світової спільноти, зокрема 
такі як "Порядок денний на ХХІ століття" (1992 р.) і 
Йоганнесбурзький план виконання рішень (2002 р.), котрі 
визначають необхідність розроблення системи показників для 
оцінювання досягнутого прогресу і сприяння сталому розвитку. 

Основними принципами, що дають змогу забезпечити 
ефективність функціонування банківської системи в контексті 
сталого розвитку є, зокрема, принцип системності; принцип 
достатності й адекватності законодавчої бази; принцип наявності 
банківської інфраструктури; принцип раціональної інтеграції 
національної банківської системи до системи світових господарських 
зв’язків; захисту інтересів стейкхолдерів; принцип прозорості 
банківської діяльності. 

Чинники результативності функціонування банківської 
системи в контексті парадигми сталого розвитку поділяють на 
внутрішні (економічні, організаційні, технологічні) та зовнішні, які 
виникають зовні стосовно банківської системи та формують 
вихідні умови її функціонування (загальноекономічні, державно-
правові, соціально-політичні). 
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До показників внутрішніх чинників результативності 
банківської системи віднесено структуру банківської системи, види 
банків, банківську інфраструктуру, систему банківського нагляду, 
обсяг банківського капіталу, ліквідність активів, рівень 
використовування інформаційних технологій тощо. До показників 
зовнішніх чинників віднесено загальний стан економіки, 
міжнародну інвестиційну позицію країни, темпи економічного 
зростання, стан законодавчої бази, стан фінансових ринків, 
соціально-політичну ситуацію, стан грошового обігу, грошово-
кредитну політику тощо. 

Сучасні дослідження банківських систем спираються на 
використання широкого спектра математичного інструментарію, 
серед якого можна виділити такі: моделі на основі класичних 
методів математичної статистики (кореляційно-регресійний аналіз, 
спектральний аналіз, метод найменших квадратів тощо); сучасні 
методи математичного моделювання й статистики (методи аналізу 
хаотичних коливань, нейромережі, теорія коінтеграції тощо); 
динамічні моделі на основі систем рівнянь в часткових                      
похідних; моделі системного аналізу, дискретної математики, 
теорії ігор [1 – 3]. 

Основним недоліком під час моделювання процесів 
діяльності банківської системи, на наш погляд, є недостатня увага 
дослідників до загальних проблем економіки, зокрема, сталого 
розвитку. Разом з тим система процесів функціонування 
банківської системи стає інструментом реалізації концепції сталого 
розвитку, оскільки вона забезпечує перерозподіл фінансових 
потоків і є фінансовим підґрунтям реалізації процесів суспільно-
економічної діяльності. Тому розроблення, підтримка та 
моніторинг процесів функціонування банківської діяльності – 
необхідна умова реалізації стратегії розвитку банківської системи, 
досягнення цілей її функціонування та, в остаточному підсумку, – 
забезпечення сталого розвитку економіки, екології та суспільства. 

Концепція моделювання процесів банківської діяльності в 
контексті парадигми сталого розвитку спирається на системні 
принципи побудови досконалих організацій Європейського фонду 
менеджменту якості EFQM [4] і передбачає такі основні етапи: 

– оцінювання величини впливу кожного з процесів діяльності 
банківської системи за напрямами реалізації стратегії її розвитку, 
вибір процесів, які є ключовими для підтримки сталого розвитку; 

– визначення схеми моніторингу кожного процесу 
функціонування банківської системи (передусім, показників 
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результативності й ефективності банківської діяльності), яка дасть 
змогу оцінювати вплив цих процесів як на розвиток банківської 
системи, так і на сталий розвиток суспільно-економічної системи; 

– корегування схеми виконання кожного процесу 
функціонування банківської системи таким чином, щоб 
забезпечити можливість впливу на обрані показники моніторингу 
сталого розвитку. 

Узагальнена модель досконалості банківської системи в 
контексті концепції сталого розвитку наведена на рис. 1. 

Зазначимо, що модель ділової досконалості EFQM є 
визнаною на європейському рівні методологією всебічної 
оцінювання діяльності організацій та результативної дій щодо 
їхнього вдосконалення. В основі цієї методології лежить 
сукупність наступних принципів: орієнтація на результат, 
орієнтація на споживача, лідерство і сталість цілей, управління 
процесами та даними, розвиток і залучення персоналу, постійне 
вивчення передового досвіду, нововведення і поліпшення, 
розвиток партнерства, соціальна відповідальність. 

 

Рис. 1. Модифікована EFQM модель досконалості 
для банківської системи 

 

Розроблена EFQM модель банківської системи (БС) дає змогу 
описати досконалу БС з трьох позицій: яких принципів 
дотримується досконала банківська система (фундаментальні 
концепції); як функціонує і чого досягає досконала БС (критерії та 
підкритерії); як досконала БС регулює свою діяльність і 
використовує отримані результати. 
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Отже, оскільки в нашій країні, як і в більшості прогресивних 
країн світу, має домінувати інноваційний тип економічного 
розвитку на підґрунті парадигми сталого розвитку, перспективним 
до оцінювання результативності банківського сектору є 
використання моделі ділової досконалості, що сприятиме 
зростанню конкурентоспроможності українських банків і 
підвищенню інноваційного потенціалу як окремих банків, так і 
банківської системи в цілому, а також забезпечуватиме високу 
результативність розвитку країни за соціальним, екологічним та 
економічним напрямами. 
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роботи банку при дотриманні ліквідності його балансу. Це 

завдання виконуване тільки на основі систематичного аналізу 

фінансово-економічного положення банку шляхом 

ціленаправлених дій на зміну структури активів. Відомо, що різні 

активи приносять банку неоднаковий прибуток і мають різний 

ступінь ризику. Тому банки повинні провести класифікацію всіх 

активів в залежності від терміну вкладання коштів, їх 

прибутковості та ступеня ризику. В першу чергу визначається 

загальна сума кредитів, яка конкретизується за їх видами 

(довготривалі, короткотривалі та пролонговані, а також 

протерміновані) і за напрямами їх надання різним контрагентам. Із 

зазначених даних визначаються такі співвідношення, як частка 

протермінованої заборгованості її обсягу у загальному обсязі 

кредитних вкладень банку. 

При проведені цього аналізу вивчаються цілі, обсяги і 

напрями використання коштів. В рамках цього аналізу доцільно 

розглянути питання забезпеченості позикових операцій та 

визначити питому вагу незабезпечених кредитів до загальної суми 

кредитів. Такий показник має велике значення при оцінці реальних 

можливостей банку. 

Методи управління активами в значній мірі визначаються 

особливостями завдань, вирішуваних банком у відповідний період. 

Разом з тим наявність тісного зв’язку в розміщені активів в 

залежності від структури пасивів пропонує розробку теорії 

управління активами і методики її реалізації. В країнах із 

розвинутими грошовими ринками в сучасних умовах управління 

активами здійснюється на основі економіко-математичної моделі, 

передбачаючої встановлення певної залежності між розміщенням 

активів і станом пасивів при заданому нормативі рентабельності та 

ліквідності. При цьому розробляються альтернативні варіанти на 

різноманітні економічні ситуації. 

В цілому відомо, що вивчення структури балансу прийнято 

починати з його пасиву, так як переважно джерела коштів 

визначають склад і структуру активів банку. Основна маса їх 

приходиться на залучення коштів. Тому для досліджень важливо 

знати, звідки і на який термін залучаються кошти. В структурі 

залучених коштів виділяються: термінові депозити і депозити до 

запитання; кошти в розрахунках (розрахунки банку з іншими 

організаціями, кошти замовників на спеціальних рахунках, 
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залучені кошти по факторингових операціям, міжфілійні обороти, 

кошти на кореспондентських рахунках); кошти, які поступили від 

юридичних і фізичних осіб від продажу їм акцій та інших цінних 

паперів; кошти кредиторів; кредити інших банків. 

Визначивши питому вагу кожної із цих груп в загальній сумі 

залучених коштів, можна скласти уяву про структуру пасивів 

банку. Крім того, необхідно визначити, наскільки ефективно банк 

використовує залучені ресурси. Це можна зробити, визначивши 

відношення залучених коштів до загальної суми кредитних 

вкладень. Багато банків використовують залучені ресурси не 

тільки на потреби кредитування, але і для проведення інших 

активних операцій, тому отриманий показник характеризує 

ефективність тільки в частині кредитних операцій. Якщо значення 

отриманого показника менше 1, то це свідчить про направлення 

частини цих ресурсів не в сферу кредитування, а про використання 

на інші потреби. 

Управління пасивами представляє собою самостійний напрям 

фінансового менеджменту, в процесі якого вирішуються наступні 

завдання: не допускати наявності в банку коштів, які не приносять 

(прибутку) доходу, крім тої їх частини, яка забезпечує формування 

обов’язкових резервів; забезпечувати отримання банком прибутку 

за рахунок залучення "дешевих" ресурсів. 

Кожне із цих завдань має особливі способи і прийоми 

вирішення. Важливе місце серед них належить депозитному 

відсотку, його диференціації в залежності від терміну вкладу. 

Виходячи із того, що процент за надані позики – це найбільш 

важливе джерело валового доходу, особливий інтерес становить 

методологія їх розрахунку. Плата за кредит, як правило, 

встановлюється банком в процесі переговорів між позичальником 

та банком і тому процентні ставки неоднакові в різних банках. При 

визначені таких ставок враховуються наступні фактори: витрати, 

пов’язані із залученням коштів; ступінь ризику; термін погашення 

позики; витрати щодо оформлення позики та контроль, пов’язані із 

роботою з аналізу кредитоспроможності позичальника, 

отриманням та періодичною перевіркою застави з інкасацією 

платежів; ставки конкуруючих джерел отримання коштів, в тому 

числі інших банків, ринків комерційних цінних паперів та 

облігацій; норма прибутку, яка може бути отримана при вкладанні 

коштів банку в інші активи. 



 

 34 

Управління власними коштами банку має особливо важливе 

значення для забезпечення його ліквідності та платоспроможності. 

При розширенні активних операцій банку і рості обсягів депозитів 

виникає необхідність збільшувати власний капітал банку. 

Управління власним капіталом припускає обґрунтування критеріїв 

його достатності (оптимальності), а також вибір показників 

дозволяючи оцінювати цю достатність (оптимальність). 

Власні кошти банку можна розподілити на нетто і брутто. 

Власні кошти-нетто можна отримати, віднявши із коштів-брутто 

величину коштів іммобілізації. Знати точне значення нетто 

важливо, так як ці кошти розглядаються в якості кредитного 

ресурсу. В банку може і не бути коштів-нетто, про що буде 

свідчити перевищення іммобілізованих власних коштів над 

коштами-брутто. В такій ситуації очевидно, що на покриття 

власних витрат направляються залучені ресурси, що є симптомом 

неефективної діяльності банківської установи. Кошти-брутто 

складаються із: 

- фондів банку (статутного, резервного, спеціального, 

основних засобів, амортизації, економічного стимулювання, 

страхових резервів комерційного ризику); 

-  власних коштів, призначених для фінансування капітальних 

вкладень; 

- прибутку; 

- власних коштів в розрахунках; 

- суми іммобілізації (капіталізованих власних коштів, 

абстрагованих коштів за рахунок прибутку, власних коштів 

перерахованих іншими організаціями для участі в їх діяльності); 

- власні кошти, вкладені в цінні папери; 

- власні кошти, перераховані фактор-банком постачальникам 

по факторингових операціях; 

- власних коштів, абстрагованих в розрахунках; 

- дебіторської заборгованості. 

Сума іммобілізації виступає як від’ємний фактор банківської 

діяльності. Чим вона більша, тим нижче рівень дохідності 

банківських операцій. Крім того, іммобілізація коштів негативно 

відображається і на показниках ліквідності. Таким чином, 

зменшення значення цього показника приводить як до росту 

доходів, так і до підвищення ліквідності. 
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Як вже зазначалось вище, кошти-нетто враховуються при 

оцінці величини кредитного ресурсу, тому їх склад та структура 

повинні ґрунтовно аналізуватись. При цьому необхідно мати на 

увазі, що: 

- кредитне сальдо коштів в розрахунках між установами 

комерційного банку може розглядатись в якості кредитного 

ресурсу останнього; 

- на внутрішньоквартальні дати різниця між доходами і 

витратами банку може використовуватись як власні кошти; 

- фонд основних засобів не є реальним кредитним ресурсом, 

поскільки він капіталізований в основні засоби. Кошти, вкладені в 

споруди і будівлі, перебувають в самій неліквідній формі і не 

можуть бути використані як джерело кредитних вкладень; 

- фонди економічного стимулювання входять в структуру 

власних коштів; 

- при визначені показника власних кредитних ресурсів 

доцільно величину власних коштів зменшувати на розмір 

перевищення сум перерахованих банком постачальникам по 

факторингових операціях, над сумами покритими платниками 

коштів; 

- власні кошти-брутто необхідно зменшувати на суму 

здійснених банком операцій по набуттю цінних паперів. 

Отже, управління власними коштами банку має особливо 

важливе значення для забезпечення його ліквідності та 

платоспроможності. При розширенні активних операцій банку і 

рості обсягів депозитів виникає необхідність збільшувати власний 

капітал банку. 
 

 

R. Matkovskyy 
Dr., asst. professor, 

ESC-Rennes School of Business, France 
 

Industry efficiency in Europe: evidences from a panel 

modelwith arbitrary temporal heterogeneity in time 
 

1. Introduction 

This paper considers the shifts in the industry efficiency within the 

target 24 European countries, caused by the global financial crises and 

heterogeneity. Grounded on the properties of the traditional micro-
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economic theory of production, this study extends it to the macro-level 

and investigates how the efficiency of the industry production in the 

European countries evolves during 2002-2014 period and how crisis 

affects this evolution. The arbitrary temporal heterogeneity in time 

model with a factor structure is fit to the stochastic frontier analysis and 

a semi-parametric approach is applied to parameters estimation. Thus, 

the heterogeneity is incorporated in the way that the individual effects 

allow to access time-varying technical efficiencies. The results show 

that heterogeneity over time and across the European Union countries 

matters and its accounting in the technical efficiency estimation derives 

sufficient results. 
 

2. The Stochastic Frontier Model 

The typical stochastic frontier model of countries’ Cobb-Douglas 

production functions is specified as: (1), where 

 represents a composed error term. Since residuals can be 

attributed to differences in production technology, a disturbance term 

 as well as a term  are added to account for statistical noise and a 

country’s specific level of radial technological efficiency, respectively. 

Technological efficiency or inefficiency is a heterogeneous 

phenomenon and varies both over time and across countries, thus  

should be allowed to have variation in time. 

One of the possible ways to estimate unobserved time-varying 

heterogeneity is to extend classical models with a factor structure, since 

the possibility to implement a factor structure into panel models can 

provide a parsimonious specification to identify effects of unobserved 

heterogeneity on the outcomes of interest, in this research it is assumed 

that the unobservable heterogeneous effects have a factor structure.  

The general model with unobservable individual effects, which are 

allowed to have heterogeneous time trends (or in other words: arbitrary 

temporal heterogeneity in time model) that can be approximated by a 

factor structure, is the following 

 for  and , (2) 

where  is the dependent variable for each country i at time t;  

is the general average function, that requires to have all , j=1,..p, 

variable over time, t;   is the jth element of the vector of explanatory 

variables ;  are time-varying individual effects (or 
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individual differences) of country i at time , , which 

are assumed to be generated by d common time-varying factors;  is 

the idiosyncratic error term. In the case of containing an intercept, the 

time-varying individual effects are centered around this common 

intercept term. 

After the output is normalized and rearranged
1
, Equation (2) has 

the following representation 

           (3) 

where  is the normalized output, and ,  j=1,…,m, 

j≠J.Denoting , , , 

, where , Equation (3) can be 

written as the arbitrary temporal heterogeneity in time panel model: 

                       (4) 

Technical efficiency, , of a country i at time t is derived in 

the way proposed by Schmidt and Sickles (1984) as for a case of the 

standard time-invariant fixed effects and random effects models 

                      (5). 
 

3. Estimation of the model 

In this study the stress is made on the econometric techniques with 

the implementation of a semi-parametric approach in the parameters 

estimation, which allows for arbitrary temporal heterogeneity in time 

with a factor structure. These techniques also allow for incorporating 

the statistical noise that is the advantage in comparison to mathematical 

programming that does not naturally produce residuals for the 

coefficients. 

The estimation of the model parameters is realized by means of 

Kneip et al. (2012) method to fully integrate the panel and factor 

models. It allows deriving fixed or random effects, and both common 

and individual time-varying factor scores simultaneously. The received 

estimates are sufficient for stochastic processes with integration. The 

main interest lies on estimation of , which are used to interpret 

technical efficiencies across countries over different period of time. 

Thus, time varying effects in Equation (4) can be presented 

                                                           
1
 See Lovell et al. (1994) for technical details. 
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as  (6), where  represent the heterogeneous 

impact of common shocks
2
, , on country i. Also,  capture 

differences among individuals. d is the unknown factor dimension. In 

the frames of the semiparametric approach, the time-varying individual 

effects can be approximated by smoothing nonparametric functions.  

A number of the tests is performed to determine a presence of 

heterogeneity and the maximum number of factors, d, namely:KSS.C 

dimensionality criterion (Kneip et al. 2012) tests if KSS.C(0) ≤ z1-a , z1-a  

is the (1-a) – quantile of the standard normal distribution, H0: d=0, 1, 

…, m until H0 cannot be rejected;IC(l) (IC1, IC2, IC3) and PC (PC1, 

PC2, PC3,BIC3) criteria which vary in penalty terms, Bai and Ng 

(2002);ABC.IC1 and ABC.IC2 developed byAlessi et al. (2010); these 

are the improved Bai and Ng (2002) criteria by introducing a tuning 

multiplicative constant in the penalty, that was proposed by Hallin and 

Liška (2007);Eigenvalue Ratio (ER) and Growth Ratio (GR) proposed 

by Ahn and Horenstein (2013);IPC1, IPC2 and IPC3 panel criteria 

suggested by Bai (2004); andthreshold approach developed by Onatski 

(2010). 
 

4. Results 

For the empirical estimation a balanced panel data set that 

covers24 countries over 2002Q2-2014Q4 period of time(6240 total 

observations) is formed. The data contains information for a number of 

input and output categories and includes:production (the volume of 

output) for the industries;export of goods; gross capital formation, that 

can explain how much of the new value added in the economy is 

invested rather than consumed;number of persons employed in the 

industries; andtotal remuneration, in cash or in kind, payable to all 

persons employed in the industries.All values are both seasonally and 

working days adjusted, and are taken as changes in values. Using this 

dataset, the multiple inputs/multiple outputs stochastic distance frontier 

is built. For this purpose, the arbitrary temporal heterogeneity in time 

panel model with the factor structure is utilized. The results suggest that 

the approach proposed by Kneip et al. (2012) applied to technical 

efficiency in industry production analysis yields reasonable estimates. 

Highlights:The unobserved common factors of European countries 

have a cyclical behaviour with the approximate length of 2 years. After 

                                                           
2
 Technological shocks are assumed to have relatively smooth patterns over time. 
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the crisis the variance in industry production across European countries 

decreased. The countries, which were operating at the minimum 

distance to the boundary of their possibilities in the pre-crisis period had 

been the most negatively affected by the crisis and currently have the 

lowest values of their technical efficiencies. The approximate delay 

between the beginning of the crisis and the decline in the technical 

efficiency of European countries industries is 7 quarters. The current 

level of the average technical efficiency in industries in European 

countries is on the level of 2005. 
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Rozwój Światowej Ekonomii  i Gospodarki 

Dylematy, problemy, zagrożenia 
 

Zagłębiając się w problemy  rozwoju światowej ekonomii  i  

gospodarki niepodobna pominąć tego, co przynosi obecny, 

pokryzysowy  stan, wywołany  finansowym zawirowaniem  lat 2007 – 

2010. Jako punkt odniesienia i jako  poziom biegu myśli  w przyszłość. 

Patrząc realnie na naszą historyczną rzeczywistość, zgodzić się 

trzeba z tezą, że każdy z kryzysów jakie na przestrzeni dziejów 

dotykały ekonomikę i gospodarkę świata, powodowany 

wielopłaszczyznowym spektrum czynników, był najczęściej ich 

wypadkową.  Obiektywnie i subiektywnie, egzo i endogennie, 

ekonomicznie i poza ekonomicznie, strukturalnie i koniunkturalnie. 

Dość łatwo potrafiliśmy te czynniki wymieniać, nazwać. Znacznie 

trudniej przychodziło i przychodzi   te czynniki zhierarchizować i 

skwantyfikować nadając im wagę siły wpływu na zaistniałe kryzysy. 
 

Trwający od 2007 roku  kryzys,  jest głównie dzieckiem 

globalnego systemu finansowego a także globalizacji, jako procesu o 

światowym zasięgu. 

Na kryzys ten składają się trzy klęski. 

Pierwsza to klęska instytucjonalna. 

Puszczona samopas, bez kontroli i nadzoru  „inżynieria 

finansowa" Zainfekowała rynek, a rynek kredytów w szczególności, 

zamieniając banki w kasyna, a przedsiębiorczość i realną sferę 

produkcji dóbr na spekulację wirtualnym produktem inżynierii 

finansowej. 

Ślepa wiara w skuteczność regulacyjną rynku finansowego 

spowodowała upadek myślenia ekonomicznego. To właśnie dlatego 

ekonomiści nie dostrzegali zbliżającego się kryzysu. 

To druga klęska. 

Trzecią, była moralna klęska systemu opartego na długu i 

spekulacji. 

Warto tu przytoczyć myśl  Meynarda  Keynes’a, który  pisząc  o 

„giełdziarskiej mentalności" mieszkańców Nowego Świata  ostrzegał: 

„Pojawia się istotne niebezpieczeństwo, że spekulacja weźmie górę nad 
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przedsiębiorczością. Spekulanci mogą być nieszkodliwi, gdy są niczym 

piana na równym, czystym, wartkim  strumieniu przedsiębiorczości, ale 

sytuacja staje się poważna, gdy akumulacja jakiegoś kraju, staje się 

ubocznym produktem gry hazardowej" Innymi słowy, gdy w strumieniu 

zaczyna płynąć tylko piana. 

Wg Report of the President (Washington, 2008 r.) oraz wg badań 

Francois MORINA z 2002 r. - przy wielkości światowego PKB, 

mierzonego transakcjami sprzedaży towarów i usług w wysokości 32,3 

biliona dolarów oraz wielkości transakcji walutowych, obsługujących 

międzynarodowy rynek handlu towarami i usługami w wysokości 8 

bilionów dolarów - transakcje handlu samymi walutami w świecie 

miały wartość 384,4 biliona dolarów, natomiast transakcje handlu 

derywatami (instrumentami pochodnymi) - 699 bilionów dolarów. W 

2007 r. rynek „derywatów" przekroczył 36-krotnie wartość 

amerykańskiego PKB, osiągając 500.000 mld dolarów . Warto dla 

uzmysłowienia wielkości tych kwot wyobrazić sobie, że  roczne  obroty  

rynku derywatów  to równowartość 1000-letniego polskiego PKB. 
 

Czy rynek spekulacji oparty jest na „prawdziwych" pieniądzach? 

Otóż nie! Dzięki innowacjom finansowym, polegającym na 

wielokrotnym lewarowaniu, suma prawdziwych pieniędzy w  

kontraktach gospodarki  realnej  w stosunku do kontraktów inżynierii 

finansowej (derywatów)   stanowi niespełna 2-3 %  Reszta to pieniądz 

spekulacyjny, wirtualny, nie mający za sobą niczego poza wartością 

papieru, na którym jest wydrukowany. 
 

Obsługa sfery realnej zostaje zepchnięta na dalszy plan, a celem 

podstawowym stają się transakcje na globalnym rynku kapitałowym, 

który wytworzył własny rynek derywatów, powiązany ze sferą realną 

jedynie nastrojami i prognozami. 

Rynek finansowy  wraz z jego coraz to nowszymi instrumentami, 

nie podlegał żadnej kontroli instytucji kontrolujących banki tradycyjne. 

Powiązanie tych transakcji instrumentami pochodnymi z instrumentem 

bazowym było (i jest nadal) iluzoryczne i cząstkowe. 
 

Globalna spekulacja finansowa była zatem i jest nadal niczym 

innym, jak tworzeniem „gigantycznej masy" spekulacyjnego pieniądza, 

bez żadnego jego pokrycia w gospodarce  realnej. 
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To stanowi  najpilniejszy problem dzisiejszego świata. Znacznie 

większy od zaistniałego obecnie kryzysu finansowego. Gospodarka 

światowa nie posiada rozwiązań dla tego problemu. 

Nie ma prostego (poza szokowym) sposobu  likwidacji tego 

spekulacyjnego nawisu, a wszystkie proponowane rozwiązania 

dotyczące ograniczenia i kontroli handlu derywatami mogą przynieść 

efekty jedynie w dalszym niepowiększaniu owej lawiny  pieniądza 

spekulacyjnego. 

Jest oczywistym, że sfera finansowa, usługi finansowe, są tylko 

pośrednictwem, prowadzącym do produkcji lub konsumpcji. Mają więc 

sens i znaczenie tylko w powiązaniu z gospodarką realną, same w sobie 

nie mając realnych cech użyteczności. 

Świadomość tego powinna leżeć u podstaw dzisiejszych rozważań 

o tendencjach rozwojowych i ekonomiki i gospodarki na świecie. 

Przywrócenie koniunktury na światowych rynkach, to jedynie 

powrót do „starego" ładu. Nawis spekulacyjnego pieniądza pozostaje i 

jak sądzę, nie da nam spokoju, jeśli nie zostanie odpowiednio 

rozładowany i skanalizowany. 

Podobnie, jak świadomość tego, że usunęliśmy skutki, nie czyniąc 

wiele, by trwale  usunąć przyczyny jakie wywołały kryzys. Pewne jest 

jedno - konsekwentne przeprowadzenie zasadniczej reformy finansów 

międzynarodowych daje szansę skutecznego zapobiegania kryzysom w 

przyszłości, natomiast próba kontynuowania status quo będzie oznaczać 

recydywę zaburzeń, tych, które znamy i tych nowych, które dopiero  w 

wyniku recydywy poznamy.… 
 

Następnym poważnym dylematem będzie kwestia rozwoju i jego 

tempa. 

Bo instytucjonalny i chaotyczny na dziś przebieg procesu 

globalizacji każe zapytać: rozwoju...... jak intensywnego ? gdzie i w 

jakim tempie osiąganego? 

Nie jest moim tu zadaniem budowanie katastroficznych wizji. 

Ufam, że podobnie jak i w przypadku przewidywań  Malthusa w 

osiemnastym wieku        o nieproporcjonalnej dychotomii przyrostu 

naturalnego człowieka i produkcji żywności, postęp techniczny i ludzka 

wiedza rozwiążą i nasze obecne, trudne sprawy i problemy eksploracji 

zasobów ziemi (nowe złoża i pokłady, powszechny recykling, nowe 

źródła energii, ekologia). 
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Konieczność jednak  zwrócenia uwagi na ochronę środowiska 

przyrody oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych zmuszą nas 

prędzej czy później do odpowiedzi na te pytania.  

Proces globalizacji, nie może bowiem, pozostać rabunkowym 

procesem zawłaszczania zasobów z pozycji siły ( obojętne, siły 

militarnej, siły kapitału, czy siły technologicznej), a musi przekształcić 

się (jeśli ma nadal rozwijać się pokojowo) w proces zrównoważonego 

rozwoju z powszechną tego akceptacją wszystkich państw biorących w 

nim udział. 

Państwa bogate, będą musiały zrezygnować z dotychczasowego 

tempa rozwoju, na rzecz państw zacofanych i biednych, jeśli te, mają w 

przyszłości stać się równoprawnymi partnerami  kooperacji, produkcji, 

handlu, nauki  i rozwoju. 
 

Bez wątpienia, bardzo poważnym problemem w niedalekiej 

przyszłości będzie problem ekonomii nierówności. 

Przedstawiony światu solidnymi badaniami Thomasa Piketty'ego 

(5) ( Ekonomia nierówności oraz Kapitał w XXI wieku) jest i będzie 

bardzo poważnym problemem ekonomicznym i społecznym. 
 

Chcę uzmysłowić problem najbliższej przyszłości. Zarówno 

terroryzm jak i obecne problemy migracyjne i uchodźcze, u swego 

podłoża, tak naprawdę, mają właśnie problem szeroko pojętych 

nierówności, zidentyfikowany i  udokumentowany przez Piketty'ego w 

stosunku do kapitału, majętności i płac. 

Teza, że rosnące i potęgujące się nierówności mogą wywołać 

skrajne niezadowolenia społeczne, polityczne i rewolucyjne napięcia 

nie jest gołosłowna.  

Dokładna i wielopłaszczyznowa analiza przyczyn oraz rozmiarów 

finansowych kataklizmów Świata, nasuwają prawdopodobną  tezę, że 

ostatni kryzys, jest znacznie głębszy i sięga konieczności korekt 

podstaw systemu. Będzie też trwać znacznie dłużej niż się wydaje.  

Przedstawione rozważania i analizy nasuwają pewne analogie 

związane ze zjawiskiem „homeostazy". Zjawiskiem, które jest właściwe 

organizmom żywym, omawianym na lekcjach biologii. 

Gospodarka i społeczeństwa też posiadają wbudowany w swój 

organizm ów homeostatyczny mechanizm. Mechanizm samokontroli, 

samoregulacji oraz zdolności do naprawy zachodzących odchyleń od 

norm. Ale historia zna przypadki takiego stanu destrukcji czy entropii, 

gdy wzburzenie organizmu jest zbyt dogłębne, a proces destrukcji i 
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związanej z tym entropii przekracza stan krytyczny, odcinając drogę 

powrotu do starego porządku i ładu.  

Jaka przyszłość zatem dla gospodarki i jej ekonomiki ? Prof. 

Kołodko ujął ją w dwanaście wyzwań o fundamentalnym znaczeniu dla 

następnej fali cywilizacyjnej. Oto one: 

1.Tempo i granice wzrostu gospodarczego 

2.Ewolucja wartości i ich kulturowe implikacje dla procesów 

rozwojowych 

3.Instytucjonalizacja globalizacji versus narastający brak 

koordynacji i chaos 

4.Integracja regionalna i jej sprzężenie  z procesem globalizacji 

5.Pozycja i rola organizacji pozarządowych 
 

1. Środowisko przyrodnicze i konkurencja o wyczerpujące się 

zasoby 

2. Procesy demograficzne i migracje ludności 

3. Bieda nędza i nierówności społeczne 

4. Gospodarka i społeczeństwa oparte na wiedzy 

5. Postęp naukowo techniczny 

6. Ewolucja sieci informatycznych i jej gospodarcze 

konsekwencje 

7. Konflikty i wojny, pokój, oraz międzynarodowe 

bezpieczeństwo 

Jak łatwo zauważyć, niektóre z nich, (podkreślone) zostały tu w 

skrócie (na ile pozwalała objętość materiału) szerzej nieco,  w formie 

sygnalnej omówione. 

 Nie od rzeczy zatem na koniec, przypomnieć można  słuszny 

moim zdaniem pogląd  prof.Kołodki, że ekonomiści na gruncie 

tradycyjnej ekonomii nie potrafią już w zadowalający sposób wyjaśniać 

istoty procesów globalnego rozwoju gospodarczego. (6) 

„Najciekawiej i najbardziej płodnie, jak pisze Profesor, jest na 

styku dyscyplin naukowych "  
 

Toteż szeroka współpraca, szeroki jej front, „konsiliencja nauk" są 

nie tylko pilną potrzebą ,ale i jedyną narzędziową podstawą,  dającą 

szansę  skutecznego rozwiązywania społecznych i gospodarczych 

problemów naszego..... jedynego i zachwycającego w swym pięknie 

Świata. 
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Визначення оптимального плану підготовки фахівців, 

що навчаються за державним замовленням 
 

Закони України визначають, що громадяни нашої країни 

мають право безоплатно здобувати освіту. У Конституції України, 

у статті 53, сказано, що держава забезпечує доступність і 

безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-

технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних 

закладах [1]. Стаття 4 Закону України "Про вищу освіту" 

забезпечує право громадян України на безоплатне здобуття вищої 

освіти в державних і комунальних вищих навчальних закладах [2]. 

Отже, якісне вирішення даного завдання є важливою та 

необхідною задачею. На державному рівні повинні оптимально 

визначатись необхідні обсяги та напрями спрямування державного 

інвестування для того, щоб гарантувати реалізацію та захист прав 

громадян. 

У доповіді пропонується розглянути деякі особливості 

застосування економіко-математичної моделі, яка була подана у 

[3], що вирішує задачу формування оптимального плану 

підготовки майбутніх фахівців, з цільовою функцією 

,max
1 1 1 1
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l

ijklijkl xgF  

де F  - кількість осіб, що навчаються за державним 

замовленням у навчальних закладах України; I  - кількість 

навчальних закладів, що приймають участь у розрахунках; i  - 

ідентифікатор навчального закладу; J  - кількість напрямів 

підготовки майбутніх фахівців; j  - ідентифікатор напряму 

підготовки майбутніх фахівців; K  - кількість рівнів акредитацій 

навчальних закладів; k  - рівень акредитації навчального закладу; L  
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- кількість форм навчання майбутніх фахівців; l  - ідентифікатор 

форми навчання майбутніх фахівців; ijklg  - кількість осіб, що 

навчаються у i -му навчальному закладі k -го рівня акредитації за j -

им напрямом підготовки на l -тій формі навчання; ijklx  - покажчик 

залучення у навчальний процес i -го навчального закладу k -го 

рівня акредитації у якому за j -им напрямом підготовки 

навчаються студенти на l -тій формі навчання, при цьому  1;0ijklx . 

З державного бюджету країни виділяються кошти, які 

направляються в освітню галузь для підготовки майбутніх 

фахівців. Оптимальний розподіл даних коштів може бути 

отриманий через врахування відповідного обмеження у моделі, яка 

розглядається. Таким обмеженням може бути 

,
1 1 1 1
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ijklijklijkl Bvxg  

де ijklv  - вартість підготовки одного фахівця у i -му 

навчальному закладі k -го рівня акредитації за j -им напрямом 

підготовки на l -тій формі навчання; B  - розмір кошторису 

підготовки майбутніх фахівців, що навчаються за державним 

замовленням. 

Для урахування потреб у фахівцях відповідних напрямів 

пропонується скористатись обмеженням моделі у вигляді 

,
1 1 1
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l

jijklijklijkl Bvxg  для деяких ,j  

де jB  - розмір кошторису підготовки майбутніх фахівців, які 

навчаються за державним замовленням у всіх навчальних закладах 

за j -им напрямом підготовки. 

Інше обмеження моделі спирається не на розмір кошторису 

підготовки фахівців, а на їх директивно визначену кількість. Таким 

обмеженням є 

,
1 1 1
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kijklijkl Cxg  для деяких ,k  

де kC  - загальна кількість фахівців, що навчаються за 

державним замовленням у всіх навчальних закладах k -го рівня 

акредитації. 

Для урахування потреб у фахівцях відповідних напрямів за 

визначеними рівнями акредитації навчальних закладів 

пропонується скористатись обмеженням моделі у вигляді 
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I

i

L

l

jkijklijkl Qxg  для деяких j  та ,k  

де jkQ  - обсяг державного замовлення на підготовку фахівців 

за j -им напрямом підготовки у всіх навчальних закладах k -го 

рівня акредитації. 

Важливим, також, є врахування у моделі обсягів ліцензійних 

вимог кожного з навчальних закладів. Дана задача вирішується 

через обмеження 

,
1 1


 


K

k

L

l

ijijklijkl Yxg  для деяких i  та ,j  

де ijY  - обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за 

j -им напрямом підготовки для i -го навчального закладу. 

Особливості поточної ситуації, яка складається у державі, 

може потребувати обмеження розмірів витрат на підготовку 

фахівців за певними рівнями акредитації навчальних закладів. Для 

врахування такої вимоги пропонується обмеження 

,
1 1 1
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kijklijklijkl Bvxg  для деяких ,k  

де kB  - загальнодержавний кошторис підготовки фахівців, що 

навчаються за державним замовленням у всіх навчальних закладах 

k -го рівня акредитації. 

За певних умов можуть вводитись обмеження для певних 

навчальних закладів. Такі ситуації можна врахувати через 

обмеження 

,0
1 1
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l

ijklx для деяких i  та .j  

Обмеження забороняє залучення окремого i -го навчального 

закладу у процес підготовки фахівців j -го напряму підготовки за 

державним замовленням. 

Іншим варіантом вирішення подібної задачі може бути 

обмеження 

,0
1





K

k

ijklx  для деяких i , j  та .l  

Обмеження забороняє залучення окремого i -го навчального 

закладу у процес підготовки фахівців j -го напряму підготовки на 

l -тій формі навчання за державним замовленням. 

Для визначення рівня акредитації кожного окремого 

навчального закладу в моделі повинно бути передбачено 

обмеження 
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L

l

ijklx  для кожного i  та ,rk   

де r  - рівень акредитації i -ого навчального закладу. 

Розглянута економіко-математична модель дозволяє: 

ефективно розподіляти державний бюджет витрат на підготовку 

фахівців за державним замовленням; на основі оптимального 

розподілу квот на підготовку фахівців, виявляти навчальні заклади, 

які з тих або інших причин не задовольняють умовам ефективного 

навчання; регулювати структуру державного замовлення 

підготовки фахівців за напрямом навчання; регулювати структуру 

державного замовлення підготовки фахівців за формою навчання; 

регулювати структуру державного замовлення підготовки фахівців 

за рівнями акредитацій навчальних закладів; визначати 

оптимальну кількість осіб, що повинні навчатись у кожному 

окремому навчальному закладі; штучно виключати окремі 

навчальні заклади з розрахунків кількості осіб, що в них 

навчаються, для формування оптимального державного плану 

підготовки фахівців за таких умов; оцінювати навчальні заклади за 

кількістю осіб, навчання яких є оптимальним з точки зору 

цільового розподілу коштів державного фінансування; формувати 

структуру державного замовлення на якісну підготовку фахівців 

різних напрямів; формувати передумови якісного розвитку 

освітньої галузі нашої держави. 

Рішення запропонованої економіко-математичної моделі 

можна знайти застосувавши методи цілочисельного 

програмування. 
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Визначення функції попиту взаємозамінні товарина 

основі функції корисності споживача 
 

Постановка проблеми. Для моделювання прийняття рішень 

стосовно оптимального ціноутворення в умовах цінової 

конкуренції прийнято припускати (див. роботи [1], [2], [3], [4], [5]) 

, що споживачі максимізують наступну функцію: 

            (1) 

де iQ  ( ) - кількість товару і, ip  - його ціна, причому 
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(2) 

Параметри θ, та є коефіцієнтами взаємозамінності товарів 

 та ,    та ,   та ,   відповідно. Якщо коефіцієнт 

взаємозамінності дорівнює 0, то попит на товари є незалежним, 

якщо  θ>0, то товари є взаємозамінними, якщо  θ<0, то – 

взаємодоповнювальними. Якщо ж  θ=1, θ=-1, то вони досконало 

замінюють та доповнюють одне одного, відповідно. Обернена до 

попиту функція eданій моделі має вигляд  
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                                              (3) 

для тих обсягів виробництва, де ціни є додатні. 

Проте функція корисності (1) добре описує ставлення 

економічного до набору альтернатив щодо споживання в’язок 

товарів А, Bта C лише до певної міри, коли обсяги 

споживання  не перевищують деякого граничного 

значення. Виникає питання щодо визначення коефіцієнтів 

взаємозамінності та взємодоповнюваності товарів А, В та С, коли 

функція корисності економічних агентів задається формулою: 

,                                  (4) 

де  – кількості товарівА, В та С, відповідно, а , та 

– параметри функції корисності (4). 
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Основна частина. Отже, економічний агент максимізує 

значення функції корисності 

                                 (5) 

 
де  - ціни на товари А, В та С, а –його рівень 

багатства.  

Використовуючи метод множників Лагранжа, ми отримаємо 

наступну систему рівнянь, що визначає оптимальні обсяги 

споживань товарів А, В та С: 

                       (6) 

Ми можемо знайти аналітичні вирази оптимальних обсягів 

споживання та через : 

                                    (7) 

                                    (8) 

Оптимальний рівень споживання  товару Азнаходимо з 

рівняння: 

   (9) 

Розв’яжемо рівняння (9) з використанням числових методів 

оптимізації. Для цього спочатку зробимо деякі припущення: 

, , , , , .Тоді рівняння (9) 

перепишеться у вигляді:  

                          (10) 
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Рис. 1. Обсяги продаж товарів А, В та С в залежності 

від ціни на товар С 
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Зрозуміло, що зі зростанням ціни на товар С падають продажі 

товару С і зростають продажі товарів А і В, причому продажі 

товару В зростають швидше, ніж товару А, оскільки у функції 

корисності даного економічного агента .  

Нехай і ми зобразимо у вигляді поверхні залежність 

продаж товарів А, В і С від цін на товари В і С. Тоді обсяги продаж 

товару А визначаються з рівняння: 

                          (11) 
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Рис. 2. Обсяги продаж товару А в залежності 

від цін на товари В і С, 

; . 

З Рис. 2 ми бачимо, що чутливість та еластичність продаж 

товару А до цін є різною для різних значень наборів цін  

на відміну від моделі (1)-(2)-(3), де чутливість продаж до цін 

характеризується сталими коефіцієнтами незалежними від 

поточних значень .  

Висновок. У роботі побудовано аналітичну модель, що 

пов’язує преференції споживачів, виражені з допомогою функції 

корисності з кривими попиту на три різні товари. На відміну від 

стандартних моделей, де криві попиту виражені у вигляді лінійних 

функцій від цін, запропонована модель дозволяє гнучке 

моделювання залежності між цінами на товари і їх обсягами 

продаж. Перспективою подальших досліджень є побудова 

економетричної моделі, що за рівноважними обсягами продаж 

трьох товарів і їх рівноважних цін дозволила б відкалібрувати 

функцію корисності певного класу споживачів. 
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Моделювання структури соціально-економічної 

системи 
 

Соціально-економічна система (СЕС) характеризується 

визначеною цілеспрямованістю свого функціонування. Тому, 

кажучи про прогнозування розвитку економіки на будь-якому його 

рівні (регіональному, національному чи планетарному) і про задачі 

такого розвитку, необхідно насамперед установити його цілі. З 

моменту появи класичної економіки однієї з основних цілей 

розвитку цивілізації вважається задоволення потреб людини. 

Ця мета вважалася основною протягом десятиліть. На даний 

час у вітчизняній та світовій науці проводяться розробки в сфері 

економіко-математичного моделювання розвитку соціо-

економічних систем, серед яких даній проблемі присвячені роботи 

Адаменка О., Благуна І., Долішнього М., Забродського В., 

Трегобчука В.  

Поступово виросло розуміння тієї обставини, що ресурси 

планети не є нескінченими і що все те, що ми витрачаємо, ми 

відбираємо в майбутніх поколінь. Тому на наш погляд, крім 

зазначених цілей розвитку такого класу систем [1], варто 

розглядати ще дві цілі, а саме: 
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 збереження і нагромадження запасів ресурсів (природних, 

економічних і соціальних), необхідних для задоволення потреб 

майбутніх поколінь; 

 збереження умов для існування людини як біологічного 

виду. 

Таким чином, ми одержали систему з трьох одночасно 

існуючих цілей. 

Для кожної з виділених нами цілей існують свої пріоритети 

стосовно трьох підсистем: економічної, соціальної і природної. У 

розміщеній нижче таблиці зроблена спроба відобразити 

розходження в пріоритеті підсистем для кожної мети, а також 

відповідний їм управлінський рівень, на якому насамперед повинні 

прийматися рішення, що ведуть до виконання давньої мети. 

Очевидно, що для кожної з трьох загальносистемних цілей 

критерії ефективності і способи їхнього досягнення будуть істотно 

відрізнятись. При цьому серйозною проблемою є досягнення 

балансу між місцевими і глобальними проблемами. Значимість 

глобальних проблем, суттєвих з позицій виживання людства, 

таких, наприклад, як збереження біорізноманіття і парниковий 

ефект, далеко не завжди буде зрозуміла населенню окремого 

регіону. 

Таблиця 1. 

Зіставлення цілей стійкого розвитку 

Цілі 
Рівень прийняття 

рішень 
Основні пріоритети 

Задоволення потреб 

людини 
Регіональний 

соціальні 

 

 

 

економічні            

природні 

 

 

 

ноосферні 

Збереження і 

нагромадження 

запасів ресурсів для 

майбутніх поколінь 

Національний 

Збереження умов для 

існування людини як 

біологічного  виду 

Планетарний 

 

Розглянемо тепер структуру об’єкта моделювання. Як уже 

було вище зазначено, об’єктом нашого дослідження є регіональна 
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СЕС, структуру якої утворять три взаємозалежних блоки − 

природа, економіка і суспільство. 

Будь-яка керована система в інформаційному відображенні 

може бути представлена наступною схемою: 

 

                  +    +     

 

Тут окремі блоки є масивами інформації, що відповідають 

зазначеним назвам. Постійна інформація, що відноситься до 

структури системи, для стислості опущена. Знак (+) означає 

об’єднання, знак (=>) – висновок. 

 З позицій стійкого розвитку регіон необхідно розглядати, як 

єдиний соціо-еколого-економічний організм, кожна зі складових 

якого має важливе значення і впливає на іншу складову. 

Таким чином, структуру взаємодій блоків представляє 

двохвимірна матриця наступного виду (табл. 2): 

Таблиця 2. 

 

Структура взаємодій СЕС 

 Природа Економіка Соціум 

Природа 

Самовідновлення 

природного 

середовища 

Наявність 

природних 

ресурсів 

Якість 

середовища 

проживання 

Економіка 

Викиди 

забруднень у 

навколишнє 

середовище 

Відтворення 

проміжного 

продукту 

Виробництво 

кінцевого 

продукту 

Соціум 
Відходи 

життєдіяльності 

Надання 

трудових 

ресурсів 

Соціальний 

розвиток 

 

Розглядаючи цю схему, можна зробити низку важливих 

зауважень: 

а) неможливо здійснити коректно акт керування 

("висновок") у жодній з підсистем, не маючи інформації з їхньої 

сукупності, тобто по всій системі в цілому. 

б) у межах кожної підсистеми необхідно одержувати і 

підтримувати не тільки "власну інформацію", але й інформацію 

про взаємодію з іншими підсистемами. 

поточний 

стан 

зовнішній 

вплив 

 

керування майбутній 

стан 
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в) з інформаційної взаємозалежності випливає методична 

взаємозалежність власників інформації й окремих підсистем. 
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Економіко-теоретичний аналіз синергетичної економіки 
 

Теоретико-методологічний "простір" економічного пізнання є 

складною системою координат, яка на сучасному етапі розвитку 

епістемологічного процесу у розв’язанні когнітивних завдань 

концептуалізує різні типи методологічних рефлексій. Економічна 

наука сьогодні опинилася в ситуації, коли можливість її 

самозбереження, відтворення, розвитку залежить від здатності 

наукової спільноти формувати достовірне економічне знання в 

умовах взаємодії у просторі теоретичного пізнання безлічі 

концептуальних систем відліку, формування нових вимог до 

методологічної культури мислення. Його ефективність залежить 

від вміння і здатності дослідників застосовувати нові типи 

методологічних рефлексій, які розширюють можливості 

теоретичного освоєння економічної реальності. Таким типом 

методологічної рефлексії сьогодні постає синергетика. 
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Методологічне і теоретичне освоєння ідей економічної 

синергетики дозволяє узагальнити ті знання про сучасні соціально-

економічні системи і кваліфікувати ці системи як синергетичні, 

самоорганізаційні, які саморозвиваються. Синергетична економіка 

виступає як надскладна відкрита "нелінійна" система, в розвитку 

якої чергуються "рівноважний" та "нерівноважний" етапи, що 

несуть в собі співвідношення економічного "порядку" та "хаосу". 

Змістовне трактування синергетичного методу пропонує 

В.Д. Базилевич. Учений вважає, що синергетика змінює 

універсальні підходи до світосприйняття і відкриває широкі 

можливості багатоаспектного висвітлення економічних процесів і 

явищ на основі поєднання "системно-функціонального" та 

"ймовірнісного" підходів, визнання спонтанності та визначальності 

випадкового чинника у самоорганізації соціально-економічної 

системи, заперечення монодетермінізму та однозначної 

запрограмованості розвитку першопричинами при обґрунтуванні 

раціональних шляхів еволюції [1, с. 18]. Крім того, на думку В.Д. 

Базилевича, синергетичний підхід, "по-перше, акцентує увагу на 

процесах нестійкої рівноваги та нестабільності економічних 

систем, зумовлених впливом спонтанних змін ендогенних 

чинників саморозвитку; по-друге, визнає складність та нелінійність 

соціально-економічної еволюції, виходячи з того, що характер 

взаємозв’язку внутрішніх елементів складних систем може різко 

змінюватись після досягнення одним або кількома з них певних 

критичних значень; по-третє, припускає можливість впливу 

спонтанних змін в економічній системі на переродження 

рівноважних сил та виникнення кризових ситуацій (точок 

біфуркації), коли гостро постає проблема вибору, а подальша 

еволюція є невизначеною, стохастичною, недермінованою; по-

четверте, аналізує множинність, різноспрямованість та різну якість 

внутрішніх і зовнішніх чинників, кожен з яких може істотним 

чином вплинути на динаміку соціально-економічного розвитку; по 

п’яте, виходить з того, що один і той самий ефект в економічній 

системі може бути досягнутий під впливом різних (інколи 

взаємовиключних) імпульсів, водночас одні й ті самі соціально-

економічні чинники можуть породжувати різні, інколи 

діаметрально протилежні, результати" [1, с. 18 - 19]. 

Крім такого трактування синергетичного методу, у сучасній 

економічній теорії утверджується категорія "синергізму" як назва 
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підсистеми глобальної економіки. Синергійна підсистема, будучи 

складовою глобальної системи, включає в себе "економічні 

відносини індустріально розвинених країн, розвиток яких 

здійснюється переважно за рахунок внутрішніх імпульсів і 

чинників на основі саморегулювання" [2, с. 24-26], – зазначає А.С. 

Філіпенко. 

Методологія синергетичного підходу дозволяє зрозуміти 

економіку не лише як агрегат різних мікроодиниць, що характерно 

для саморегульованих зв’язків, які формують фінансову ринкову 

макроекономіку, у функціонуванні якої беруть участь економічні 

суб’єкти, котрі мають складну системну природу, і здатні до 

виробничої, споживацької, емісійної та інвестиційної діяльності. 

Тим самим проводиться чітка лінія відмежування від традиційних, 

подекуди ортодоксальних методологічних підходів, які розуміють 

глобальну економіку, як черговий виток "діалектичної спіралі", яка 

є універсальним способом пізнання суспільного процесу загалом. 

В цьому контексті заслуговує уваги проблема співвідношення 

між "синергетичною" і "традиційною" економікою. Оскільки 

синергетична економіка має справу з економічною еволюцією, то 

вона є частиною теорії економічної динаміки. Під це поняття 

підпадає багато теорій – теорія "ділових циклів", теорія 

"економічного зростання" і безліч аналітичних методів, таких, як 

принцип відповідності тощо. Всі ці теорії і методи складають зміст 

традиційної теорії економічної динаміки. Синергетична ж 

економіка є розширенням теорії економічної динаміки в тому 

значенні, що результати останньої можуть бути пояснені в рамках 

цієї нової теорії, опираючись на синергетичний підхід, який 

виділяє фундаментальні властивості економічної системи. Більше 

того, вона намагається пояснити й інші економічні явища, які 

традиційна теорія ігнорує. З точки зору синергетичної економіки, 

теорії, що складають традиційну теорію економічної динаміки, є не 

універсальними. Синергетика повинна бути методом, а не 

доктриною.  

Хоча синергетична економіка розв’язує не всі проблеми 

економічної еволюції, можна зробити висновок, що ця теорія 

дозволяє сучасній економіці пояснити і навіть передбачити деякі 

динамічні економічні процеси, які не можуть бути пояснені за 

допомогою традиційних теорій і методів. Синергетична 
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методологія пропонує і обґрунтовує нові можливості для 

пояснення складних економічних явищ. 
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Імітаційна модель преміювання персоналу 
 

Однією з головних вимог досягнення успіху у сучасному 

бізнесі є висока ефективність роботи персоналу підприємств, 

обумовлена як відповідним рівнем кваліфікації співробітників, так 

і вмотивованістю, спрямованістю на результат їхньої праці. За 

таких умов значної уваги потребує науково і методологічно 

обґрунтована система мотивації праці персоналу на підприємстві. 

Існує велика кількість систем і методів мотивації праці, деякі 

з яких для оцінювання продуктивності і якості праці персоналу 

передбачають використання систем ключових показників 

ефективності (Key Performance Indicator, KPI) [1]. 

Суть даного підходу полягає у розробленні багаторівневої і 

розгалуженої системи показників, які відповідають стратегічним 

цілям діяльності підприємства і дають змогу планувати і 

контролювати ступінь досягнення зазначених цілей окремими 

працівниками, підрозділами і підприємством в цілому. 

До систем такого типу належать відомі управлінські 

концепції: управління за цілями (Management by Objectives) П. 

Друкера; система показників (Tableau de bord) Ж.Л. Мало; 

універсальна система показників діяльності (Total Performance 

Scorecard) Р. Х’юберта; управління результативністю (Performance 

Management) і управління компетенціями (Competence 

Management); система управління на базі показника економічної 
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доданої вартості (Economic Value Added, EVA) С. Штерна, 

піраміда діяльності (Performance Pyramid) К. Мак-Найра, Р. Лінча, 

К. Кросса та інші. 

Широкої відомості набула система збалансованих показників 

(Balanced Scorecard, BSC) Д. Нортона і Р. Каплана, яка 

трансформує загальну стратегію компанії у систему збалансованих 

показників за напрямами: фінанси, споживачі, внутрішні бізнес-

процеси, навчання і зростання. До переваг BSC можна віднести те, 

що вона підтримує: причинно-наслідкові зв’язки між групами 

показників; зв’язки результатних (майбутніх) і випереджальних 

показників; зв’язки усіх показників з фінансовими результатами 

діяльності; зв’язки між показниками різних рівнів управління. 

Система BSC розширює інформаційні можливості системи 

управління завдяки залученню нефінансових показників до 

системи оцінки результатів діяльності. Система може 

використовуватись як в управління бізнес-процесами, так і  для 

підвищення ефективності роботи персоналу. 

Використання BSC з метою оцінювання ефективності 

професійної діяльності і мотивування персоналу потребує 

вирішення завдань:  

— вибір груп показників, найбільш придатних для 

оцінки результатів роботи конкретних співробітників (посад) та 

балансування фінансових і нефінансових показників в системі 

оцінювання; 

— встановлення між показниками причинно-наслідкових 

зв’язків; 

— визначення питомої ваги кожного показника в 

інтегральній оцінці; 

— визначення розміру винагороди за результатами праці 

співробітника. 

Зазначені завдання можуть бути розв’язані шляхом побудови 

імітаційних моделей [2], перевагами яких є: підтримка причинно-

наслідкових зв’язків між показниками системи; можливість 

проведення експериментів з моделями за різних значень вхідних 

параметрів; відбір параметрів для аналізу впливу; проведення 

аналізу чутливості; можливість побудови системи пов’язаних між 

собою моделей, що деталізують фактори впливу для окремих 

показників інших моделей тощо.  
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У даній роботі пропонуємо розроблення імітаційної моделі 

розрахунку квартальної премії керівника відділу продажів 

підприємства на базі КРІ: 

1. Приріст продажів порівняно з планом TR = Rzf / Rzp × 

100% - 100%, де Rzf та Rzp – відповідно фактичний і плановий 

об’єми продажів. 

2. Процент дебіторської заборгованості ACP = AR / Rz × 

100%, де AR – дебіторська заборгованість, Rz – виручка від 

продажів. 

3. Кількість нових регіонів за новими ринками означає 

кількість нових географічних областей нових товарних ринків. 

4. Оцінка задоволеності покупців O = Oo / No, де Oo – 

сумарний бал оцінок, No – кількість опитаних покупців. 

5. Витрати на одного покупця V(1) = Vz / Np, де Vz – загальні 

витрати, Np – кількість покупців. 

6. Виручка на одного покупця R(1) = Rz / Np, де Rz – загальна 

виручка, Np – кількість покупців. 

Квартальна премія керівника залежить від коефіцієнтів 

виконання КРІ:  

Pk = B × 0,3 × (K1 × 0,3 + K2 × 0,2 + K3 × 0,2 + K4 × 0,2 + 

K5 × 0,1), де B – посадовий оклад; 0,3; 0,2; 0,2; 0,2; 0,1 – питомі 

ваги коефіцієнтів виконання КРІ; K1, K2, K3, K4, K5 – коефіцієнти 

виконання КРІ (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Назва КРІ Приріст продажів порівняно з планом 

Діапазони 

значень 

КРІ < 5% 5% ≥ КРІ < 

10% 

10% ≥ КРІ < 

12% 

КРІ ≥ 12% 

К1 0 0,7 1 1,2 

Назва КРІ Процент дебіторської заборгованості 

Діапазони 

значень 

КРІ < 10% 10% ≥ КРІ < 

15% 

15% ≥ КРІ < 

20% 

КРІ ≥ 20% 

К2 1,2 0,9 0,7 0 

Назва КРІ Кількість нових регіонів за новими ринками 

Діапазони 

значень 

КРІ = 0 шт. КРІ = 1 шт. КРІ ≥ 2 шт. 

К3 0 1 1,4 

Назва КРІ Оцінка задоволеності покупців 

Діапазони 

значень 

КРІ < 80% 80% ≥ КРІ < 90% 90% ≥ КРІ < 100% 

К4 0 0,6 1 

Значення коефіцієнта К5 визначається співвідношенням 

виручки і витрат на одного покупця. 
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Модель реалізовано у системі імітаційного моделювання 

Vensim PLE компанії Ventana Systems (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Імітаційна модель визначення квартальної премії 

    
 

Рис. 2. Динаміка КРІ та премії в експериментах з моделлю 

 

Проведення експериментів за допомогою моделі дає змогу 

дослідити вплив окремих факторів мотивації персоналу, розвинути 

і вдосконалити модель, що створює підстави для підвищення 

якості системи мотивації персоналу на підприємстві.  
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Концепція CRM – основа функціонування 

сучасного бізнесу  
 

Актуальність застосування інформаційних технологій в 

управлінні сучасним бізнесом зумовлена певними їх 

властивостями, а саме: сучасні інформаційні технології сприяють 

подоланню прірви між економікою та математикою; вони є 

найефективнішими носіями сучасних методів вирішення 

економічних завдань; сприяють узгодженню економічних 

процедур з міжнародними вимогами; підключають до єдиного 

інформаційного простору – економічного й освітнього тощо. 

Одним із таких інструментів у сфері інформаційних технологій 

бізнесу, який активно набирає популярності, є Customer 

Relationships Management (CRM)-системи.  

CRM є концепцією, яка направленою на побудову стійкого 

бізнесу та бізнес-стратегією, ядром якої є клієнтоорієнтований 

підхід. Концепція CRM, починаючи з 1980-х років, була 

запропонована як прямий маркетинг. Основною ідеєю прямого 

маркетингу було збір і зберігання інформації про клієнтів для 

подальшого контактування з ними. Збір інформації здійснювався 

через анкетування, проте отримати точні знання таким методом 

вдавалося не завжди. Окрім цього, на даний час не було 

ефективних інструментів для обробки та аналізу такої інформації.  

Починаючи з 90-х років у бізнесі сформувалося чітке 

розуміння того, що для ефективної діяльності компаній необхідна 
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базова інформація про клієнтів – їх уподобання, історія покупок 

тощо.  Це стало поштовхом до створення концепції CRM. 

Дана концепція бізнесу має у своїй основі процеси збору 

інформації про усіх клієнтів, передбачає побудову взаємовигідних 

відносин з ними та направлена на залучення та утримання клієнтів 

незалежно від каналів зв’язку. Так, за визначенням Price 

Waterhouse Coopers, сутність концепції управління 

взаємовідносинами з клієнтами полягає у досягненні 

підприємством конкурентних переваг шляхом встановлення, 

підтримання і розвитку довгострокових прибуткових 

взаємовідносин зі споживачами через розуміння їх індивідуальних 

потреб. Таким чином, CRM – це стратегія компанії, що визначає 

взаємодію з клієнтами у всіх організаційних аспектах: вона 

стосується реклами, продажу, доставки і обслуговування клієнтів, 

дизайну і виробництва нових продуктів, виставлення рахунків 

тощо. Головна ціль CRM-системи – визначити найбільш 

"прибуткових" клієнтів, навчитися ефективно працювати з ними, 

запобігти їх відходу до конкурента та збільшити дохід компанії [4]. 

CRM-системи стали першим видом інформаційних систем, 

які сфокусували увагу керівників не на бек-офісі, як в системах 

ERP, і не на виробничих процесах, як в системах MRP, MRP II, а на 

фронт-офісі – в маркетингу, продажах, сервісі та обслуговуванні. 

CRM-система – це корпоративна інформаційна система, що 

допомагає компаніям реалізовувати клієнтоорієнтовану стратегію. 

Це відбувається за рахунок об’єднання всієї інформації про 

клієнтів, автоматизації пов’язаних з клієнтами бізнес-процесів та 

надання інструментів для аналізу клієнтських даних, включаючи 

маркетинг, продажі та обслуговування. 

Результати досліджень міжнародної консалтингової компанії 

McKinsey свідчать, що у 68 % випадків причиною відходу клієнтів 

стає байдуже ставлення з боку продавця, і лише в 14 % – 

незадоволеність продуктом. Виправити ситуацію спроможна 

допомогти система CRM, яка покликана ефективно управляти 

взаємовідносинами з клієнтами. Компанії з'ясували, що за 

допомогою здійснення ефективної CRM програми вони можуть 

збільшити обсяг продажів і сформувати лояльність клієнтів. Insight 

Technology Group стверджує, що у кожного торгового 

представника в компаніях, які успішно реалізували програми CRM, 

обсяг продажів збільшився в середньому на 51 %, рівень 
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задоволеності клієнтів підвищився на 20 %, витрати на збут і 

обслуговування знизилися на 21 %, тривалість циклу збуту 

скоротилася на третину, маржа збільшилася більш ніж на 2 %  

тощо [1]. 

Отже, цілями побудови клієнтоорієнтованої стратегії та 

впровадження CRM-системи можуть бути: завоювання ринку, 

збільшення прибутковості, зменшення витрат на залучення та 

утримання клієнта, зменшення вартості продажу та після 

продажного обслуговування, скорочення рівня відтоку клієнтів, 

підвищення роботи персоналу, скорочення операційних витрат 

тощо [5]. 

На українському ринку CRM-системи тільки починають свій 

розвиток. До числа постачальників та споживачів CRM рішень 

можна віднести невелику кількість вітчизняних розробників – це 

Softirbis, Terrasoft, Softline, АТМ Technologies, Automatic Systems & 

Technologies, "Інфо Плюс" та деякі інші. Однією з причин цього є 

те, що багато українських компаній вважають за краще 

впроваджувати "повний комплект" – автоматизовані системи 

управління підприємством, до складу яких вже включені CRM-

модулі (SAP, AXAPTA, Scala, Oneworld, Microsoft Business 

Solutions-navision, "Галактика" та ін.), або повнофункціональні 

зарубіжні CRM-системи, що є лідерами світових рейтингів (Siebel, 

Saleslogix, mySap CRM, Oracle CRM). Іншою причиною, яка 

стримує розвиток CRM ринку в Україні, є те, що лише невелика 

частина українських компаній розуміє необхідність впровадження 

CRM-систем. 

Проте, актуальність CRM-систем дедалі зростає. В основному 

їх впроваджують компанії з великою клієнтською базою, а також з 

тривалим життєвим циклом продажу або обслуговування. CRM-

системи можуть істотно підвищити ефективність продажів як 

сервісних, так і виробничих компаній або компаній-

дистриб'юторів, які забезпечують післяпродажну підтримку своїх 

клієнтів. 

У сфері CRM-технологій спостерігається значна еволюція 

самої системи. На зміну традиційному розумінню даного поняття 

приходить таке визначенням як "e-CRM" (Електронне управління 

стосунками з клієнтом ). Концепційні засади е-CRM вирізняються 

тим, що переносять частину відносин з клієнтом до Інтернету. E-

CRM означає з’єднання будь-яких інтеракцій з клієнтами, функцій 
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продажу, маркетингу, а також обслуговування клієнта (функцій 

безпосереднього контакту з клієнтом – front-office) з функцією 

управління замовленням, фактуруванням і поставкою (функції 

тилу – back-office). Таким чином, відбувається сполучання нових 

каналів і технологій Інтернет з традиційними, такими як, 

наприклад, системи голосового обслуговування, безпосередній 

продаж чи контакт face-toface. 

В рамках даного тренду свого розвитку набуває також 

інтеграція CRM-систем з соціальними мережами. З’являються 

інформаційні системи нового класу, які отримали назву соціальні 

CRM (Social CRM, SCRM), мета яких полягає в побудові ближчих 

відносин з клієнтами і прив'язки їх до компанії шляхом створення 

громадських груп, в яких відбуваються обмін інформацією 

стосовно                              сервісів обслуговування, якості товарів 

та послуг тощо. 

Отже, в той час, коли більшість українських компаній ще 

достатньо з пересторогою відносяться до автоматизації процесу 

управління, вважаючи невиправданими затрати коштів, часу                             

та інших ресурсів, в економічних системах Заходу CRM-системи 

достатньо активно впроваджуються при вирішенні задач 

управління бізнесом. Тому для українських компаній саме системи 

на базі CRM-технологій є найперспективнішим напрямком 

розвитку систем управління, інноваційним рішенням при реалізації 

клієнтоорієнтованої стратегії підприємств. 
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Моделювання в зворотній логістиці 
(на прикладі інтернет-магазину) 

 

Наразі логістика є однієї із основних складових частин 
діяльності будь-якого підприємства. Завдяки добре продуманій 
логістиці підприємство може отримати додатковий позитивний 
економічний ефект. Особливо актуальним питання логістики є для 
вітчизняних Інтернет-магазинів за нинішніх економічних та 
соціальних умов. Інтернет-магазини з однієї сторони змушені 
конкурувати між собою, з іншої сторони – із звичайними (офлайн) 
магазинами. Ще кілька років тому основною перевагою Інтернет-
магазинів була низька ціна у порівняні із ціною на такий самий 
товар у звичайному магазині. Проте наразі ціни майже зрівнялись, 
а споживач став більш вибагливим і при виборі магазину керується 
не лише низькою ціною. Зокрема, одним із факторів вибору 
магазину є проста та швидка процедура повернення чи обміну 
товару з різних причин, що у свою чергу є задачами зворотної 
логістики (або логістики зворотних потоків). 

У загальному випадку процедуру повернення 
непродовольчого товару в Інтернет-магазин покупцем можна 
описати наступними кроками [1]:  

1) виникнення потреби у споживача повернути товар;  
2) оформлення споживачем необхідних документів; 
3) надсилання товару та супроводжуючих документів до 

Інтернет-магазину за допомогою сторонньої служби доставки або 
самостійне звертання до Інтернет-магазину чи сервісного центру;  

4) перевірка Інтернет-магазином стану товару на предмет 
можливості його повернення чи обміну. Якщо товар належної 
якості, то споживачу можуть бути повернуті кошти у сумі вартості 
товару, якщо товар неналежної якості або має істотні недоліки, то 
тут можуть бути різні варіанти, які регулюються, зокрема, Законом 
України "Про захист прав споживачів" [2]; 
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5) Якщо повернуто товар належної якості, то він може бути 
знову реалізований Інтернет-магазином іншому покупцеві. Якщо 
споживач хоче повернути товар неналежної якості, то споживач 
звертається до сервісного центру виробника для усунення 
недоліків, а вже потім у разі потреби й до Інтернет-магазину. Якщо 
повернутий товар має істотні недоліки (він не може бути 
відремонтований), то споживач звертається до авторизованого 
сервісного центру для надання відповідного висновку, а потім до 
Інтернет-магазину, який у свою чергу звертається з аналогічними 
претензіями щодо даного товару до виробника (дистриб’ютора). 

У дослідженнях зосередимося на вирішенні таких задач: 
1) оцінювання обсягів товарів, які бажають повернути споживачі 
до Інтернет-магазину; 2) оптимізація логістичних бізнес-процесів 
повернення товару. 

Для розв’язку першої задачі нами використано криву 
операційних характеристик. Дана методика відноситься до методів 
побудови контрольних карт якості продукції і найчастіше 
застосовується у виробництві (в задачах дослідження якості 
продукції) та в медицині, проте нами вона використана у комерції. 
За класичним підходом, крива операційних характеристик – це 
графік, який зображує властивості досліджуваної партії товару та 
ризики, які супроводжують дану партію, що пов’язані з браком 
товару [3]. В нашому випадку крива операційних характеристик  
буде відображати можливі обсяги повернення товару, а основні 
поняття даної методики інтерпретуємо наступним чином: ризик 
виробника – ймовірність повернення товару; ризик споживача – 
ймовірність купівлі товару з браком (тобто товару, який буде 
повернутий споживачем); належний рівень якості – показник, що 
визначає обсяги повернутої продукції належної якості (не з причин 
браку); допустимий відсоток браку – показник, що визначає обсяги 
повернутої продукції з причин браку. 

Застосування кривої операційних характеристик дало змогу 
здійснити не тільки прогнозне оцінювання повернень, а й при 
відповідних рівнях ризику врахувати і якісну складову                    
повернень [1]. 

Принциповими аспектами в другій задачі є визначення 
можливих обсягів та часу обробки повернутих товарів на кожному 
з кроків процесу повернення. Вирішити ці аспекти можна, зокрема, 
з використанням інструментарію теорії масового обслуговування. З 
метою моделювання логістичних процесів повернення товарів в 
Інтернет-магазин пропонується модель однопотокової відкритої 
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мережі масового обслуговування з пуассонівським вхідним 
потоком на основі класичного інструментарію одиничних систем 
масового обслуговування у тандемі (мережа Джексона) [1]. 
Керування деякими параметрами зазначеної мережі дало змогу 
оптимізувати роботу Інтернет-магазину на етапах оброблення 
повернень та здійснити прогноз по обсягам знаходження 
повернутих товарів на кожному етапі їх обробки Інтернет-
магазином. 

Створення керованих мереж масового обслуговування на 
зразок запропонованої дозволить охопити логістичні процеси 
всього Інтернет-магазину і оптимізувати його роботу в цілому за 
вибраними параметрами. На цьому й вбачаємо за доцільне 
зосередитися у подальших наукових дослідженнях. 
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Прогнозування динаміки цін активів на фондовому 

ринку в умовах нестабільності за допомогою 

диференціальних рівнянь з відхиляючим аргументом 
 

Пошук інвестицій в активи ринків, що розвиваються може 

бути зупинено черговим витком небажання ризикувати у 

інвесторів. Причиною цьому можуть бути неспокій стосовно 

загострення кризи в Єврозоні, жорстке фіскальне регулювання 

економіки США, або події, які вплинуть на перспективи розвитку 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
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самої крупної  економіки в Китаї, що розвивається. Однак зі 

спадом чергового "анти ризикового" витку знову і знову 

спостерігаються поновлення потоків інвестицій в більш вигідні 

цінні папери. Відхилення від цього можливо під  впливом 

глобальних структурних змін. Такою структурною 

трансформацією може бути, наприклад, кардинальні зміни 

політики центральних банків розвинених ринків на випадок 

поновлення інфляції.  

Якщо здійснити аналіз  зв’язків причини і наслідку не 

прогнозуючої поведінки фінансових систем, як розвинених країн, 

так і країн з перехідною економікою, то можна зробити висновок, 

що, з однієї сторони, наслідком різких коливань фінансових 

показників є неможливість їх адекватного прогнозування з 

використанням класичних математичних підходів. З іншої сторони, 

саме зростаюча неможливість широко розповсюджених економіко-

математичних методів і моделей адекватно здійснювати аналіз і 

прогнозування розвитку фінансово-економічних систем 

становиться однією з головних причин виникнення таких суттєвих 

криз на фондових ринках. 

На етапі хаотичного розвитку фондовий ринок є надто 

чутливою системою, що пояснює різкі стрибкові переходи та 

визначає межі  їх поведінки, що передбачаються, а також і 

горизонти реконструкції попередніх станів. Саме різкі стрибки 

занадто важко спрогнозувати та описати строгими математичними 

методами, так як на відміну від законів фізики, тут присутні 

закони, що пов’язані з людським фактором, що надто важко 

сьогодні підкорити їх математиці. 

Однак, здібність швидко реагувати на різкі вітки динаміки 

процесів за допомогою побудови адекватних методик керування 

торгами на фондовому ринку, є  важливою задачею як для торгівця 

цінними паперами, так і для інвестора, який інвестував в портфель 

цінних паперів і виявися заручником змін. 

Суттєвим індикатором фондового ринку є індекс фондової 

біржі, а його складовими є  ціна акції і об’єм її торгів компанії, що 

входить в індекс. Встановивши зв’язок між об’ємом торгів і ціною 

акції, можна регулювати капіталізацію ринку в цілому та 

заздалегідь приймати певні заходи обходу можливих криз, сигнали 

яких можна уловити. 
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Явище, в основі якого пропонується здійснювати прогноз 

динаміки цін акцій  полягає в наступному: протягом деякого 

проміжку часу  ціна акції  плавно змінювалась по деякій 

траєкторії, а  протягом наступного проміжку часу  було здійснено 

деякий скачок під дією деякого  параметру керування . Якщо 

далі протягом деякого періоду часу продовжується плавна зміна  

параметру керування, то зміна ціни відбувається рівномірно. 

Однак, в деякий момент часу  тенденція зміни  параметру 

керування становиться протилежною: замість поточного напрямку 

зміни  параметру керування здійснюється протилежне. В цьому 

випадку, ціна акції починає протилежний рух і  повторює минулу 

динаміку ціни. Таким чином, значення  параметру керування , 

при якому відбувається різкий скачок ціни акції, а також те, чи 

відбувається в принципі стрибок взагалі, залежить від того, яка 

була ціна акції в початковий момент часу і, відповідно, по якій 

траєкторії здійснювалася її історична динаміка.  

Виходячи з вищесказаного, будемо розглядати ціну акції,  як 

деяку змінну , яка є розв’язком рівняння  

 ,                             (1) 

з початковими умовами  

                                      (2) 

В теорії коливань рівняння (1) моделює малі коливання 

маятника маси , під дією деякої сили з запізнення . 

Неперервна в інтервалі [  функція , що входить в (2), 

визначається методами регресійного аналізу на основі 

статистичних спостережень за ціною акції на за вказаний інтервал 

часу. 

Рівняння (1) з початковими умовами (2) зводиться до лінійної 

системи двох диференціальних рівнянь першого порядку з 

постійним запізненням, яка має  вид 

,                             (3) 

де   ,  і початковими умовами (2). 

В роботі [1] було показано, що розв’язок рівняння (3) з 

одиничними початковими умовами, тобто ,  и 

 , де  - одинична матриця, а - нульова матриця, 

може бути представлено у вигляді 

 ,                     (4) 
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де 

                                     ,при  ,          (5) 

                                    .                (6) 

Згідно структурі матриці , випливає, що при ,  

Тому, вираз (6) прийме вид 

                                              (7) 

Тоді, представлення (5) прийме вид 

     , .  (8) 

Розв’язок (8) дає можливість отримати вид траєкторії ціни  

на скінченному інтервалі довжини . Маючи вид   можна знайти 

 і, виключив час , будується фазова траєкторія , по 

якій можна досліджувати закономірність динаміки ціни, що дає 

можливість робити прогнозуючі висновки для формування 

портфеля цінних паперів і можливих кризисних сигналів. 
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Процеси моделювання складних економічних систем 
 

Для економічних систем якісною характеристикою є 
складність системи Для неї не існує чітко формалізованих методів 
оцінки, які однозначно характеризували б складність структури і 
поведінку цієї системи. В теперішній час моделювання стало 
одним із основних методів дослідження складних економічних 
об’єктів, що дозволяє без суттєвих затрат часу і ресурсів досягнути 
таких результатів, яких іншими методами досягнути неможливо. 
Можливість застосування апарату економіко -математичного 
моделювання для аналізу економічних об’єктів і процесів будь-якої 
складності обумовила актуальність дослідження проблеми 
формалізації складності систем[1].  

http://www.forbes.ua/
http://www.pfts.com/


 

 73 

Метою роботи є розробка бізнес – моделі економічного 
об’єкта в межах концепції управління складними системами. 

Структуру бізнес – моделі можна представити у вигляді таких 
основних складових:  

- організаційна модель (організаційна структура системи);  
- функціональна модель (описує бізнес – процеси, події і 

результати);  
-інформаційна модель (відображає схему інформаційних 

потоків)[2]. Оскільки бізнес-модель в межах даного дослідження – 
це сукупність способів і правил діяльності економічного об’єкта 
які лежать в основі стратегії його розвитку, то особливе місце в 
процесі моделювання відіграє формалізація. Формалізація – 
точний, позбавлений двозначності, опис досліджуваних явищ.  

Виділяють такі рівні цього процесу:  
а) опис досліджуваних явищ (розробка інструкції);  
б) алгоритмізацію досліджуваного явища;  
в) конструювання формалізованих систем, що мають власні 

мову, аксіоматику і правила виводу з них сукупності теорем і 
наслідків.  

Етапи створення бізнес-моделі відображають різні ступені 
формалізації залежностей між характеристиками системи і 
параметрами керування, які задаються у вигляді обмежень. На 
кінцевому етапі створення моделі ці залежності повинні бути 
остаточно формалізовані. В результаті організаційну модель 
економічного об’єкта можна розглядати як систему елементів 
об’єднаних відношеннями і функціями управління. Функціональна 
модель сформує систему управління діяльністю економічного 
об’єкта у вигляді формалізованої системи управління. 
Інформаційна модель, опираючись на зовнішню і внутрішню 
інформацію, буде представляти структуровану передачу 
інформації в мінливих умовах існування складної системи. 
Складність динамічного економічного об’єкта визначається зміною 
його стану в кожен момент часу. Тому, для моделювання динаміки 
функціонування складних економічних об’єктів рекомендується 
використовувати метод імітаційного моделювання, який буде 
включати у себе створені організаційну, функціональну і 
інформаційні моделі. Імітаційне моделювання –  програмне 
відтворення функціонування системи завдяки відтворенню 
функцій або моделей елементів та зв’язків. Досліджувана система 
замінюється моделлю, що з достатньою точністю описує реальну 
систему, з нею проводяться експерименти з метою одержання 
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інформації про цю систему. Цей метод застосовують в тих 
вивадках коли: -дорого або неможливо експериментувати на 
реальному об'єкті; -неможливо побудувати аналітичну модель, 
тому що в системі є час, причинні зв'язки, наслідки, нелінійності, 
стохастичні (випадкові) змінні; -необхідно зімітувати поведінку 
системи в часі[3].  

При розробці нашої моделі імітаційне моделювання 
використовується як універсальний підхід для прийняття рішень в 
умовах невизначеності з врахуванням тяжко формалізованих 
факторів. При цьому основним методом імітаційного моделювання 
залишається комбінований метод розробки моделі, яка складається 
з різних модулів. Модулі можуть представляти набір як статичних 
так і аналітичних моделей, які взаємодіють як єдине ціле. 
Системний і комплексний підхід до розробки бізнес моделі 
складного економічного об’єкта забезпечує збалансований 
розвиток і динамічна рівновага його системи управління. 
Завданням стане отримання траєкторії руху досліджуваного 
об’єкта системи в m-вимірному просторі і розрахунок показників 
що залежать від вихідних сигналів і характеризують її властивості.  

На основі проведеного аналізу створена імітаційна модель 
бізнес – процесів з врахуванням взаємодії із зовнішнім 
середовищем, яка дозволяє моделювати і оцінювати поведінку 
системи в різних сценаріях визначених різними значеннями 
вхідних процесів. 

Таким чином, була визначена специфіка процесу 
моделювання діяльності складного економічного об’єкта і виділені 
його основні структурні елементи. А аналіз особливостей 
проведення імітаційних експерементів дозволив  сформулювати 
переваги застосування методу імітаційного моделювання у 
розробці механізму моделювання процесу функціонування 
складного економічного об’єкта. 
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Проблемні аспекти функціонування банківської 

системи України в сучасних умовах 
 

Сьогодні банківська система України – це законодавчо 

визначена, чітко структурована й субординована сукупність 

фінансових посередників, які здійснюють кредитні й фінансові 

операції на професійній основі й функціонально взаємопов’язані в 

самостійну економічну структуру [3, с. 167]. Успішне 

функціонування фінансового сектора, зокрема банківського, – 

необхідна умова створення ефективної ринкової економіки в 

Україні, і як наслідок завоювання міцних позицій у світовій 

економіці. Це пов’язано з його провідним значенням у 

забезпеченні рівня накопичень та інвестицій, необхідних в умовах 

зростання, та підвищення ефективності економіки [6, с. 32]. 

У 2016 рік банківська система України увійшла з 

невирішеними проблемами 2015 року. Значна девальвація гривні, 

спад в економіці, військові дії у східному регіоні, недостатній 

рівень корпоративного управління зумовили погіршення якості 

кредитного портфелю банків. 

З розвитком міжнародних відносин та посиленням 

глобалізаційних процесів у банківській сфері виникає дедалі 

більше тих проблем, які необхідно вирішити, щоб забезпечити її 

стабільність та нормальне функціонування національної 

економіки. Перед українською банківською системою постала ціла 

низка проблем, основні з яких: 

- низький рівень конкурентоспроможності банківського 

сектора; 



 

 76 

- низька якість надання послуг за їхньої високої вартості; 

- недостатній рівень капіталізації. 

Одна з головних проблем розвитку банківської системи 

України – низький рівень її конкурентоспроможності, тобто 

неможливість вітчизняних банків конкурувати з іноземними                

(рис. 1) [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Кількість банків з іноземним капіталом 
 

Доцільно виділити переваги і недоліки присутності 

іноземного капіталу на українському банківському ринку табл. 1. 
 

Таблиця 1. 

Переваги і недоліки присутності іноземних банків в Україні 
Переваги: Недоліки: 

- залучення в економіку України 

зарубіжних інвестиційних ресурсів; 

- впровадження нових банківських 

послуг; 

- запозичення новітніх технологій; 

- міжнародний досвід; 

- збільшення обсягу кредитних 

ресурсів; 

- здешевлення банківських послуг. 

- ризик "залежного розвитку" 

вітчизняного банківського сектору 

від тенденцій на світовому ринку; 

- витіснення українських банків 

більш капіталізованими 

іноземними банками; 

- задоволення інтересів країни 

походження капіталу. 

 

Останні півроку банківський ринок поступово відходив від 

наслідків недавньої паніки, про що свідчать осіннє зниження 

депозитних ставок і зростання обсягу гривневих вкладів. 
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Посилення "апетиту" клієнтів до ризику дозволило банкам 

зменшити відсотки, в результаті чого середньозважена гривнева 

ставка UIRD за річними строковими вкладами знизилася з 22 до 

20,7%, ставка за доларовими депозитами в середньому впала з 9,4 

до 7,7% річних, на вклади в євро − з 8 до 6,8% [5]. 

 

Український індекс ставок по депозитам фізичних 

осіб терміном на 12 місяців, % річних 

 
Рис. 2. Пасивний дохід 

Джерело: НБУ, Thomson Reuters 
 
Наступна проблема розвитку банківської системи України – 

занадто низький рівень капіталізації, що призводить до витіснення 
національних банків іноземними. Слід зазначити, що такий рівень 
є низький порівняно із зарубіжними країнами. Капіталізація 
російських банків у 2009 р. складала 80 млрд. євро, банків США – 
496 млрд. євро, Франції – 390 млрд. євро, Німеччини – 354 млрд. 
євро, Великої Британії – 350 млрд. євро, Іспанії – 210 млрд. євро, 
Нідерландів – 112 млрд. євро, Швейцарії – 100 млрд. євро [3]. 

Збільшуючи рівень капіталізації, банки підвищують свою 
конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринку, і забезпечують фінансову стабільність 
економіки України, тому необхідно використовувати певні 
варіанти підвищення капіталізації національних банків (рис. 2) [2]. 

Невирішеною проблемою залишається низький рівень якості 
послуг та їхня висока вартість. Один з головних показників, що 
характеризує теперішню ситуацію – базова облікова ставка, що її 
встановлює центральний банк країни.  
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Зростання валютних ризиків для українських банків внаслідок 
короткої відкритої валютної позиції та високого рівня доларизації 
перетворюється в потенційну загрозу для стійкості банківської 
системи. Викривлення окремими банками статистичної звітності 
ускладнюють можливості оцінки реальних масштабів 
кредитування банками пов'язаних осіб. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
банків необхідно вжити таких заходів: 

1) удосконалити законодавчу базу для підвищення прозорості 
діяльності банків; 

2) здійснити нарощування власного капіталу; 
3) підвищити якість менеджменту; 
4) впроваджувати новітні технологічні розробки; 
5) отримати довіру населення тощо [4]. 
Банківська сфера – одна з провідних ланок фінансової 

системи, від стабільності якої залежить подальший розвиток 
економіки України, можливість виходу на міжнародні ринки та 
активної участі в глобалізаційних процесах. У період фінансової 
кризи банки зазнали значних втрат, зумовлених багатьма 
причинами, що призвело до негативних наслідків. Тому державі 
необхідно розробляти напрями реформування банківської системи, 
спрямовані на її оздоровлення та розвиток. 
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Прогнозування розвитку ринку туристичних послуг 

України на основі регресійної моделі 
 

Розвиток туристичної галузі стимулює створення робочих 

місць і розвиток малого та середнього бізнесу. Сфера туризму 

сприяє розподілу ресурсів між галузями, стимулює такі сектори 

економіки, як транспорт, зв'язок, сфера послуг, торгівля, 

будівництво, виробництво товарів народного споживання і складає 

одне з найбільш перспективних напрямків структурної перебудови 

економіки України. 

Специфіка ринкової діяльності передбачає оперативність і 

гнучке реагування туристичних підприємств на ситуацію, яка 

складається на ринку. Узагальнення існуючих наукових розробок в 

галузі туризму, досвіду і методів роботи західних та українських 

підприємств дозволяє визначити характерні риси розвитку ринку 

туристичних послуг [1]. Періодично компанії туристичної індустрії 

зазнають труднощів і зустрічаються з невизначеністю в 

майбутньому. У постійно мінливому конкурентному середовищі 

зростає необхідність прогнозування попиту на надавані послуги, 

що є основою ефективного планування. 

Ринок туризму є галуззю, що досить динамічно розвивається 

та залежить від багатьох факторів, певна кількість з яких мають 

ймовірнісний характер. Відповідно до [2] основними групами 

факторів, що впливають на туристичний ринок, є: природно-

екологічні, соціально-економічні, політичні, демографічні. Для 

визначення впливу значущих факторів та прогнозування попиту на  

туристичні послуги побудуємо регресійну модель, оскільки цей 

метод базується на ймовірнісній оцінці розвитку процесу в 

майбутньому на основі статистичних закономірностей, виявлених 

за даними минулих періодів. Такий підхід дозволяє оцінити 

кількісні співвідношення між прогнозованими значеннями. 

На першому етапі побудови моделі для прогнозування 

кількості туристів, обслугованих суб'єктами туристичної 

діяльності України визначимо фактори, які корелюють з 
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досліджуваним показником. У ході дослідження в якості 

незалежних факторів було обрано наступні показники: 

– пасажирооборот в кілометрах на одну особу (x1), оскільки 

туристи прокладаючи свої маршрути користуються послугами 

компаній-перевізників, тому вважатимемо, що зміна цього 

показника впливає на регресант (кореляція з досліджуваним 

показником становить 0,56); 

– середня заробітна плата в доларовому еквіваленті (x2), зміна 

розміру заробітної плати здійснює вплив на купівельну 

спроможність населення, в тому числі і на можливість реалізації 

споживчих побажань на туристичному ринку (кореляція з 

досліджуваним показником 0,63); 

– кількість підприємств готельного типу (x3), кореляція з 

досліджуваним показником 0,46. Різноманіття готелів дає змогу 

задовільнити більший попит з боку вітчизняних та закордонних 

клієнтів; 

– кількість іноземних громадян, які відвідали Україну (x4), 

кореляція з досліджуваним показником 0,55. Залучення 

закордонних туристів щонайкраще впливає на розвиток галузі та 

економіка країни в цілому, оскільки туризм як торгівлю послугами 

на світовому ринку можна назвати невидимим експортом, що 

вносить відповідний внесок в платіжний баланс країни. 

За допомогою пакету Ms Excel побудуємо нелінійну 

регресійну модель типу Кобба-Дугласа:  
 LKAY **  

У явному вигляді рівняння множинної регресії має вигляд: 
8.295332**** 298.0

4

304.0

3

043.0

2

618.0

1
xxxxY   

Отже, при збільшенні пасажирообороту на 1%, при інших 

рівних умовах, кількість обслугованих туристів зменшиться на 

0,618%. Це означає, що пасажирооборот обернено пропорційно 

впливає на досліджуваний показник. Такий вплив можна пояснити 

тим, що велика кількість туристів з України та ближнього 

зарубіжжя віддає перевагу подорожам на власному автотранспорті. 

При збільшенні середньої заробітної плати на 1%, при інших 

рівних умовах, кількість обслугованих туристів зменшиться на 

0,043%. Це відбувається в наслідок того що населення за 

можливості віддає перевагу закордонним туристичним послугам. 

Збільшення кількості підприємств готельного типу на 1%, при 

інших рівних умовах, надасть приріст кількості обслугованих 
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туристів на 0,304%. В певній мірі взаємодія цих показників 

пояснює об'єктивний економічний закон попиту і пропозиції. 

Іноземні громадяни створюють значний попит на вітчизняні 

туристичні послуги, тому при збільшенні їх кількості на 1%, при 

інших рівних умовах, кількість обслугованих туристів збільшиться 

на 0,298%. 

Для побудови короткострокових прогнозів було використано  

прикладну програму STATISTICA 10. За допомогою методу 

експоненційного згладжування було спрогнозовано значення 

незалежних факторів на онові яких було побудовано 

короткостроковий прогноз щодо кількості туристів, обслугованих 

суб'єктами туристичної діяльності України. Результати прогнозу 

зображено на рис. 1. 

Проаналізувавши часовий ряд можна чітко побачити 

негативний вплив на розвиток туристичної індустрії в Україні 

світової економічної кризи 2008 року та військово-політична 

ситуація в Україні, що склалася на початку 2014. А також 

позитивний вплив чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що 

надав максимального значення регресанту за останні 15 років. 

 
 

Рис. 1. Порівняння фактичних та прогнозованих даних 
 

Отже, щорічні темпи приросту кількості туристів, 

обслугованих суб'єктами туристичної діяльності України в 

найближчі 5 років будуть на рівні 1,2 % та за декілька років 

досягне рівня початку 2012 року. Отримані данні збігаються з 

прогнозами експертів, що стверджують про повільне зростання в 
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найближчі роки економіки України в цілому та туристичної галузі 

зокрема [3]. 

Туризм в Україні є важливим об'єктом вивчення та 

дослідження, оскільки останні тенденції його розвитку суттєво 

впливають на основні макроекономічні показники, сприяють 

зростанню добробуту населення та формують інвестиційний 

потенціал держав. Питання дослідження туристичної галузі через 

динамічність її розвитку потребує подальшого дослідження, а 

використання економіко-математичних підходів у аналізі даного 

питання дозволить покращити результати досліджень.  
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Розділ 2 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ТА МЕТОДИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

 Б.Ю. Кишакевич 
д.е.н., професор, 

Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка 
 

Методи агрегації економічного капіталу банку 
 

Банки та страхові компанії на практиці застосовують різні 

підходи до агрегації ризиків, проте більшість із них грунтується на 

одному із п’яти методів (див. табл. 1). 

Таблиця 1. 

 

Порівняння методів агрегації ризику 
Метод агрегації 

економічного капіталу 

Переваги Недоліки 

Сумування: 

додавання окремих 

компонент економічного 

капіталу 

 Простота 

 Вважається 

консервативним 

підходом. 

 Не розрізняє тип 

ризику (нав’язує 

припущення про 

однакові ваги ризиків); 

 Не враховує 

нелінійність 

Фіксована 

диверсифікація: 

аналогічно до додавання, 

кожному типу ризику 

визначається певна частка 

 Простота  

 Наявність ефекту 

диверсифікації 

 Ефект диверсифікації є 

фіксованим і не 

чутливим до 

взаємозв’язків між 

компонентами 

 Не враховує 

нелінійність 

Варіацій-коваріацій: 

зважена сума компонент на 

основі кореляцій між 

типами ризику 

 Порівняно 

простий, 

інтуїтивно 

зрозумілий 

 Краща 

апроксимація 

аналітичного 

підходу 

 Складно отримати 

кореляції між типами 

ризику; 

 Не враховує не 

лінійність. 
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Копули: 

використання маргінальних 

розподілів у копулах 

 Більш гнучкий 

ніж коваріаційна 

матриця; 

 Враховує 

нелінійність 

 Точність 

параметризації важко 

оцінити; 

 Побудова спільних 

розподілів є складною 

задачею 

Моделювання/Симуляція: 

Симуляція впливу спільних 

факторів на усі компоненти 

ризику та побудова 

спільного розподілу втрат 

 Теоретично 

найбільш 

підходящий 

метод; 

 Найбільш точний 

метод; 

 Інтуїтивно 

зрозумілий. 

 Значні затрати часу; 

 Потребує великої 

кількості вхідних 

даних; 

 Можливе помилкове 

відчуття точності; 

 

Метод сумування передбачає безпосереднє додавання 

економічних капіталів на покриття усіх видів банківських ризиків: 
йопераційни

c

ринковий

c

кредитний

c

загальний

c EEEE                                   (1) 

Очевидно, що такий підхід не враховує переваги 

диверсифікації та представляє собою верхню межу економічного 

капіталу банку. З математичної точки зору це еквівалентно 

припущенню про ідеальний взаємозв’язок (кореляцію) між 

втратами за різними ризиками, яка буде рівною 1. 

Метод фіксованої диверсифікації дуже схожий до 

попереднього методу безпосереднього сумування, проте 

передбачає наявність певного сталого відсотку зменшення 

загальної суми економічних капіталів. 

Метод варіацій-коваріацій передбачає використання 

внутрішнього досвіду, оскільки замість обчислення економічного 

капіталу як деякого процентилю розподілу загальних втрат банку, 

оцінює кореляцію VaR усіх видів банківського ризику. Для цього 

необхідно побудувати матрицю кореляцій втрат за різними видами 

ризиків [6]. 

Найбільш теоретично обґрунтованим вважається метод 

моделювання (факторне моделювання), у якому визначається набір 

спільних систематичних та ідіосинкратичних факторів, які 

впливають на усі види ризиків (кредитний, ринковий, операційний 

і т.д.) та входять у відповідні економетричні моделі оцінювання 

втрат за цими ризиками. На основі агрегації отриманих функцій 

розподілу втрат за усіма видами ризиків будується функція 
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спільного розподілу втрат для обчислення загального VaR та 

економічного капіталу банку. Даний метод часто використовується 

у комбінації із іншими методами, такими як варіацій-коваріацій 

або копул [7]. 

Нехай S  випадкові втрати протягом річного горизонту часу. 

Визначимо необхідний економічний капітал як різницю між 

заданим α-квантилем та математичним сподіванням S: 

     SEFSEC S   11

                                         (2) 

Економічний капітал для  і-го ризику та j-ї бізнес-одиниці 

матиме вигляд: 

   
ijXij XEFEC

ij
  11

                                          (3) 

Сукупні втрати S представлятимуть собою суму 

індивідуальних втрат: 


 


a

i

b

j

ijXS
1 1                                                      (4) 

Першим методом агрегації економічного капіталу буде 

безпосереднє сумування. Позначимо агрегований у такий спосіб 

економічний капітал через 
sumEC : 


 


a

i

b

j

ij

sum ECEC
1 1                                                   (5) 

Агрегований економічний капітал 
sumEC  буде рівним 

   SEFEC S

sum   11

 при умові, якщо усі ijX  є комонотонними. 

Комонотонність є екстремальним випадком додатної залежності, 

коли збільшення одного із ijX  призводить до збільшення усіх 

інших теж. Слід відзначити, що протилежне твердження не завжди 

є коректним, оскільки із того, що (1-α) квантиль суми дорівнює 

сумі (1-α) квантилів не обов’язково слідує, що ijX є 

комонотонними. 

Для спрощення математичного запису перепишемо 

індивідуальні втрати ijX  у вигляді nYYY ,...,, 21 , де abn  . У результаті 

отримаємо: 


 


n

k

k

a

i

b

j

ij YXS
11 1                                                   (6) 

Позначимо через  nn  матрицю, яка представляє варіації та 

коваріації між різними індивідуальними  втратами kY : 
          llkklkkl

YEYYEYEYY  ,cov                                    (7) 
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Введемо також кореляційну матрицю  : 

   
 

lk

k
lkkl

YY
YYr



,cov
, 

                                               (8) 

де  lk YYr ,   коефіцієнт кореляції Пірсона,  kkk YY ,cov   

середньоквадратичне відхилення kY . Припустимо, що випадковий 

вектор  nYYY ,...,, 21  є багатовимірним нормально розподіленим.  

Позначивши через  nECECECEC ,...,, 21  вектор індивідуальних 

економічних капіталів, можна записати: 

   
  

 

  
ECEC

YYcorrECECYYcorrYY

T

n

k

n

l

lklk

n

k

n

l

lklk

n

k

n

l

lk

T













 


  



21

1 1
21

1 11 1

1

1

,
1

1
,,cov11






  (9) 

Таким чином, агрегований економічний капітал може бути 

представлений через матрицю кореляцій: 

ECECEC
T

                                                       (10) 

Таким чином, для того, щоб мати змогу використовувати 

формулу (10) для агрегування економічного капіталу необхідно 

прийняти наступні припущення: 

1. Випадковий вектор втрат  nYYY ,...,, 21  є багатовимірним 

нормально розподіленим. 

2. Індивідуальні економічні капітали визначаються 

наступним чином: 
  kYk k

FEC    11

. 

3. Відомою є матриця   кореляцій Пірсона між усіма 

індивідуальними ризиками. 
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Resonating function to global risks: case of Ukraine 
 

Well-known fact, that Ukrainian economy has excessive risk 
degree. Reasons of this phenomenon are connected with incomplete 
market reforms, failure of national governance and the highest 
corruption level in Europe. "Manual" regulation methods are applied in 
Ukrainian markets still used of Planned Economy capacity. It happens 
due to the incompleteness of market reforms and political instability. 
Thus economy could not respond enough quickly to the rapidly 
changing of informationsociety demand. At the same time, the 
Ukrainian economy, which is traditionally export-oriented and import 
dependent (energy, high technology) is extremely sensitive to external 
influences, so global risks realization resonate with Ukraine national 
risks [Global Risks 2016]. It is caused of its significant dependence 
from current situation on the world commodity and financial resources 
markets (Fig.1).  As well as, this relationship can be watching through 
reaction of Ukrainian economy to Global System Crisis in the 2008-
2009. Globe World fall down in economy by 2,1% has led to 14,8% 
collapse economic in Ukraine [Skrypnyk and Volovodenko 2014]. 

 
Fig.1. Global risk projection on Ukraine national level 
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Mainly, it was due to significant increase in the cost of financial 

resources and a decrease in demand for traditional Ukrainian exports, 

such as steel production [Skrypnyk and Marchenko 2009]. Industrial 

sector of economy, which recently was as base of Ukrainian export 

potential could not recover after 2008-2009 crisis. As a result 

agriculture production is general basis of export potential at this 

moment.Therefore, instable timefor Ukraine's agricultural responsible 

for both the food security problems and has an important function of the 

trade balance preservation.According to this, the agricultural risk failure 

is transforming into the risks both of financial and social stability (fig). 

In this study the main risks of human development which were defined 

from the standpoint of the World Economic Forum (WEF) in2016, were 

considered.WEF has provide evaluation of mankind main global risks 

for next 10 years.  WEF’s evaluation based on of two indicators: impact 

factor and likelihood factor. That were done for each  from 29 global 

risks (9-economic, 5-invironmental, 5-geopolitical, 6-social, 4 

technological). Failure of Climate Change Mitigation and adoption of 

this risk were evaluated as the top level risks in the last three years. As 

climate change has stable trend, the negative impacts on yields will 

become more pronounced. Responses between yield and temperature 

growth are highly nonlinear. If climate change is allowed to reach of 

critical extreme point then we can get result when significant crop 

failures can become as norm. 

The Risk of Failure will vary by crop and location. Zone, where 

Ukraine is located defending as area by 20-30% reduction in crop yields 

according to WEF experts estimates [GR]. 4 metrological data sets were 

analyzed to test the hypothesis of irreversibility of climate change in 

Ukraine. We used 20thyear time series   having an impact on yields of 

basic food and export crops in seven intensive farming regions. In the 

first phase we have analyzed current trends in the temperature and 

sediments fields. Linear trends existence for year time series (average 

valuer) wereused. The next results were obtained:  (I) any stable 

sediment tendencies doesn’t exist none of the areas; (II) for the 

temperature in all areas - there is a trend to increase; and (III) the H0 

hypothesis is rejected with high like hood (Table 1). The level of 

significance at which the hypothesis isrejected does not exceed 5%. 

This suggests that the critical temperature increase of 4.5 degrees (after 

which the probability catastrophically   weather conditions in order rise) 

is possible. 
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Table 1. 

 
 

Air and ground temperature linear trend parametersfor 

 7 Ukraine regions 

 
 

Region 
tAirMedium tGroundMedium 

b1 p H0 R
2
 b1 P H0 R

2
 

BTh. 

Dnk 

Jme 

Krd 

Seb 

Hor 

Zve 

0.08 

0.08 

0.07 

0.09 

0.07 

0.12 

0.07 

0.0011 

0.0032 

0.004 

0.0022 

0.0121 

0.003 

0.015 

Rejected 

Rejected 

Rejected 

rejected 

rejected 

rejected 

rejected 

0.44 

0.37 

0.36 

0.4 

0.29 

0.5 

0.27 

0.11 

0.06 

0.09 

0.13 

0.1 

0.12 

0.1 

0.0003 

0.0298 

0.0056 

0.0006 

0.0047 

0.0014 

0.0003 

Rejected 

Rejected 

Rejected 

Rejected 

Rejected 

Rejected 

Rejected 

0.51 

0.23 

0.34 

0.47 

0.35 

0.42 

0.5 
 

 

Agriculture is one of the most depending areas from 

environmental conditions. This dependence is reversible such us 

intensive agriculture production is accelerate climate change and use it 

for own development at the same time. Changes of crops balance, water 

supply and land using are the faster result that Ukrainian agriculture 

should to expect in the shortest prospects [Ryabchenko 2013]. Main 

objective of this study is direct to identify the ground chains which will 

provide transformations of   economy effects in agriculture(Fig 2). It 

should help to answer on the most resonating questions ofWorld 

Economy Equilibrium Model such as "How will yield crops shift and 

what structural changes will take place in the agricultural use of land in 

connection with climate changes by regions?" and "What actions will 

best satisfy the needs of stable agriculture system from the position of: 

food and energetic safety, economic growth and the safety of 

agriculture system?". 
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Fig.2. Modeling scheme of additional effects under climate 

change 
 

Returning to the risks of the Ukrainian economy and the role of 

the agricultural sector in the current, rather complicated, period of 

economic development canbe summarized, that the appropriate 

response to the risks of climate change at the national level is largely 

determined thorough quantitative analysis of the local climate 

changesand the degree of global trends conditionality. 
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Скоринг в оцінюванні кредитного ризику 
 

Для оцінювання кредитного ризику проводиться аналіз 
кредитоспроможності позичальника, під якою в банківській 
практиці розуміється здатність юридичної чи фізичної особи 
повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими 
зобов'язаннями. Кредитний ризик (credit risk) – наявний або 
потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через 
неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати 
умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб 
виконати взяті на себе зобов’язання [Ошибка! Источник ссылки 
не найден.].У західній банківській практиці кредитоспроможність 
трактується як бажання, поєднане з можливістю своєчасно 
погасити видане зобов'язання [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Основним завданням скорингу є з'ясування ступеня 
можливості виплатити кредиту та ступіня надійності і 
обов'язковісті клієнта. Іншими словами, скоринг оцінює, наскільки 
клієнт creditworthy, тобто наскільки він "гідний" кредиту. 

Скоринг це математична або статистична модель, за 
допомогою якої на основі апріорних даних кредитної історії банк 
намагається визначити ймовірність повернення кредиту в строк. 
Причому скоринг є одним з найбільш успішних прикладів 
використання математичних і статистичних методів в бізнесі. 

До основних, відомих у світовій практиці методів оцінювання 
ризику кредитування, які можуть застосовуватися як окремо, так і 
в поєднанні один з одним, відносяться: 

 суб'єктивний висновок експертів або кредитних 
інспекторів; 

 автоматизовані системи скорингу. 
Скоринг, по суті, є методом класифікації всієї потрібної 

популяції на різні групи, коли невідома характеристика, яка 
розділяє ці групи (поверне клієнт кредит чи ні), та заздалегідь 
відомі інші характеристики. 

Суб'єктивний висновок експертів або кредитних інспекторів 
базується на даних, отриманих за певними моделями. Правила для 
поділу потенційних позичальників на тих, що повернули 
("хороших"), і тих, що не повернули ("поганих"), вперше 
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запропонував американець Девід Дюран в 1941 р – прообраз 
сьогоднішніх скорингових систем [Ошибка! Источник ссылки не 
найден., с.16]. Зрозуміло, в середині XX ст. мова йшла не про 
використання спеціалізованого програмного забезпечення, а про 
схему роботи кредитних інспекторів. 

У західній банківській системі, коли людина звертається за 
кредитом, банк володіє інформацією для аналізу, яку він отримує з: 
анкети, яку позичальник заповнює; інформації на даного 
позичальника з кредитного бюро – організації, в якій зберігається 
кредитна історія всього дорослого населення країни; дані рухів по 
рахунках. 

Кредитні аналітики оперують такими поняттями: 
"характеристики" клієнтів (в математичній термінології - змінні, 
чинники) і "ознаки" - значення, які приймає змінна. Якщо уявити 
собі анкету, яку заповнює клієнт, то характеристиками є питання 
анкети (вік, сімейний стан, професія), а ознаками - відповіді на ці 
питання. 

У самому спрощеному вигляді скорингова модель 
представляє собою зважену суму певних характеристик. В 
результаті виходить інтегральний показник (score) чим він вищий, 
тим вище надійність клієнта, і банк може впорядкувати своїх 
клієнтів по мірі зростання кредитоспроможності. 

Інтегральний показник кожного клієнта порівнюється з 
якимсь числовим порогом, або лінією поділу, яка, по суті, є лінією 
беззбитковості і розраховується з відношення, скільки в 
середньому потрібно клієнтів, які платять вчасно, для того, щоб 
компенсувати збитки від одного боржника. Клієнтам з 
інтегральним показником вище цієї лінії видається кредит, 
клієнтам з інтегральним показником нижче цієї лінії - ні. 

Складність полягає у визначенні, які характеристики варто 
включати в модель і які вагові коефіцієнти повинні їм відповідати. 
Скоринг виділяє ті характеристики, які найбільш тісно пов'язані з 
ненадійністю або, навпаки, з надійністю клієнта. 

У цьому полягає дискримінаційний (не в статистичному, а в 
соціальному значенні цього слова) характер скорингу, тобто якщо 
людина за формальними ознаками близька до групи з поганою 
кредитною історією, то йому кредит не дадуть. Тому навіть при 
дуже високому ступені використання автоматизованих систем 
скорингу здійснюється суб'єктивне втручання в разі, коли 
кредитний інспектор має додаткову інформацією, яка доводить, що 
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людина, класифікується як ненадійна, насправді "хороший", і 
навпаки. 

В багатьох країнах набір характеристик, які найбільш тісно 
пов'язані з ймовірністю дефолту – ймовірністю, що позичальник не 
поверне кредит або затримається з виплатою, буде відрізнятися в 
силу національних економічних і соціально-культурних 
особливостей. Чим більш однорідна популяція клієнтів, на якій 
розробляється модель, тим точніше прогнозування. Тому 
очевидно, що не можна автоматично перенести модель з однієї 
країни в іншу або з одного банку в інший. Навіть всередині одного 
банку існують різні моделі для різних груп клієнтів та різних видів 
кредиту. 

Таким чином, скоринг є класифікаційна задача, де виходячи з 
наявної інформації необхідно отримати функцію, яка найбільш 
точно поділяє вибірку клієнтів на "поганих" і "хороших". 

Аналіз робіт [Ошибка! Источник ссылки не найден., 
Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] дозволяє виділити наступні методи 
класифікації: 

 статистичні методи, засновані на дискримінантному аналізі 
(лінійна регресія, логістична регресія); 

 різні варіанти лінійного програмування; 

 дерево класифікації або рекурсіонно-партіціонний алгоритм 
(РПА); 

 нейронні мережі; 

 генетичний алгоритм; 

 метод найближчих сусідів. 
Кожен з даних методів має свої переваги та недоліки. 
Для застосування логістичної регресії необхідні складні 

розрахунки для отримання вагових коефіцієнтів і, отже, більш 
потужна комп'ютерна база з відповідним комп'ютерним 
забезпеченням. Але при сучасному рівні розвитку комп'ютерної 
техніки це не є проблемою, і в даний час логістична регресія є 
лідером скорингових систем. 

Перевага логістичної регресії ще і в тому, що вона може 
поділяти клієнтів як на дві групи (0 - поганий, 1 - хороший), так і 
на кілька груп (1, 2, 3, 4 групи ризику). Але всі регресійні методи 
чутливі до кореляції між характеристиками, тому в моделі не 
повинно бути сильно корельованих незалежних змінних. 
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Лінійне програмування також призводить до лінійної 
скорингової моделі. Провести абсолютно точну класифікацію на 
поганих і хороших клієнтів неможливо, але бажано звести помилку 
до мінімуму. Завдання можна сформулювати як пошук вагових 
коефіцієнтів, для яких помилка і буде мінімальною. 

Дерево класифікації і нейронні мережі являють собою 
системи, які поділяють клієнтів на групи, всередині яких рівень 
ризику однаковий і максимально відрізняється від рівня ризику 
інших груп. Нейронні мережі використовуються головним чином 
при визначенні кредитоспроможності юридичних осіб, де 
аналізуються вибірки меншого розміру, ніж в споживчому кредиті. 
Але найбільш успішною областю їх застосування стало виявлення 
шахрайства з кредитними картками завдяки їх здатності виявляти 
нестандартні ситуації. 

Генетичний алгоритм заснований на аналогії з біологічним 
процесом природного відбору. У сфері кредитування це виглядає 
наступним чином: є набір класифікаційних моделей, які 
піддаються "мутації", "схрещуються", і в результаті відбирається 
"найсильніший", тобто модель, що дає найбільш точну 
класифікацію. 

При використанні методу найближчих сусідів вибирається 
одиниця вимірювання для визначення відстані між клієнтами. 

Отже, скоринг як метод оцінки ризиків в роздрібному 
кредитуванні набув широкого застосування. Ризик, в першу чергу, 
залежить від того, наскільки добре оцінена можливість повернення 
кредитних коштів. Можливість швидкого і неупередженого 
прийняття рішень, диверсифікації кредитного ризику між 
позичальниками та проведення експрес-аналізу заявки на кредит в 
присутності клієнта робить скоринг популярним не тільки в 
оцінюванні ризику при різних видах кредиту, але і в інших 
областях: в маркетингу (для визначення ймовірності, що саме ця 
група клієнтів буде користуватися цим видом продукції), при 
роботі з боржниками (якщо клієнт затримується з                            
черговим платежем), при виявленні шахрайства з кредитними  
картками і т. п. 
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Моделювання впливу сукупного ризику на 

ефективність функціонування банку 
 

Сучасним напрямком розвитку ризик-орієнтованого 

управління функціонуванням банку є комплексне управління 

ефективністю та сукупним ризиком банку. При цьому необхідно 

враховувати суб’єктивність цільових функцій і критеріїв 

ефективності з точки зору стейкхолдерів банку, а також дуальність 

поняття ризику. 

Так, кожен з стейкхолдерів з точки зору своїх прав буде 

визначати цілі і критерії ефективності банку по-своєму. У тому 

випадку, коли суб’єктивні цільові функції  і відповідні критерії 

ефективності з точки зору стейкхолдерів не збігаються - 

виникає конфлікт інтересів, який часто є джерелом ризику.  

Вивчення інтересів стейкхолдерів, а також можливих ризиків, 

пов’язаних з їх поведінкою і діями, дозволяє сформулювати 

оптимізаційну задачу з управління взаємовідносинами зі 

стейкхолдерами та зробити висновки щодо основних чинників 

сукупного ризику, які виникають при цьому.  
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Так, цільова функція управління взаємовідносинами зі 

стейкхолдерами  може бути представлена адитивною згорткою 

узагальнених для кожної з S груп стейкхолдерів їх суб’єктивних 

цільових функцій, а оптимізаційна задача полягатиме в 

максимізації цільової функції з врахуванням показника сукупного 

ризику RΩ:  

    (1) 

RΩ = ≤ RΩ
d
 ,    (2) 

    (3) 

де  – вагові коефіцієнти, які враховують вплив суб’єктивних 

цільових функцій на результуючу цільову функцію;  – N 

складових інтегральної оцінки ризику, пов’язаних із 

діями/бездіяльністю стейкхолдерів;  – вагові коефіцієнти 

складових інтегральної оцінки ризику; RΩ
d
 – допустиме 

(прийнятне) значення інтегральної оцінки ризику. Заплановане на 

момент часу t мінімальне значення цільової функції  

визначається очікуваннями стейкхолдерів, а її максимальне 

значення  обмежується наявними ресурсами, умовами та 

ефективністю функціонування банку: 

 ≤  ≤ .    (4) 

Аналіз специфіки різних моделей головних цільових функцій 

з точки зору урахування інтересів стейкхолдерів банку дозволяє 

зробити висновок про те, що найбільш прийнятною є модель 

максимізації ринкової вартості банку V:  

      (5) 

Співвідношення (1-5) дозволяють встановити фактори впливу 

сукупного ризику на підвищення ефективності функціонування 

банку на періоді часу Т. Такими факторами можна вважати 

зменшення:  

 cумарних витрат VP(T) на превентивне управління 

сукупним ризиком за час Т;  

 сумарних втрат VZ(Т) - внаслідок подій сукупного ризику 

за час Т (за виключенням сум відшкодованих збитків та страхового 

покриття);  

 величини резервного капіталу OR(T) під сукупний ризик на 

основі обґрунтованого використання відповідних методів його 

оцінки на період часу Т; 



 

 97 

 сумарних витрат VN(Т) - на розслідування та нейтралізацію 

наслідків реалізації ризику, на забезпечення безперервності 

діяльності, на відновлення діяльності, на впровадження, підтримку 

та вдосконалення системи управління сукупним ризиком; 

 недоотриманих доходів VLR(T) внаслідок переривання 

бізнес-процесів, діяльності, а також погіршення репутації банку та 

з інших причин, викликаних реалізацією ризиків. 

При цьому сумарні втрати банків від реалізації ризику 

враховують як прямі, так і непрямі (опосередковані) втрати.  

Позитивний вплив зменшення сукупного ризику на ефективність 

функціонування банку полягає в підвищенні його стійкості, 

стабільності діяльності і конкурентоздатності. 

Визначивши цільову функцію ефективного функціонування банку 

 на проміжку часу Т та структуру кожного з факторів впливу 

сукупного ризику на неї VP(T), VZ(Т), OR(T), VN(Т), VLR(T) можна, 

скориставшись інструментарієм кореляційно-регресійного аналізу, 

і враховуючи нелінійну залежність від змінних впливу та 

приймаючи стаціонарність процесів у часі побудувати степеневу 

багатофакторну модель ефективності   

 (6) 

де   - вільний член моделі;  - коефіцієнти еластичності 

при факторних змінних, ε – похибка моделі.  

Запропонований підхід дозволяє визначити найбільш 

результативні з точки зору ефективності функціонування банку 

шляхи оптимізації управління сукупним ризиком. 

В системі комплексного управління ефективністю банку необхідно 

також враховувати дуальний характер ризику: ризик – як шанс 

отримання вигод та ризик – як небезпека понесення втрат. При 

цьому головною метою управління ризиком (шансом і небезпекою) 

є позитивний вплив на досягнення банком запланованих бізнес-

результатів (значення цільової функції).  

Різниця між управлінням шансом та управлінням ризиком 

недосягнення запланованого значення цільової функції полягає, на 

нашу думку, в наступному.  

Управління шансом використовує аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища з метою: визначення факторів сприяння 

досягненню поставленої мети та покращення (перевищення) 
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запланованого критерію оптимальності цільової функції; оцінки 

ймовірності pC настання сприятливих подій, дій, бездіяльності 

тощо; оцінки величини можливої вигоди D для перевищення 

запланованого критерію і його наближення до максимального 

значення; оцінки шансу  

СΩ = pC * D, 

або при однокритеріальній цільовій функції функціонування банку 

(5): 

СΩ = pC * ΔCV = pC * (VC – VP),  0 ≤ pC ≤ 1, VC ≥ VP ≥ Vm, 

де VP - заплановане значення вартості банку, VC – можливе 

значення вартості банку при настанні і використанні сприятливих 

подій. 

Управління ризиком втрат здійснює аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища з метою: визначення факторів, які 

негативно впливають на досягнення поставленої мети та 

запланованих параметрів цільової функції; оцінки ймовірності pR 

настання несприятливих подій, дій, бездіяльності тощо; оцінки 

величини можливих сумарних збитків  і не досягнення 

запланованого критерію або навіть його мінімально допустимого 

значення; оцінки ризику сумарних можливих втрат Z за моделлю 

(6): 

RΩ = pR * Z, 

або в нашому випадку: 

RΩ = pR * ΔRV = pR * (VP – VR), 0 ≤  pR ≤ 1, pR ≠ (1 - pC),VR < VP,  

де VR – можливе значення вартості банку при настанні 

несприятливих подій. 

Після реалізації події сприятливого або несприятливого характеру 

якщо збурення було достатньо сильним, банк, як соціально-

економічна система, в момент t = ti перейде із попереднього стану 

Vi-1(Xi-1) в новий допустимий стійкий рівноважний стан Vi(Xi). Тут 

X = {xj} - множина змінних, які впливають на значення параметрів 

стану банку V. 

З цього моменту починається процес управління змінами, який 

містить процедуру аналізу розривів планових показників і 

параметрів на виході, корегування/уточнення критеріїв цільової 

функції, а також планування та здійснення необхідних дій для 

досягнення її прийнятного  значення при наявних ресурсах з 

урахуванням нових шансів і ризиків функціонування банку в 

умовах, що склались на момент t = ti. 



 

 99 

Зазначимо, що в процесі функціонування банку на основі 

результатів управління шансом (реалізації шансів) та управління 

ризиком втрат (реалізації небезпек), з врахуванням існуючих на 

даний момент часу обмежень, повинна динамічно формуватись 

(корегуватись, уточнюватись) цільова функція та критерій її 

оптимальності, оскільки при виборі рішення нерідко присутня і 

невизначеність цілей, а його прийняття відбувається не тільки в 

умовах невизначеності, а й породжує її. При цьому буде циклічно 

реалізуватись принцип невизначеності для банку, як системи, що 

саморозвивається і самовдосконалюється. 
 

 

М.Й. Нодь 
аспірант,  

Прикарпатський національний університет  
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Генезис моделей інноваційних процесів в туризмі 

 
Інновації - це такий суспільно-техніко-економічний процес, 

який через практичне використання ідей та винаходів приводить до 

створення кращих за своїми якостями виробів, технологій та дає 

прибуток . Зазвичай, такий продукт належить власникові 

(інноватору), що призводить до великого часового лагу в процесі 

його поширення на ринку. 

В програмах розвитку низки європейський держав, поняття 

"інновацій" висвітлено хаотично. Це спричинило відсутність 

чіткого визначення, що собою являють інновації: нововведення на 

рівні країни, ринку або навіть домогосподарства. Нововведення не 

обов'язково означає прогрес (технічний, економічний чи 

соціальний), а новизна – успіх. 

Інновації в області туристичних послуг не можуть бути 

проаналізовані тими ж самими категоріями, що використовуються 

у виробничій сфері.  За еволюційним підходом Кейса Павіта 

підприємства сфери послуг характеризуються як "домінуючі 

продавці", які, по суті, є користувачами технологій, розроблених у 

виробничій сфері. Акцент робиться на нетехнологічних формах 

інновацій, таких як професійне ноу-хау, торгові марки і дизайн. 

Туристичні інновації можна класифікувати, як: 
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 технологічні і нетехнологічні; 

 залежно від природи виникнення інновацій: в продукті чи в 

процесі, в організації чи на ринку або ж спеціальні; 

 інноваційне оновлення: радикальні, зростаючі і 

архітектурні. 

Постійні інновації: 

 просування нових інвестицій, які підвищують 

продуктивність праці; 

 навчання власників і персоналу для більш ефективної 

праці; 

 додаткове підвищення якості продукту та персоналу. 

Нішові інновації: 

 підтримка підприємців у користуванні наявними 

можливостями для бізнесу; 

 заохочення фірми вводити нові маркетингові альянси; 

 об'єднання існуючих продуктів новими способами. 

Революційні інновації: 

 поширення нових технологій для комерційних фірм; 

 впровадження нових методів, які змінюють склад 

персоналу; 

 просування послуги новими методами на тих же ринках. 

Архітектурні інновації: 

 створення нових подій і атракцій, які вимагають 

реорганізації; 

 переосмислення фізичної або юридичної інфраструктури; 

 створення центрів передового досвіду, що 

розповсюджують нові оперативні науково-обґрунтовані знання. 

Розглядаючи статичні та динамічні інноваційні моделі можна 

стверджувати, що, на відміну від динамічних, статичні моделі не 

характеризують розвиток інновацій з плином часу . 

До основних статичних моделей відносять лінійні моделі, 

призначені для розуміння підходів, прийнятих для 

розповсюдження технологічних нововведень, що імпортуються з 

інших секторів: 

 Моделі Шумпетера. Виявляють вплив розміру і віку 

підприємства на ймовірність впровадження інновацій. Основні 

тези моделей: рушійною силою інновацій є самі підприємці; 
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основними інноваторами виступають великі підприємства з 

деякою монопольною часткою [5,6]. 

 Модель Абернаті-Кларка розкриває технологічні і ринкові 

знання та підкреслює важливість можливостей ринку. Пояснює, 

чому директори департаментів можуть подати хороші ідеї для 

радикальних технологічних інновацій. На основі шумпетерівської 

ідеї "творчого руйнування", інновації в моделі Абернаті-Кларка 

класифікуються в двох вимірах: інтенсивністю старіння знань 

після впровадження інновації і інтенсивністю змін в промислових 

зв'язках, спричинених інновацією [1].  

 Модель Хендерсона-Кларка поділяє технологічне знання на 

компонентне та архітектурне. Визначає інновації як: зростаючі, 

якщо вдосконалюються архітектурні та компонентні знання; 

архітектурні, якщо компонентні знання вдосконалюються, а 

архітектурні знищуються. Пояснює чому директори департаментів 

не можуть запропонувати зростаючі інновації [4]. 

Для моделювання динаміки інновацій в туризмі можна 

використовувати ланцюгові моделі, які показують, що інновації 

виступають як "поєднуюче явище" між технікою і ринком, 

працюють в інтерактивному режимі; логістичні моделі життєвого 

циклу нових туристичних продуктів для визначення технічного чи 

економічного "віку" сільського чи промислового туризму, зокрема: 

 Модель Уттербека-Абернаті виділяє три фази в життєвому 

циклі інновацій -  плаваючу, перехідну і специфічну. Ключовою 

характеристикою моделі є домінуюча концепція, в рамках якої 

підприємство розвивається відносно прогнозованих фаз, 

визначається критична точка життєвого циклу інновації. Модель 

описує перехід від основних інноваційних продуктів до основних 

інноваційних процесів; від багатьох дрібних підприємств, що 

пропонують унікальні продукти, до декількох підприємств, що 

пропонують подібні продукти [2].  

 Модель Ташмана-Розенкопфа доводить взаємозв'язок між 

інноваціями та соціально-політичними чинниками. Чим 

технологічно складніша інновація,  тим більше стохастичних 

чинників на неї впливає [7]. 

 S-крива Фостера – це модель, яка дозволяє спрогнозувати 

кінець існуючої технології на основі знань про фізичні межі даної 

технології. За допомогою даної кривої можна прогнозувати 
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технологічні тренди [3]. Маючи дані про продуктивність технології 

прогнозується швидкість змін: 

 

, 

 

де Y – швидкість зміни технологічного прогресу; 

L - значення кривої в верхній межі величини росту; 

t – час; 

a, b – параметри. 

За допомогою сценарного аналізу форми і розміщення кривої 

можна визначити швидкість технологічного прогресу. 

Варто зауважити, що процес генерації нових інноваційних 

ідей є доволі складним. Тому власне моделі інноваційних процесів 

дозволяють впроваджувати і використовувати туристичні інновації 

і допомагають компаніям в розробці інноваційної стратегії для 

збільшення і утримання їх прибутку. 
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Оцінка та прогноз стратегічних ризиків безпеки 

територіальних утворень 
 

Розмаїтість думок про сутність ризику пояснюється, зокрема, 

багатоаспектністю цього явища, недостатньо глибоким, а з 

окремих аспектів відсутнім, трактуванням в господарському 

законодавстві, низьким рівнем знань і навиків щодо управління 

ним на практиці. Крім того, ризик – це складне явище, що має 

безліч не співпадаючих, а іноді протилежних реальних основ.   

В економічній літературі під ризиком розуміють ймовірність 

виникнення збитків або недоотримання прибутків порівняно з 

прогнозованим варіантом [1]. Безпосередньо визначення 

стратегічного ризику безпеки територіальних утворень у науковій 

літературі немає. Тому на основі визначень складових (стратегія, 

ризик, безпека територіальних утворень) можна вважати, що до 

складу стратегічного ризику входять усі види ризиків, які 

впливають на формування безпеки територій. Зокрема до 

стратегічних ризиків безпеки територіальних утворень можна 

віднести: політичний ризик, загальноекономічний ризик, правовий 

ризик, технічний ризик, ризик учасників проектів, фінансовий 

ризик, маркетинговий ризик, екологічний ризик, виробничий 

ризик, бізнес-ризик, інфляційний ризик, інвестиційний ризик та 

інші.  

Стратегічний ризик безпеки територіальних утворень 

більшою мірою можна віднести до загальнодержавного ризику, 

котрий пов’язаний з політичним та економічним станом у державі, 

де здійснює свою діяльність суб’єкт.  

Аналіз ризиків дає змогу розділити їх на дві великі групи: 

страхові та нестрахові. Перелік страхових ризиків становить обсяг 

діяльності за договорами страхування. Нестрахові ризики очевидно 

не підлягають страхуванню і повинні компенсуватись іншими 

заходами.  

Класифікація ризику за видами використовується при аналізі 

підприємницького клімату в країні, інвестиційного рейтингу 
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регіонів, областей, автономій. При цьому кожен вид ризику 

характеризується декількома показниками. Кожен показник має 

свою вагу в системі оцінки. Потім сумуються бали по всіх 

показниках з врахуванням їх вагомості і одержують узагальнену 

оцінку даного виду ризику по цьому регіону.  

Наприклад, рівень галузевих інвестиційних ризиків 

оцінюється на основі таких показників [2]: 

• коефіцієнт варіації середньогалузевого показника 

рентабельності власного капіталу по окремих роках аналізованого 

періоду. Цей коефіцієнт є традиційним вимірником рівня 

інвестиційного ризику в динаміці; 

• коефіцієнт варіації показників рентабельності в розрізі 

окремих підприємств галузі. Він характеризує 

внутрішньогалузевий діапазон коливань рівня інвестиційних 

ризиків; 

• рівень конкуренції в галузі. Кількісно цей показник 

характеризує число підприємств, що функціонують у даній галузі, 

а також число підприємств, що займають монопольне положення 

на ринку (за критерієм питомої ваги реалізації продукції); 

• рівень інфляційної стійкості цін на продукцію галузі. Таку 

оцінку можна одержати шляхом співвіднесення показників 

динаміки рівня цін на продукцію галузі з динамікою індексу 

оптових цін у цілому по країні або індексу інфляції; 

• рівень соціальної напруженості в галузі. Деякою мірою про 

це дозволяє судити порівняння показника середнього рівня 

заробітної плати працівників галузі з реальним рівнем 

прожиткового мінімуму в країні. 

Методи вимірювання ризику країни умовно поділяють на 

чотири групи [3]: 

1) вимірювання, які ґрунтуються на якісному підході (якісні 

та експертні показники); 

2) методи оцінювання, основані на кількісному підході 

(розрахункові показники); 

3)  група методів, які передбачають структурний підхід з 

використанням якісних оцінок. 

Економісти та підприємці можуть використовувати й інші 

методики, розробленням яких займаються провідні компанії і 

наукові організації (методика журналу "Euromoney", рейтинг 

конкурентоспроможності Швейцарського міжнародного інституту 
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розвитку менеджменту, методики Control Risks Group,  Institutional 

Investor Bank of American World Information Services та інші) [3]. 

Більшість з них оцінюють ризик територій, аналізуючи такі його 

складові: політичний, економічний та фінансовий ризики, а потім 

ранжують території за загальною оцінкою цього ризику. 

Процес прогнозування стратегічних ризиків безпеки 

територій можна здійснювати за допомогою економіко-

математичного моделювання, яке  включає формування мети, 

розробку програм, проведення опитування, формування вихідних 

даних, побудови моделі, складання прогнозів, оцінку 

достовірностей точності та обґрунтованості (верифікації) 

прогнозів. Оцінку точності та достовірності отриманого результату 

прогнозу можна провести за величинами середньої відносної 

похибки і стандартної похибки. Ці ж критерії показують ступінь 

наближення моделі до реального процесу. Оцінку надійності або 

достовірності моделі необхідно проводити за величинами 

кореляційного відношення  h і F – критерію Фішера. 
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Multiobjective optimization of bank financial stability by 
means of goal programming 

 

Topicality of the research. Today our banking system operates in 
extremely difficult economic conditions caused by prolonged political 
instability and warfare in the east of the country, which resulted in the 
loss of confidence of domestic investors, unprecedented since the years 
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of independence capital outflows from the banking system and in the 
past year and a half bankruptcy of almost 60 banks. 45 from 133 solvent 
(at that time) Ukrainian banks finished the first quarter of 2015 with a 
loss (Rurik, 2015). Their total losses amounted to 18 770 million UAH. 
As a result, according to experts’ estimates of stress tests results, 
conducted at the request of the IMF, the first group of banks due to the 
NBU classification requires about 85-90 billion UAH of additional 
capitalization (Drobvjazko, 2015). Thus, under current conditions the 
most important factor that determines the activity of a commercial bank 
is its financial stability. A major problem in assessing the degree of 
financial stability of banks is the lack of standardized approaches to 
understanding of the essence of economic stability and related to it, 
presence of a significant number of stability analysis methods that are 
sometimes contradictory.  

The article discusses the process of optimizing financial stability 
of the Public Joint Stock Company Joint Stock Commercial Bank Lviv 
on the basis of the developed model.  

Analysis of recent scientific findings. There is a number of 
scientific findings devoted to the problems of using the methods of goal 
programming for the applied economic problems, among which I 
should mention findings of A. López Jaimes (2009), S. Zapotecas 
Martínez (2009), C.A. Coello Coello (2009), F. W. Gembicki (1974) 
and others. The articles of V. A. Troshin (2014), B. Kyshakevych 
(2014) and A. Luchakivskyy (2014) research problematic aspects of the 
evaluation of financial stability of banks based on a multiobjective 
optimization model. But the problem of forming Pareto-efficient bank 
portfolios using the methods of goal programming remains scantily 
explored. 

Purpose of the article is to develop the methods for optimizing 
financial stability of the bank based on the methods of goal 
programming. 

Discussion of the problem. For the evaluation of financial 
stability in most approaches they typically use a large number of 
coefficients and indicators that can be grouped according to the 
following criteria: 

1) Capital adequacy; 2) Liquidity; 3) Quality of liabilities; 4) 
Quality of assets; 

5) Profitability (Troshin, 2014). 
In the article The Financial Stability of the Bank in the Context of 

Economic Concept (Kyshakevych and Luchakivskyy, 2014)  we 
proposed an optimization problem of financial stability of the bank, 
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which is based on the application of the concept of economic 
equilibrium and allows bank managers to take into account the key 
components of sustainability. In the context of the concept of economic 
equilibrium it was built a multiobjective optimization problem of 
financial stability of the bank. Let Vij be the maximum value of 
resources that the bank can draw, namely deposits (i = 1) and loans (i = 

2) of the j-th sources of funding .,...,1 Mj   Let’s also assume that the 
management of the bank can involve if necessary not the entire amount 

Vij, but some smaller amount ijij Vv 
. 

Regarding active operations we assume that the bank has an 

opportunity to develop a portfolio of N assets Wij
.,...,1 Nj  The model 

considered only two types of assets: loan (i = 1) and deposit in another 
bank (i = 2). Similarly, in the case of liabilities, suppose a bank, if 

necessary, can acquire assets for some smaller amount ijij Ww 
. As a 

result, it is possible to form the following multiobjective optimization 
problem of financial stability of the bank (Kyshakevych and 
Luchakivskyy, 2014: 80-81): 
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with restrictions: 
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where   CREDIT  is the amount of loans issued by the bank; 
МБК -- involved interbank loans; 
Zobov-- bank liabilities; 
PK -- regulatory capital; 

лA  -- liquid assets; 
КЗ -- current liabilities; 
RWA -- risk weighted assets. 

We will consider the process of optimizing the financial stability 

of the bank on the example of PJSC JSC Bank Lviv. At the end of the 

second quarter of 2015 its regulatory capital amounted to 185 000 ths 

UAH, risk-weighted assets – 1 167 279 ths UAH, total loans 928 224 

ths UAH, liabilities 1 159 182 ths UAH, involved interbank loans – 

98 563 ths UAH, free loans – 29 988 ths UAH, current liabilities – 

823 600 ths UAH, liquid assets – 113 728 ths UAH (PJSC JSC Bank 

Lviv, 2015).  

To realize the algorithm of goal programming it was used the 

fgoalattain function taken from the MatLab mathematical package. As a 
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result optimal values of the six objective functions were received 
опт

iF  

with the same weighting coefficients 6...1,6/1  ii  and weights, which 

are equal to the absolute value of the minimum of each of the six 

objective functions 6...1),( *  iFabs ii . Optimum values of acquired 

assets and liabilities, or in other words, the Pareto-efficient portfolios 
   10,...1,30...1 **  jviw ji  together with the corresponding values of 

objective functions are presented in Figures 2 and 3, and Table 3.  

 

 
Fig. 2. Value опт

iF  when 

6...1,6/1  ii , Author’s finding. 

 
    Fig. 3.Value опт

iF  when             

6...1),( *  iFabs ii , Author’s finding. 

Table 3. Author’s finding. 

Optimal value of the objective function 

 
Return 

dispersion 
Return HHI(w) HHI(v) H2 H3 

*

iF  0.0190 -0.4400 0.0360 0.1000 0.1528 0.1680 

6/1i  

опт

iF  0,0307 -0,3493 0,0405 0,1906 0,1529 0,1681 

*

i

опт

i FF 

 
0,0117 0,0907 0,0045 0,0906 0,0001 0,0001 

)( *

ii Fabs  

опт

iF  0,0267 -0,3341 0,0404 0,1360 0,1529 0,1681 

*

i

опт

i FF 

 
0,0077 0,1059 0,0044 0,036 0,0001 0,0001 

Thus, the proposed model of multiobjective optimization of 

financial stability of the bank using the goal programming methods can 

serve as an effective means of forming an effective banking portfolio of 



 

 110 

assets and liabilities, in which the key indicators, which are constituents 

of financial stability, achieve their optimal values under these 

conditions. 

Conclusions. The most effective way to optimize key 

performance indicators and standards of the bank is to form an effective 

strategy for managing its assets and liabilities. The proposed in the 

article model of multiobjective optimization of financial stability of the 

bank is based on the basic provisions of the concept of economic 

equilibrium and involves the formation of the bank portfolio where the 

capital adequacy ratios, profitability, risk, concentration and quality of 

assets and liabilities liquidity take the Pareto optimal values. In order to 

obtain such an effective Pareto portfolio I suggest using the method of 

goal programming. The advantage of this approach is the possibility of 

its use both to convex and non-convex problems and the possibility of 

adjustment towards finding the optimal bank portfolios by varying 

weights 0i . Using of goal programming tools for optimizing the 

financial stability of PJSC JSC Bank Lviv has shown a fairly high level 

of stability of the key performance indicators of this institution activities 

and insensitivity to the acquisition of new assets and liabilities. For 

example, the optimal value of capital adequacy standard and ratio 

standard of regulatory capital to liabilities practically do not change 

depending on the directions of finding optimal solutions within the 

Pareto boundary.  
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Врахування важких хвостів при оцінюванні VaR 

банківського портфеля 
 

Вирішальне значення при моделюванні VaR портфеля активів 

банку має вибір типу розподілу змінної P/L, арифметичних та 

геометричних доходностей. Значення змінної P/L у період часу t 

 tLP /  представляє собою вартість активу або портфеля у момент 

часу t плюс внутрішні платежі tD за мінусом вартості активу 

(портфеля) у момент часу t-1: 

1/  tttt PDPLP                                          (1) 

Якщо дані подано у формі LP / , тоді додатні значення 

відповідають доходу а від’ємнізбиткам. Іншими словами має 

місце рівність: 

tt PLLP //                                                (2) 

У подальшому розглядатимемо арифметичну дохідність: 

  11  ttttt PPDPr                                       (3) 

що фактично є значенням змінної P/L у період часу t поділене 

на вартість активу у момент часу t-1 та геометричну:  

  1log  tttt PDPR                                        (4) 

Геометричні дохідності мають деякі переваги у порівнянні із 

арифметичними: 
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 по-перше, геометрична дохідність є більш підходящою із 

економічної точки зору, оскільки вона гарантує невід’ємність ціни 

активу або вартості портфеля, навіть у випадку, коли дохідності є 

необмеженими. При арифметичній дохідності низька дохідність 

або великі збитки передбачають від’ємність ціни активу, що само 

по собі може бути дуже рідко економічно обґрунтовано; 

 по-друге, використання геометричної дохідності є більш 

економічно обґрунтованим для порівняно великих горизонтів часу, 

оскільки дає змогу врахувати проміжний дохід, тоді як 

арифметична дохідність вважає його рівним нулю. 

Для врахування важких хвостів при оцінюванні VaRчасто 

використовують t-розподіл Стьюдента. Вперше такий підхід було 

використано Р. Хусманом у роботі [2]. Аналогічно до нормального 

розподілу t-розподіл Стьюдентає симетричнимта 

колоколоподібним, проте має важчі хвости, а отже, має здатність 

набувати значень значно більших від середнього. Це робить його 

корисним для розуміння статистичної поведінки деякого типу 

співвідношень випадкових величин, у яких знаменник може 

приймати близькі до нуля значення. t-розподіл Стьюдента 

ізvступенями свободи має ексцес    423  vv , при умові 5v . 

Змінюючи v можна отримати різні значення ексцесу. Якщо 

необхідно отримати великі значення  ексцесу, v повинно бути 

порівняно малим, тоді як для незначного  ексцесу навпаки, слід 

розглядати великі значення v. Це робить t-розподіл Стьюдента 

доволі гнучким інструментом для аналізу ринкових ризиків. VaR у 

цьому випадку можна буде отримати за формулою: 

    LPLPcl hvvhclhVaR //2,    

Таким чином, параметричний підхід до оцінювання VaR є 

інформативним та гнучким методом, оскільки може 

застосовуватись як до цілого портфеля, так і до окремих його 

активів і подає інформацію у зручному та інтуїтивно зрозумілому 

форматі. Крім цього, параметричні моделі не потребують великої 

кількості припущень щодо типу розподілу параметрів моделі. 

Проте, до недоліків параметричних моделей можна віднести їх 

значну залежність від цих припущень, що може спричинити 

серйозні похибки при не коректному виборі типу розподілу. Це 

обумовлює важливість коректного  вибору обмежень, які 

накладаються на змінну P/L. Якщо розподіл дохідностей має важкі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/T-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/T-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/T-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/T-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0


 

 113 

хвости, тоді використовувати нормальний розподіл не доцільно, 

оскільки використання нормального розподілу на основі 

центральної граничної теореми буде коректним лише у випадку 

ймовірностей чи квантилів, які є близькими до центру. Замість 

нормального розподілу у цьому випадку слід скористатись одним із 

вище згаданих розподілів із товстими хвостами та врахувати 

позицію активу ‒ довгу чи коротку. 

У випадку, коли необхідно оцінити VaR на дуже великих 

рівнях довіри, необхідно скористатись теорією екстремальних 

значень та віддати перевагу GEV чи EVпідходам. 
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Оцінювання фінансової стійкості банківської системи 

України на основі агрегованих індексів 
 

Фінансова  стійкість банківської системи є невід’ємною 

частиною фінансової стійкості держави, що передбачає виконання 

нею своїх кредитних зобов’язань, здатність країни бути  

економічно незалежною. На  сучасному етапі розвитку економіки 

однією з найважливіших проблем, яка стоїть перед вітчизняним 



 

 114 

банківським сектором є підтримка і моніторинг  її фінансової 

стійкості. 

Основною проблемою в оцінюванні фінансової стійкості 

банківської системи є відсутність єдиного показника, який би дав 

змогу охарактеризувати одночасно достатність ресурсів для 

нормального функціонування фінансових установ та, мабуть, 

найважливіше, здатність протистояти потенційним внутрішнім та 

зовнішнім загрозам. 

Ми вважаємо, що найбільш інформативним методом 

оцінювання фінансової стійкості є використання інтегрованих 

показників або індексів, які комплексно характеризують фінансову 

стійкість банківської системи. 

Узагальнивши розробки вітчизняних і зарубіжних науковців 

ми пропонуємо підхід до визначення агрегованого показника 

фінансової стійкості банківської системи України. 

 Побудова агрегованого індексу запропонована в два етапи. 

На першому етапі відбувається побудова трьох субіндексів  (в 

категоріях:субіндекс стійкості банківського сектору(ССБС), 

субіндекс фінансової чутливості(СФЧ), субіндекс інвестицій(СІ)), 

що розраховуються як середньозважена сума показників. На 

другому етапі субіндекси об'єднуються в агрегований індекс, який 

також розраховується як середньозважена сума. 

Оскільки  результати агрегування впливають на масштаб та 

одиниці виміру всі розраховані показники було нормалізовано до 

значень [0; 1]. Результуючий індекс дорівнює зваженій сумі 

індексів для кожної з категорій, розрахованої як середньозважена 

сума всіх нормованих показників. 

Формула,  яка використовується для нормалізації: 
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                                             (1) 

де itI значення індексу в період t; 

)( iIMin і )( iIMax відповідно мінімальне і максимальне значення 

індексу в досліджуваний період; 

n

itI нормалізовані індекси. 

Нормовані показники об’єднуємо у агрегований індекс з 

використанням середнього арифметичного, згідно з такими 

формулами: 
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Агрегований індекс фінансової стійкості (АІФС) 

розраховується як середнє зважене трьох субіндексів. 

                             

СІСФЧССБСАІФС 321                              (5) 

                                        1
3

1


i

i                                                   (6)            

Вагові коефіцієнти: 5,01  ; 25,02  ; 25,03  .  

Отримаємо: 

                  )(25,05,0 СІСФЧССБСАІФС                                (7) 
 

Межі для оцінки стійкості банківської системи: 

 критичний рівень(0<АІФС<0,2); 

 нестійкий рівень(0,2≤АІФС<0,4); 

 задовільний рівень(0,4≤ АІФС<0,6); 

 помірний рівень(0,6≤  АІФС<0,8); 

 стійкий рівень(0,8≤  АІФС≤1). 

За допомогою запропонованого підходу було проведено 

розрахунок агрегованого індексу фінансової стійкості банківської 

системи України за період з 01.01.2009 по 01.01.2016 рр. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка АІФС фінансової системи України за період з 

01.01.2009-01.01.2016 
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Аналізуючи даний показник, варто зазначити, що протягом 

досліджуваного періоду він коливався в межах трьох рівнів. 

Негативні наслідки фінансової економічної кризи 2008 року 

зумовили зниження фінансової стійкості банківської системи 

України, агрегований показник якої станом на 01.01.2009р. 

демонстрував найнижче значення за досліджуваний 

період(АІФС=0,3). Станом на 01.01.2015 агрегований показник 

знизився до нестійкого рівня(АІФС=0,31). Причиною такого 

зниження є не стійка політична ситуація, не вдалі антикризові 

заходи НБУ, які були спрямовані на стабілізацію курсу гривні, а 

також дуже низький рівень субіндексу інвестицій, який знизився 

до критичного рівня рівня (СІ=0,14). Але не зважаючи на те, що 

станом на 01.01.2016р. агрегований показник залишився на 

нестабільному рівні(АІФС=0,33), він показав невелике зростання 

перший раз з 2011 р. Причиною зростання є  деяке покращення 

інвестиційного клімату (СІ=0,44), а також адміністративні та 

регулятивні заходи НБУ, які були спрямовані на зниження 

доларизації економіки та укріплення національної валюти. 
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аспірант,  

Прикарпатський національний університет 

 імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ 
 

Генезис методик визначення обсягу економічного 

капіталу під операційний ризик 
 

Зі зростанням масштабів бізнесу та банківських операцій, а 

також глобалізації у сфері банківських послуг невпинно зростає 

схильність до операційного ризику. Цей вид ризику суттєво 

відрізняється від інших банківських ризиків тим, що в процесі його 

вимірювання та регулювання основна увага приділяється фактам, 

які фіксують відхилення від норми, а не нормальному перебігу 

подій. У цьому полягає складність моделювання операційного 

ризику. Регулюючі органи, зокрема Базельський комітет з 

банківського нагляду, з метою підвищення стійкості банківської 

системи формують вимоги щодо економічного капіталу банку для 

покриття збитків від операційного ризику. 

Базельський комітет з банківського нагляду класифікує 

операційні ризики таким чином: внутрішнє шахрайство; зовнішнє 

шахрайство; кадрова політика та безпека праці; клієнти, продукти 

та ділова практика; нанесення збитків фізичним активам; 

порушення ведення бізнесу та системні збої; виконання, доставка 

та управління процесами. 

Формування мінімального обсягу економічного капіталу для 

покриття збитків від операційного ризику розраховується за 

допомогою таких підходів  

Розглянемо детальніше основні підходи до визначення обсягу 

економічного капіталу, що формується для покриття збитків від 

операційних ризиків, запропоновані у "Базелі ІІ". 
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Існуючі підходи до оцінки економічного капіталу під 

операційний ризик 
 

 

Підхід І на основі базовго індикатора (Basic indicator approach 

– BIA) найпростіший у використанні, але потребує найбільших 

витрат капіталу. Припускається, що існує пряма залежність між 

рівнем операційного ризику та масштабами банку. При цьому не 

враховуються внутрішні процедури контролю та схильність до 

ризику в розрізі різних напрямків діяльності. 

Застосовуючи даний підхід, банк повинен підтримувати обсяг 

економічного капіталу, що формується для покриття збитків від 

операційних ризиків, на рівні 15% середнього значення щорічного 

валового доходу за попередні 3 роки. 

Банкам, які активно працюють на міжнародному ринку, та 

банкам, які схильні до значних операційних ризиків, не дозволено 

використовувати підхід на основі базового індикатора, його 

рекомендується застосовувати у невеликих банках, що 

спеціалізуються на здійсненні окремих операцій (іпотечні банки, 

банки, які займаються лізинговими операціями, факторингом, 

фортфейтингом тощо). 

Підхід ІІ, стандартизований (The standardized approach – TSA) 

є більш складним, проте вимагає значно менших витрат 

економічного капіталу. В основі підходу є виділення різних 

напрямків діяльності банку, розрахунок валового доходу з кожного 

напрямку та присвоєння кожному з них коефіцієнта бета, який 
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індикативний 

підхід (BIA) 

Базується на внутрішній оцінці 

потенційних втрат. 

Включає у себе основні індикатори ризику 

Виділяють вісім банківських бізнес-ліній. 

Коефіцієнт встановлюється на кожну 

бізнес-лінію окремо 

Середній показник валового доходу за 

останні три роки множиться на 15%. 
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використовується для обчислення обсягу капіталу, що формується 

для покриття збитків від реалізації операційних ризиків. 

Цей підхід розрахунку економічного капіталу дає кращий 

результат оцінки, оскільки відображає об’єктивний рівень 

операційного ризику, на який наражається банківська установа, 

враховуючи специфіку проведення банківських операцій. 

Методика розрахунку величини економічного капіталу під 

операційний ризик на основі альтернативного стандартизованого 

підходу (Alternative Standardized Approach – ASA) є такою самою, 

як і методика застосування підходу TSA. Різниця між ними полягає 

у розрахунку величини економічного капіталу для двох напрямків 

бізнес-лінії банку, а саме: роздрібні банківські операції та 

комерційні банківські операції. Для зазначених напрямків 

діяльності в основу розрахунку величини економічного капіталу 

береться загальна сума виданих банком кредитів (кредити – 

брутто), усереднена за останні три роки, що множиться на 

коефіцієнт β (визначений для даного типу бізнес-лінії) та 

множиться на додатковий коефіцієнт m = 0,035 (m-const). 

У методиці ASA загальна сума виданих кредитів за напрямом 

"роздрібні банківські операції" складається із сум кредитів, 

виданих як безпосередньо фізичним особам, так і малим та 

середнім підприємствам, а також куплена роздрібна дебіторська 

заборгованість. До кредитів, виданих за напрямом "комерційні 

банківські операції", належать: сума кредитів, виданих юридичним 

особам, банкам, іншим фінансово-кредитним установам 

небанківського сектора фінансового ринку, куплена корпоративна 

дебіторська заборгованість та балансова вартість цінних паперів у 

портфелі банку до погашення. 

Модель розрахунку величини економічного капіталу ASA дає 

можливість більш точно оцінити величину операційного ризику у 

межах кожної бізнес-лінії діяльності банку. Проте дана модель не 

бере до уваги можливий розподіл збитків у результаті реалізації 

різного роду операційних ризиків, відображаючи при цьому 

ступінь контролю банку за цими ж ризиками. 

Підхід ІІІ. Використання моделі для економічного капіталу на 

основі передових підходів до оцінки операційного ризику AMA 

передбачає застосування математико-статистичних та імовірнісних 

методів оцінки і вимірювання рівня операційного ризику з 

використанням набору таких параметрів: 
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 коефіцієнт ризику або вартість під ризиком (Exposure 

Indicators – EI): характеризується середньою сумою втрат, які банк 

готовий понести у випадку настання ризикової події. Як такий 

параметр банки можуть використовувати показник валового 

доходу; 

 вірогідність настання ризикової події, у результаті чого 

банк понесе операційні втрати (Probability of Event – PE): може 

бути розрахована як співвідношення кількості випадків з 

встановленими втратами до загальної кількості транзакцій, 

проведених банком; 

 рівень втрат від прояву ризикової події (Loss Given Event – 

LGE): може бути розрахований як співвідношення між об’ємом 

втрат та об’ємом здійснених транзакцій у вартісному еквіваленті; 

 коригуючий коефіцієнт (коефіцієнт непередбачуваних 

збитків – γ): визначається на основі внутрішніх статистичних 

даних про втрати банку та даних про втрати банків у межах всієї 

банківської системи. 

Вищенаведені параметри розраховуються у визначених 

напрямках діяльності банку (бізнес-лініях) та для певного типу 

операційних втрат, встановлених для кожного напрямку. 

Згідно з підходом Базельського Комітету з питань 

банківського нагляду розподіл операційних втрат здійснюється у 

межах семи категорій операційного ризику: внутрішні шахрайства; 

зовнішні шахрайства; трудові відносини та безпека праці; клієнти, 

продукти та практика ведення бізнесу;пошкодження активів; 

управління процесами; перебої у роботі та помилки систем. 

Описана вище модель розрахунку величини економічного 

капіталу на основі передових підходів оцінки рівня операційного 

ризику вимагає меншої величини економічного капіталу, яку банк 

повинен утримувати для покриття втрат порівняно з іншими 

підходами. Вона передбачає активне використання в банках 

власних підходів до аналізу операційних ризиків та ефективнішого 

здійснення моніторингу за понесеними банком збитками. 
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д.е.н., професор, 

Національний університет "Львівська політехніка" 
  

Проблеми кластеризації 

економічного потенціалу Дрогобиччини 
 

Інтенсивний розвиток економічного потенціалу 

Дрогобиччини зумовлює проведення відповідних наукових 

досліджень, розроблення та реалізації нових моделей розвитку, 

нових організаційно-управлінських та правових механізмів 

регуляції розвитком, зорієнтованих на підвищення ефективності 

усіх сфер її діяльності. З цією метою, для відпрацювання 

стратегічних напрямів розвитку Дрогобиччини, пропонується 

використовувати кластерні моделі, тому актуальними тут стають: 

розроблення інноваційної моделі збалансованого розвитку 

Дрогобиччини; розроблення фундаментальних та прикладних 

проблем створення та функціонування регіональних галузевих 

інноваційних систем, формування інноваційного середовища, 

організації інноваційних та інтеграційних процесів у всіх сферах 

діяльності регіону; впровадження в економіку регіону сучасних, 

науково обґрунтованих підходів до технологічних змін та 

інноваційних процесів, удосконалення системи підготовки та 

перепідготовки інноваційних кадрів; створення організаційно-

економічного забезпечення ресурсних, технологічних, 

продуктових, ринкових, управлінських та організаційних інновацій 

для забезпечення регіону енерго- та ресурсозберігаючими, 

наукомісткими технологіями; оптимізація руху інформаційних 

потоків та керуючих впливів, розроблення і впровадження нових 

інформаційних технологій в регіоні, забезпечення його 

інтелектуальними та інформаційними ресурсами; розроблення 

методологічних підходів щодо включення усіх сфер діяльності 

регіону у горизонтальні та вертикальні інноваційні цикли. 
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Оскільки на території Дрогобиччини розташовані міста 

Дрогобич, Борислав, Стебник, Трускавець, селище міського типу 

Східниця та інші населені пункти, що утворюють групу близько 

розташованих населених пунктів, які мають інтенсивні економічні 

та культурно-побутові зв’язки за рахунок спільного ринку праці, 

однакової системи цінностей місцевого населення та національно-

ментальних чинників, то вони, таким чином, утворюють 

Регіональну агломерацію "Дрогобиччина", як поліцентричну 

агломерацією, бо її міста-центри взаємопов’язані та суттєво 

різняться своєю інфраструктурою.  

До основних напрямів діяльності Регіональної агломерації 

"Дрогобиччина" пропонується віднести:   

 створення та забезпечення ефективної діяльності 

рекреаційної, медичної та освітньої інноваційних систем 

Дрогобиччини;  

 створення архітектурно-будівельного, машинобудівного, 

нафтопереробного та аграрного інноваційних підприємств;  

 створення регіонального високотехнологічного та 

екологічного підприємства з утилізації твердих побутових 

відходів;  

 організацію процесів з сучасної модернізації регіональних 

очисних споруд, шляхом введення замкнутого циклу очистки та 

перероблення відходів;  

 створення у регіоні системи з високотехнологічного 

виробництва та реалізації біодизельного пального;  

 оптимізацію маршрутів перевезення пасажирів та 

використання екологічних транспортних засобів;   

 сприяння у розробленні та супровід при реалізації 

високотехнологічного та екологічного будівництва транспортних 

споруд;  

 формування та супровід при реалізації регіонального 

портфеля інноваційно-інвестиційних пропозицій та проектів;  

 формування механізму інформаційного та фінансового 

супроводу інноваційно-інвестиційних проектів; 

 створення ІТ-кластера. 

Усе це сприятиме побудові регіонального агломеративного 

кластеру, регіональної інноваційної системи, що становитиме 

собою мережу галузевих кластерів, інноваційних систем та, 
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відповідно, інноваційних підприємств регіону і забезпечуватимуть 

стійкий розвиток усіх сфер його діяльності. Тобто інноваційна 

система регіональних агломерацій – це сукупність взаємозв’язаних 

організацій, зайнятих виробництвом і комерціалізацією 

інноваційних продуктів та продукції у межах границь агломерацій, 

малих і великих підприємств, університетів, лабораторій, 

технопарків, технополісів, інкубаторів та інноваційних центрів, а 

також інститутів правового, фінансового й соціального характеру, 

що забезпечують інноваційні процеси. 

Регіональні галузеві кластери, складовими яких будуть 

інноваційні системи та підприємства, складатимуть сукупність 

виробничих, сервісних, допоміжних кластерів, сектори економіки 

регіону. В основу побудови інноваційної системи регіональної 

агломерації "Дрогобиччина" (ІСРАД) пропонується покласти 

функціональну модель інноваційного процесу, яка відповідає 

системі "наука – промисел – штука – товар", запропонованої 

Іваном Франком, і складові якої можуть розміщуватися на різних 

рівнях організації ІСРАД, щоб забезпечувати стійкий розвиток 

кожній галузі та агломерації загалом. 

ІСРАД пропонується моделювати у вигляді кластерних, 

територіально-ієрархічних моделей як різновидностей мережних 

моделей, складовими яких можуть бути інноваційні структури. Під 

кластером тут розуміється неформальне об’єднання організацій і 

фірм, зв’язаних між собою інноваційними та технологічними 

циклами за ознакою географічної близькості та приналежності до 

однієї галузі. 

Метою кластеризації регіону та діяльності інноваційних 

підприємств агломерації мають стати: 

 використання та розвиток наявного мистецького і науково-

технологічного потенціалу регіону, України та зарубіжжя; 

 підтримка малого підприємництва; 

 залучення іноземних інвестицій для стабілізації і 

подальшого розвитку виробництва наукомісткої продукції; 

 розроблення та введення нових ресурсозберігаючих та 

екологічно чистих – безвідходних технологій; 

 технічне переоснащення та модернізація підприємств; 



 

 124 

 інтенсифікація виробництва та реалізації 

конкурентоспроможної на внутрішньому та світовому ринках 

продукції; 

 насичення ринку регіону та України товарами і послугами 

високої якості, підвищення добробуту населення агломерації. 

Тобто агломерація, у нашому розумінні, – це агломеративний 

кластер, мережа інноваційних підприємств, інтегрованих у 

регіональну інноваційну систему, яка відпрацьовує стратегію 

їхнього розвитку, здійснює збалансований розподіл продуктивних 

сил, встановлює пріоритетність у їх розвитку, організовує 

взаємодію із зовнішнім середовищем, інформаційні та технологічні 

взаємини між суб’єктами підприємницької діяльності. Всі сфери 

діяльності агломерації мають розвиватися саме на інноваційній 

основі. Всі установи агломерації мають бути інноваційними, якщо 

не за структурою, то хоча б за діяльністю. Тільки так вони зможуть 

забезпечувати собі постійний розвиток, бути 

конкурентоспроможними і на внутрішньому, і на зовнішньому 

ринках. Усі сфери діяльності агломерації мають бути у 

горизонтальних та вертикальних інноваційних циклах.  

Кластеризація агломерації та збалансування її розвитку 

вимагають:  

 проведення фундаментальних і прикладних досліджень 

щодо відпрацювання стратегії інноваційного розвитку усіх сфер 

діяльності агломерації, її кластеризації; 

 розроблення та реалізації нових організаційно-

управлінських та правових механізмів регуляції розвитком 

агломерації; 

 розроблення концепції та програми інноваційного розвитку 

економіки агломерації; 

 створення регіональних галузевих кластерів, мережі 

інноваційних підприємств; 

 дослідження інноваційно-інвестиційної привабливості 

агломерації; 

 розроблення та реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів. 

Таким чином, кластерні моделі, запропоновані для побудови 

моделі розвитку економіки Дрогобиччини, – ефективна 

організаційна форма інтеграції суб’єктів господарювання за 
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географічною ознакою для об’єднання зусиль у певній сфері 

діяльності з метою отримання синергетичного ефекту, 

конкурентних переваг та активізації економічного розвитку. 

Стійкий розвиток Регіональної агломерації "Дрогобиччина" та 

інших агломерацій України можна забезпечити шляхом 

кластеризації її економічного потенціалу, побудови регіональних 

агломеративних кластерів. 
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Система моделей управління соціально-економічним 

розвитком територій 
 

Основою дослідження соціально-економічного розвитку 

територій як багаторівневих і різнокомпонентних систем, у яких 

окремі елементи і взаємозв’язки між ними розглядаються з погляду 

розширеного відтворення, є системний підхід. Соціально-

економічний розвиток територій визначається як сукупність 

процесів покращення рівня життя населення, зростання кількості і 

якості благ (товарів, робіт, послуг), які йому надаються. 

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

територій вважається актуальною задачею для сучасної України. 

Під сталим соціально-економічним розвитком території розуміють 

такий режим  використання їх потенціалу, який не тільки  зберігає 

виробничу базу для майбутніх поколінь, але й  здійснює систему 

заходів щодо їх нарощення. 

За змістом соціально-економічний розвиток території - це 

форма реалізації інноваційної економіки. Інноваційна економіка 

може функціонувати лише за наявності інноваційної системи, 

ключовими елементами якої слугують суб'єкти  інноваційної 
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діяльності та  інноваційної інфраструктури. Задача останніх 

полягає у вирішенні прикладних проблем у галузі проектування 

територіальних соціально-економічних систем регіонального та 

місцевого рівня. 

В основу проектування соціально-економічних систем 

закладається принцип програмно-цільового розвитку територій, 

який  згідно міжнародного досвіду реалізується за умови 

використання процесних моделей. Інструментарій процесного 

моделювання  дозволяє вирішувати проблему ефективної адаптації 

територіальних бізнес-систем до динамічних впливів зовнішнього 

середовища. 

Процесно-орієнтований підхід до управління розвитком 

територій (як  інструмент інжинірингу) вважається технологічною 

основою створення сучасних організаційно-економічних 

механізмів функціонування територіальних бізнес-систем [4]. 

Ефективне застосування процесних моделей  при проектуванні 

територіальних бізнес-систем досягається лише шляхом 

органічного поєднання з іншими моделями  (економіко-

математичними, ситуаційними тощо), що у кінцевому результаті  

дає змогу:   

▪ виявити особливості функціонування  територіальних 

бізнес-систем і їх взаємодію до початку реалізації проектів 

розвитку території;  

▪ проаналізувати різні сценарії   розвитку територіальних 

бізнес-систем із  подальшим реінжинірингом системи процесів, 

орієнтованих на досягнення стратегічних цілей [3].  

Концептуально комплексна модель соціально-економічного 

розвитку території представлена на рис.1.  

Для формалізованого опису структури системи та аналізу 

проблемних ситуацій використовуються онтологічні моделі (ОМ).   

Процесні моделі (ПМ) описують зміни системи  у формі 

послідовності взаємопов’язаних процесів.  

Імітаційні моделі (ІМ) слугують інструментом  подальшого 

розвитку процесних моделей, представлених як  діаграми потоків 

робіт (workflow diagramming).  

Експертні моделі (ЕМ) реалізують операції над експертними 

даними з використанням нейромережевих технологій.   

Когнітивні моделі (КМ) описують взаємозв’язки між  

основними соціально - економічними показниками   (за допомогою 
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когнітивних карт і теорії  нечітких множин), оцінюють 

альтернативні напрями розвитку території.  

За допомогою ситуаційних моделей (СМ) описують 

ефективність окремих управлінських рішень згідно контексту 

ситуації. 
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24.04.2016                                                                         Види моделей 

Елементи ОМ

Нотації(IDEF0,
IDEF3,DFD Та ін.)

Потоки ресурсів, 

даних 

Бази знань

Когнітивні карти,

механізми 

логічних висновків  

Предметні 

Інформаційні 

системи

  Засоби   

 інтегрування 

моделей

Бази даних, сховища даних, 

Рис. 1. Комплекс моделей соціально-економічного розвитку 

території 

Створення процесно-орієнтованої моделі системи соціально-

економічного розвитку  представляється у такій логічній 

послідовності:  

▪ проектування ієрархічної мережі процесів і   системи 

управління ними;  

▪ визначення ієрархічної структури системи показників 

бізнес-процесів як системи збалансованих показників.  
При розробленні ієрархічної системи показників бізнес-

процесів окремих підсистем керуються підходами, 
запропонованими в [2]. Карту збалансованих показників можна 
представити як  ієрархічну систему взаємопов'язаних показників 
стратегічної бачення розвитку території.  Побудову ієрархічної 
системи взаємопов'язаних соціально-економічних показників 
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доцільно створювати на підставі стратегічних пріоритетів розвитку 
території.  

Систему збалансованих показників (BSC) пропонується 
формувати з множини показників, які характеризують стани різних 
соціально-економічних  підсистем і  визначені системою державної 
статистики України.  В існуючій системі соціально-економічних 
показників, які  використовуються сьогодні  на практиці, має місце 
суттєва їх  кореляційна залежність. Вибір BSC показників із 
множини наявних у системі державної статистики  проводиться з 
використанням методів кластерного і факторного аналізу. 

Одним із ключових принципів розроблення моделі соціально-
економічного розвитку  території є її багатоаспектність і 
невизначеність, зумовлені різним типом даних, які необхідно 
консолідувати і представити у зручному для  користувача вигляді. 
При цьому використовують такі сучасні технології обробки даних, 
як OLAP, Data Mining, нейромережеві технології.  Засоби 
технології Data Mining дозволяють  виявити зв’язки і 
закономірності в модельованій територіальній соціально-
економічній системі (за допомогою методів  асоціації, класифікації,  
кластеризації,  прогнозування). 

 Застосування нейромережевих технологій  моделювання 
соціально-економічних процесів грунтується на фундаментальному 
принципі – заміні класичних економіко-статистичних методів 
прогнозування процесами розпізнавання [1]. Використання 
нейромережевих технологій не ставить метою передбачення 
значень показників, а полягає у пошуку у сховищі даних схожої 
ситуації і відтворення реакції на неї соціально-економічного 
комплексу. При цьому нейромережа розглядається як адаптивна 
система, яка самонавчається при зміні соціально-економічних  
умов функціонування території. 
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Проблеми у розвитку малого і середнього 
підприємництва Дрогобиччини 

 

Малі підприємства відіграють важливе соціально-економічне 
значення у розвитку будь-якої цивілізованої держави. За рівнем 
розвитку даного інституту країни можна судити про її здатність 
пристосовуватися до мінливого економічного середовища, 
створювати умови для практичної реалізації здібностей і талантів 
кожного індивіда, що позитивно позначається на процесах єднання 
нації, збереженні її національного духу і національної гордості.  

До загальних організаційно-економічних причин 
інтенсивного формування й розвитку малого підприємництва в 
Україні можна віднести: 

1. Суттєві організаційно-технологічні зміни, що призвели до 
нового співвідношення між великомасштабним і малим 
виробництвом, зокрема диверсифікація й модернізація великого 
виробництва, реструктуризація, приватизація, зміни у структурі 
зайнятості, сприяли зростанню малого підприємництва. 

2. Динамізм ринкового середовища, розвиток глобальних 
ринків, інформаційних систем призводить до нової схеми 
розподілу праці. Переваги малих організаційних форм дозволяють 
швидше використовувати вільні місця на ринку, до яких не 
виявляють інтерес великі корпорації. 

3. Підсилення конкуренції між суб’єктами господарювання, 
що дозволило малому підприємництву повною мірою визначити 
свої переваги [1, с. 97]. 

Аналіз проблем малого і середнього підприємництва показав, 
що розвиток малого і середнього підприємництва Дрогобиччини у 
2013–2015 роках відбувався в складних соціально-економічних 
умовах держави. 

На кінець 2015 року в районі функціонують 208 малих 
підприємств. За 2013-2015 роки цей показник зріс на 7 одиниць або 
3.4%. 

У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість 
малих підприємств становить 27 одиниць, що на рівні 2013 року 
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(середній показник по Україні – 82, що на 7,9% більше 
попереднього року, в області – 70 одиниць). 

Стримуючими факторами подальшого розвитку малого і 
середнього бізнесу  є наявність проблем загальнодержавного та 
місцевого (районного) рівнів.  До основних проблем належать 
наступні: 

– Проблеми загальнодержавного рівня: 
– існування правових, економічних та адміністративних 

перешкод в реалізації  прав на підприємницьку діяльність (у 
рейтингу легкості ведення бізнесу, опублікованому у звіті 
експертів Світового банку і міжнародної фінансової корпорації 28 
жовтня 2014 року Україна посіла 96 місце із 189 країн світу); 

– військовий конфлікт на сході України, що потребує 
значних фінансових  ресурсів для  захисту територіальної 
цілісності та інтересів держави; 

– нестабільність фінансової системи, розбалансованість 
валютного ринку, зростання девальвації національної грошової 
одиниці гривні; 

– невідповідність бюджетної та податкової політики реаліям 
економіки, "тонізація" заробітної плати, податкове навантаження 
на фонд оплати праці; 

– зниження рівня інвестиційної привабливості України, у 
зв’язку з військовим конфліктом на сході України; 

– підвищення тарифів на енергоресурси: природний газ та 
електроенергію; 

– зростання цін на споживчому ринку; 
– скорочення внутрішнього споживчого попиту; 
– недосконалість нормативно-правової бази у сфері 

адміністративних послуг, дозвільної діяльності; 
– висока вартість кредитного ресурсу для суб’єктів малого і 

середнього бізнесу, обмеженість довгострокового кредитування; 
– недостатня державна підтримка суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, які виробляють 
конкурентоспроможну продукцію, впроваджують інноваційні 
технології. 

– Проблеми районного рівня, які можна поділити на цільові 
групи – підприємців-початківців та діючих підприємців: 
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 дефіцит власних оборотних коштів ; 
 відсутність заставного майна ; 
 високі ставки банківських кредитів ; 
 тиск тіньової сфери та корупція ;                
 недостатній рівень розвитку  

    інфраструктури підтримки малого 
    бізнесу; 

 недостатня обізнаність підприємців 
    з чинним законодавством, основами  
    ведення бізнесу та системами  
    оподаткування; 

 недостатність освітніх програм для 
    осіб, що вирішили започаткувати 
     власну справу. 
 

 
 
 
 
Поряд з тим в районі реалізовані заходи, які були спрямовані 

на формування стимулюючих умов для розвитку підприємницької 
діяльності шляхом удосконалення регуляторних процесів та 
нормативно-правової бази, реалізації нових підходів до реєстрації 
підприємців, надання їм дозвільних документів та 
адміністративних послуг, підвищення кадрового потенціалу малого 
підприємництва. На вирішення проблемних питань, подолання  
негативних тенденцій у розвитку підприємництва в районі 
скерована Програма розвитку малого і середнього підприємництва 
на 2016–2018 роки. 
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П Р О Б Л Е М И  Р А Й О Н Н О Г О  Р І В Н Я  

Проблеми підприємців-початківців Проблеми діючих підприємців 

 брак обігових коштів для     

розвитку бізнесу; 

 брак кваліфікованих спеціалістів,   

недостатній освітній рівень 

бухгалтерів; 

 недостатній рівень розвитку 

маркетингу та розповсюдження 

продукції; 

 низький  рівень  обізнаності  

суб’єктів  підприємницької  

діяльності  щодо можливостей 

використання міжнародної    

технічної допомоги; 

 неналежне виконання норм  та 

положень чинного законодавства 

http://drohobych-rda.gov.ua/ekonomka/7426-proekt-regonalnoyi-programi-rozvitku-malogo-pdpriyemnictva-v-drogobickomu-rayon-na-2016-2018-roki.html
http://drohobych-rda.gov.ua/ekonomka/7426-proekt-regonalnoyi-programi-rozvitku-malogo-pdpriyemnictva-v-drogobickomu-rayon-na-2016-2018-roki.html
http://drohobych-rda.gov.ua/engine/download.php?id=1192
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Міграційна політика країн-членів ЄС: сучасні виклики 
 

Іммігранти є частиною економічного та культурного життя 
ЄС. Вони задіяні практично в усіх секторах економіки, 
покриваючи дефіцит тих професій, які з тих чи інших причин не 
можуть бути заповнені місцевими робітниками. Перелік 
виконуваних мігрантами робіт є надзвичайно широким: це і 
висококваліфіковані ІТ-фахівці, медсестри та інші медичні 
працівники, а також ті професії, в яких громадяни ЄС більше не 
хочуть працювати. 

У своєму виступі перед Європарламентом 29 січня 2004 року 
Генеральний Секретар ООН Кофі А. Аннан висловив думку про те 
що: "Одним із найбільших випробувань ЄС, пов'язаних із його 
розширенням буде те, як  вирішуватиметься проблема міграції. 
Якщо Європейські суспільства готові до цього виклику, імміграція 
збагатить та зміцнить їх. Якщо їм це не вдасться, в результаті 
можуть погіршитися умови життя та соціальний розподіл у 
суспільстві. Без сумніву країни-члени ЄС потребують мігрантів. 
Європейці живуть довше і мають небагато дітей. Без імміграції 
населення у майже 25 країнах-членах ЄС зменшиться з 450 млн. 
осіб до 400 млн осіб у 2050 році"[1]. 

Отже, легальна імміграція є необхідною з багатьох причин, 
перша з яких  – збільшення кількості працездатного населення ЄС. 
Проте це ніяк не стосується нелегальної та неконтрольованої 
міграції. Для вирішення даної проблеми ЄС повинен 
співпрацювати з іншими країнами для організації повернення 
нелегальних іммігрантів на добровільній основі. Крім того, ЄС 
зобов'язаний захищати осіб, які дійсно шукають притулку та 
рятуються від переслідувань. Мета лідерів європейських держав – 
виробити загальну стратегію, щоб допомогти кожній країні 
впоратися з поставленими викликами і отримувати користь з 
отриманих можливостей. 

У Європейському Пакті імміграції та надання притулку перед 
країнами-членами ЄС поставлено ряд наступних завдань: [2] 
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1. Організація легальної імміграції з врахуванням пріоритетів, 
потреб та міграційної квоти, визначених для кожної країни-члена 
ЄС; 

2. Контроль нелегальної міграції та забезпечення повернення 
нелегальних мігрантів до рідної країни чи транзитної країни; 

3. Покращення ефективності контролю кордонів; 
4. Збудувати Європу як територію притулку; 
5. Організація успішного партнерства з країнами походження 

та транзиту мігрантів для забезпечення спільної координованої 
діяльності. 

Міграційна політика ЄС має на меті найперше регулювати 
легальну міграцію. Найбільший акцент робиться на: визначенні 
умов в’їзду та проживання певних категорій мігрантів, як 
наприклад висококваліфікованих працівників ІТ сфери, які 
підпадають під дію Директиви "Блакитна карта ЄС"; студентів; 
дослідників тощо. В цю категорію також входить питання 
возз'єднання сімей та довготривалого проживання. 

Також у ЄС обговорюються пропозиції удосконалення 
Директив щодо умов в’їзду та проживання сезонних робітників, 
між-корпоративного переміщення працівників, а також видача 
одноразових дозволів на працю. Основною метою є спрощення 
міграційних процедур в'їзду і надання легальним мігрантам чітких 
прав на працю. У міграційній політиці ЄС важливий акцент також 
робиться на проблемі інтеграції мігрантів. 

Безумовно у ЄС існує проблема нелегальної міграції, що 
тягне за собою ряд негативних наслідків. ЄС дотримується давньої 
традиції надання безпечного притулку для біженців. Звичайно, 
ідентифікувати справжніх біженців часом досить важко, оскільки 
іммігранти прибувають у мішаних групах, де є особи, метою в'їзду 
яких є пошук кращого життя. Також існує інша категорія людей, 
які прагнуть уникнути політичного переслідування та серйозного 
порушення людських прав на батьківщині [2].  Вирішення даного 
питання є особливо актуальним для країн-членів ЄС протягом 
останніх років.  Проблема нелегальної імміграції знову зростає 
через збільшення потоку біженців з Північної Африки та військові 
дії на сході України. 

Європа завжди притягувала іммігрантів з усього світу. 
Міграція була, є і буде шансом, загрозою та вибором для 
Європейських держав. У ЄС є дуже різний підхід до імміграції. 
Для одних країн, мігранти це – вигідна та дешева робоча сила, брак 
якої має негативний вплив на їх ВВП, для інших іммігранти – це 
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загроза росту вандалізму, злочинності і навіть тероризму. Є країни, 
які  розглядають міграцію як невід'ємний елемент сучасних 
процесів глобалізації. Проте слід сказати, що найчастіше сьогодні 
міграція викликає шквал негативних емоцій у зв’язку з 
нестабільності у Північній Африці та масовою нелегальною 
міграцією до країн-членів ЄС. 
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Ознаки голландської хвороби як окремого випадку 
деіндустріалізації 

 

Протягом останніх десятиліть відсоток людей, зайнятих у 
сфері виробництва,зменшився. За таких умов країни, які 
спостерігають або потенційно можуть зазнати спаду соціально-
економічної діяльності внаслідок зниження виробничої активності, 
можуть вважатися яскравим прикладом явища деіндустріалізації. 
Одна з ознак цього явища – постійний стан дефіциту торгового 
балансу країни (коли імпорт перевищує експорт), котрий  зростає 
аж до моменту неспроможності державою оплатити необхідну 
кількість імпортних благ та забезпечити виробництво товарів, 
щосвоєю чергою, посилює спад економіки.  

Поряд з тим А. Каінкросс (1982) та Ф. Левер (1991) 
пропонують наступні чотири можливих варіанти ознак 
деіндустріалізації: 

http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/articles/354-irena-guidikovaen/file
http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/articles/354-irena-guidikovaen/file
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• послідовне зниження обсягів промислового виробництва або 
зайнятості населення у виробничому секторі; 

• перехід від виробництва товарів до виробництва послуг, за 
якого в кінцевому продукті зменшується частка промислового 
виробництва і збільшується частка послуг. Зауважимо, що 
абсолютне зростання частки сфери послуг (або кількості 
населення, працевлаштованого в цьому секторі) за відсутності 
зниження обсягів виробництва не означає процесу 
деіндустріалізації; 

• скорочення обсягів промислового виробництва в структурі 
експорту країни або регіону; 

• тривале збереження стану дефіциту торгового балансу, що 
спричиняє неможливість розплачуватися за імпорт, і отже, 
призведе до нового витку падіння промислового виробництва [1]. 

Феномен явища деіндустріалізації може бути обґрунтований 
теоремою Рибчинського: у двофакторній економіці при постійних 
відносних цінах на товари зростання забезпеченості одним 
фактором призведе до значного збільшення виробництва в секторі, 
який використовує цей фактор інтенсивно, і абсолютного 
скорочення випуску товару, що використовує інший фактор. 

Однак деіндустріалізація може бути пов'язана із кризовими 
явищами в межах виробничого сектора або в економіці загалом. 
Безробіття у виробничому секторі може безпосередньо 
збільшитись внаслідок зростання реального обмінного курсу. В 
результаті чого сектор послуг не зможе поглинути стрімко 
збільшену пропозицію робочої сили, що призведе до високого 
рівня безробіття, сповільнення економічного зростання. 

Наслідки зростання реального обмінного курсу на зміну 
добробуту країни є неоднозначні та досліджуються низкою вчених. 
Зокрема Корден та Нірі розглядають зниження обсягів 
промислового виробництва внаслідок сировинного експорту як 
явище "голландської хвороби", що характеризується зміцненням 
курсу національної валюти на фоні зростання цін на експорт та 
падіння конкурентоспроможності вироблених у країні товарів на 
світовому ринку. Класичним прикладом є зміни в економіці 
Нідерландів, які відбулися після відкриття покладів природного 
газу на шельфі Північного моря у 1959 році, що характеризувалися 
скороченням промислового  виробництва на 16% і зростанням 
безробіття з 1,1% до 5,1% [2]. У той же час, національна валюта 
країни (гульден) залишалася однією з найсильніших у світі, а 
рахунок поточних операцій був у профіциті. Такий контраст між 
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зовнішнім благополуччям та внутрішньою кризою є ознакою 
"голландської хвороби" [2]. 

Економіку країни, що переживає згаданий вище бум 
сировинного експорту, можна умовно поділити на три сектори: 
перший – процвітаючий (B) тадругий – гальмуючий  (L) сектори, 
блага яких експортуються, та третій сектор, який представляє 
товари, що не є об’єктами міжнародної торгівлі (N) (роздрібна 
торгівля, сфера послуг, будівництво тощо) [3, с. 360]. 

Наслідки проявів "голландської хвороби" можна поділити на 
дві групи: ефект витрат та ефект перетікання ресурсів. Ефект 
витрат – бум у сировинному секторі, незалежно від того, чи він 
викликаний зростанням цін на світовому ринку чи виявленням 
нових родовищ, що призводить до зростання добробуту країни. 
Зростання продуктивності праці і дохідності капіталу в 
сировинному секторі збільшує сукупний дохід, а останній, своєю 
чергою –сукупний попит.Залежно від цін на ресурс на 
зовнішньому ринку, цей ефект має вплив на ціни на товари і 
послуги внутрішнього споживання, вироблені всередині країни – 
вони зростають. 

Ефект перетікання ресурсів здійснюється у двох напрямах: 
1) перетікання робочої сили з сектору L до В знижує випуск 

продукції в L –прояв прямої деіндустріалізації, оскільки не 
впливає на ринок N і тому не потребує дооцінки реального 
валютного курсу; 

2) ефект перетікання ресурсів створює додатковий попит на 
товари і послуги N-сектору до вже створеного ефектом витрат 
додаткового попиту, що спричинює ще більше зміцнення 
національної валюти. Це, у свою чергу, зумовлює додатковий 
перетік робочої сили з L до N, спричиняючи непряму 
деіндустріалізацю. Випуск продукції сектору N може бути 
більшим або меншим, ніж до буму в галузі B. Як правило, ефект 
витрат його підвищує, ефект перетікання ресурсів –знижує [3, с. 
361]. 

Варто зазначити, що в сучасних умовах "голландська 
хвороба" стосується не лише наслідків буму сировинного 
експорту, але і наслідків впливу валютного курсу, який зазнав змін 
через коливання цін на природні ресурси, зовнішньої допомоги та 
значних прямих іноземних інвестицій, що значно розширює поле 
для досліджень у сучасних умовах валютно-фінансових криз. 
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Отже, результати дослідження дозволили виокремити такі 
ознаки "голландської хвороби" як окремого випадку 
деіндустріалізації: 

1) зростання курсу національної валюти; 
2) зменшення конкурентоздатності товарів; 
3) зростання заробітної плати та цін на товари і послуги, 

вироблених всередині країни; 
4) нерівномірність розподілудоходів у секторах економіки; 
5) нераціональне використання прибутків, отриманих 

внаслідок відкриття нового ресурсу; 
6) зростання дефіциту рахунку поточних операцій (у випадку, 

якщо новий ресурс починає вичерпуватися); 
7) сповільнення економічного зростання; 
8) зростання безробіття. 
Подолання наслідків "голландської хвороби", а саме 

ресурсного буму, є актуальним і вимагає подальших досліджень. 
Зокрема, при цьому важливо з’ясувати є новий ресурс тимчасовим 
чи постійним. Якщо ресурсний бум у країні очікується 
нетривалим, уряду доцільно прийняти рішення про захист 
вразливих секторів шляхом вливання іноземної валюти, а у 
країнах, де виявлений ресурс очікується використовувати протягом 
тривалого часу (постійно), варто провести структурні зміни в 
економіці з метою забезпечення стабільності. Використовуючи 
класичну модель М. Кордена та П. Нірі, одним із способів 
подолання наслідків "голландської хвороби" є заходи, спрямовані 
на підвищення продуктивності виробництва в секторі товарів, що 
не експортуються (N) і інвестування в перепідготовку робочої 
сили. 
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Ідентифікація та характеристика сукупності зв’язків 

системи регіонального менеджменту 
 

В українській науковій проблематиці регіональний 

менеджмент здебільшого розглядається як: а) наука і практика 

управління соціально-економічними процесами регіону в умовах 

ринкової економіки; б) система наукових знань про сутність, 

форми, принципи, методи та інструменти управління соціально-

економічними процесами в регіоні. Термін "регіональний 

менеджмент" набуває різних значень в залежності від цілей та 

контексту дослідження. 

Враховуючи важливість організаційного аспекту 

регіонального управління та необхідність побудови ефективної 

системи керівництва діяльністю людей, що здійснюють управління 

регіоном, доцільно розглянути регіональний менеджмент з точки 

зору реалізації публічної влади. 

Ядро системи регіонального менеджменту формують дві 

влади, різні за природою та походженням. Здійснення виконавчої 

влади на території регіону реалізують місцеві державні 

адміністрації. Другим основним суб’єктом регіонального 

менеджменту є представницькі органи місцевого самоврядування 

(ради), що діють від імені та в інтересах відповідних 

територіальних громад. Крім того, до переліку суб’єктів 

регіонального менеджменту доцільно віднести органи 

самоорганізації населення, недержавні громадські організації, 

агенції регіонального розвитку, торгово-промислові палати тощо. 

Очевидно, що регіональний менеджмент охоплює функції, що 

забезпечують координацію та взаємодію його системних 

елементів, а встановлення взаємодії досягається через зв’язки. 

Зв'язком є взаємозалежність об'єктів, що створює обмеження 

на поведінку об'єктів [1, с. 257]. Класифікації зв’язків 

характеризуються багатьма різноманітними підходами. На основі 

знань з теорії систем можна виділити декілька ключових типів 

зв’язків, що наявні в системі регіонального менеджменту              

(таблиця 1). 
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Таблиця 1. 

Класифікація зв’язків у системі регіонального менеджменту 
Класифікаційна ознака Типи зв’язків 

По відношенню до 

ієрархічного рівня у системі 

вертикальні 

горизонтальні 

За напрямом прямі 

зворотні 

За виконуваною функцією взаємодії (координації) 

породження (генетичні) 

функціонування 

За розташуванням у просторі внутрішні 

зовнішні 

За часом існування постійні 

тимчасові 
 

Вертикальні (між елементами вищого та нижчого рівня) та 

горизонтальні (між елементами одного рівня) зв’язки утворюють 

структуру підсистем регіонального менеджменту. 

Прямий зв'язок спрямований на доведення управлінських 

рішень до виконавця й характерний для організаційних структур 

підсистем регіонального менеджменту. 

Зворотним зв’язком є повідомлювальна інформація про 

реальний стан та функціонування об’єкта управління, що 

надходить від об’єкта управління до керуючої системи. Зворотний 

зв'язок забезпечує динамічну рівновагу системи та її здатність до 

саморегуляції. Український дослідник Попов С.М. дослідив 

концепцію зворотного зв’язку у парадигмі саморегуляції 

соціальних систем та виділив два типи зворотного зв’язку у 

системі державного управління: об’єктні та суб’єктні [2, с. 294]. 

Об'єктні зворотні зв'язки відбивають рівень, глибину, 

адекватність сприйняття керованими об'єктами дій компонентів 

суб'єкта державного управління, що управляють, дійсну роль 

останніх в їх функціонуванні і розвитку. 

Суб'єктні зворотні зв'язки характеризують доцільність і 

раціональність власної, внутрішньої організації і діяльності 

суб'єкта державного управління в цілому, його підсистем, ланок і 

окремих компонентів. Цей тип зв’язків має особливе значення не 

тільки для роботи органів виконавчої влади, а й для встановлення 

їх взаємодії з органами місцевого самоврядування, усунення 

протиріч та конфлікту інтересів.  
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Зв’язки функціонування забезпечують реальну 

життєдіяльність об’єкта або його роботу [3, с. 92], й так само, як 

зв’язки вертикальні та горизонтальні, зумовлені організаційними 

структурами підсистем у системі регіонального менеджменту – 

місцевої державної адміністрації та місцевої ради. 

Зв'язок породження (генетичний) виникає, коли один або 

декілька об’єктів викликають до життя інший [3, с. 92]. Тобто мова 

йдеться про цілеспрямоване створення постійних чи тимчасових 

структур для вирішення завдань регіонального управління. 

Зв’язки взаємодії, або координації, є найважливішими у 

системі регіонального менеджменту, адже ефективність 

функціонування системи залежить від того, наскільки якісно 

скоординована діяльність її елементів. 

Однакові класифікаційні ознаки можуть бути притаманні 

зв’язкам між елементами усередині підсистем і зв’язкам, що 

поєднують підсистеми одна з одною. Тому доцільно розглянути 

ознаки у комбінаціях. У таблиці 2 по-вертикалі розміщені типи 

зв’язків, класифікованих, наприклад, за місцем встановлення 

(номери 1 та 2), по-горизонталі – зв’язки, класифіковані за 

виконуваною функцією (літери А, Б, В). Разом зазначені ознаки 

утворюють матрицю зв’язків системи регіонального менеджменту, 

що охоплює шість типів зв’язків: 

1а – внутрішній зв'язок функціонування; 

1б – внутрішній генетичний зв'язок; 

1в – внутрішній зв'язок координації; 

2а – зовнішній зв'язок функціонування; 

2б – зовнішній генетичний зв'язок; 

2в – зовнішній зв'язок координації. 

Специфіка кожного типу зв’язку обумовлюється метою, 

заради якої встановлюється зв'язок. Так, у клітинці 1б знаходиться 

внутрішній генетичний зв'язок, прикладом якого може бути 

створення міською радою постійних комісій, виконавчих комітетів 

тощо. Формою зовнішнього генетичного зв’язку (клітинка 2б) 

може бути створення робочої групи для розробки стратегії 

регіонального розвитку, для чого об’єднуються представники 

обласної державної адміністрації, обласної ради, підприємств, 

наукових установ, недержавних організацій та інших суб’єктів. 
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Таблиця 2. 

Матриця зв’язків системи регіонального менеджменту 
Зв’язки за 

місцем 

встановлення 

З
в
’я

зк
и

 

за
 в

и
д

о
м

 

Функціо- 

нування 
Генетичні 

Коорди- 

нації 

А Б В 

Внутрішні 1 1а 1б 1в 

Зовнішні 2 2а 2б 2в 

 

Не викликає сумніву, що різноманіття зв’язків системи 

регіонального менеджменту не обмежується вище зазначеними 

шістьма типами. Будь-який зв'язок може набувати інші властивості 

– часу, спрямованості, формальності і т. ін. 

Таким чином, теоретично у системі регіонального 

менеджменту існує велика кількість зв’язків, що відрізняються за 

спрямуванням, функціональним призначенням та іншими 

особливостями. Ефективність системи регіонального менеджменту 

найбільш залежить від налагодженості зв’язків координації та 

оптимального співвідношення суб’єктно-об’єктних зв’язків. 
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Вплив бюджету розвитку на соціально-економічне 

зростання регіону 
 

У статті розкрито суть бюджету розвитку, як фінансової 

бази місцевого самоврядування та обґрунтовано значення  

бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів. 

Фінансову незалежність органів місцевого самоврядування 

слід розглядати як один із важливих  елементів демократичної і 

незалежної держави, можливість її соціально-економічного 

розвитку. Фінансове забезпечення економічно-соціального 

розвитку окремої території потребує координації всієї системи 

фінансових ресурсів. Тому необхідним є формування достатньої 

фінансової бази відповідних територій, а також регулювання 

розподільчих процесів в умовах ринкових відносин. 

Цілі соціально-економічного розвитку регіону полягають у 

збільшенні доходів населення, покращенні якості освіти, стану 

навколишнього природного середовища, рівності можливостей, 

розширенні особистої свободи, збагаченні культурного життя. З 

метою досягнення цих цілей, органи місцевого самоврядування, 

опираючись на ресурси місцевих інституцій, повинні розглянути 

всі можливості й скерувати потрібні ресурси на соціально-

економічний розвиток регіону. 

Місцеві бюджети стають основним інструментом реалізації 

регіональної політики та вирішення таких важливих завдань, як 

структурна перебудова економіки, вирівнювання економічного 

розвитку регіонів та ефективності територіального поділу праці, 

розвиток місцевого господарства, здійснення житлового 

будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних 

заходів та ін. 

На жаль, на сьогодні видатки бюджету розвитку формують за 

залишковим принципом (після повного фінансування всіх 

поточних видатків) або використовують як базу для покриття 

непередбачуваних поточних видатків. У більшості випадків, крім 
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нецільового використання видатків розвитку, невирішеною 

залишається ще одна проблема – їх оптимальне та ефективне 

використання. 

Велика кількість напрямів використання коштів призводить 

до їх розпорошення, недофінансування багатьох затверджених 

програм. Це не дає підстав очікувати будь-яких значущих 

структурних змін в економіці регіону. Недостатня результативність 

цільових програм зумовлена також непрозорістю їх фінансування, 

відсутністю оцінок результативних показників виконаних програм. 

Необхідно зауважити, що щороку вирішуються ситуаційні 

завдання, які не завжди узгоджуються зі стратегією економічного 

розвитку регіону. Відсутня роль місцевих органів влади в 

стимулюванні інвестиційно-інноваційної діяльності. Влада на 

місцях намагається підтримати всі потреби на мінімальному рівні 

[3, с. 118]. 

Бюджети розподілу повинні стати головним інструментом 

реалізації регіональної економічної політики, основними 

завданнями якої на період до 2014 року є: 

1) подальша децентралізація, передача додаткових функцій з 

управління економічним розвитком на регіональний рівень 

2) підвищення (вирівнювання) ступенів соціально-

економічного розвитку регіонів та ефективності територіального 

поділу праці; раціоналізація розселення; 

3) розроблення програм раціонального використання 

продуктивних сил з метою зменшення територіальних 

диспропорцій у розміщенні передусім промислового виробництва 

та об'єктів його інфраструктури, що передбачає, зокрема, 

забезпечення рівномірності розвитку регіонів, зниження ступеня 

нераціонального використання природо-ресурсного потенціалу та 

екологічного дисбалансу територій; 

4) інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, 

оптимізація та спеціалізація відповідно до зональних грунтово-

кліматичних умов; 

В подальшому необхідно підвищувати інвестиційну складову 

місцевих бюджетів і вдосконалювати інституційні засади 

формування видаткової частини місцевих бюджетів із метою 

посилення інноваційного розвитку територій. У зв’язку із цим, 

доцільним буде використання коштів бюджету розвитку за такими 

напрямами: 
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- фінансування інвестиційних проектів, відібраних на 

конкурсній основі відповідно до вимог законодавства України; 

- надання державних гарантій приватним суб’єктам 

підприємницької діяльності на фінансування інвестиційних 

проектів, яке здійснюється на умовах повернення, платності та 

строковості; 

- пошукові та науково-дослідні роботи; 

- реалізація державної регіональної політики на вирівнювання 

стану економічного й соціального розвитку адміністративно-

територіальних утворень; 

- матеріально-технічне забезпечення розвитку соціальної 

сфери. 

Введення нових напрямів дасть змогу: 

- забезпечувати фінансовими ресурсами реалізацію 

перспективних напрямів організації нових та/або модернізацію 

діючих високотехнологічних виробництв; 

-� розширити джерела наповнення бюджету; 

-�скоротити відмінності в рівнях соціально-економічного 

розвитку регіонів; 

-� забезпечити матеріально-технічну базу, насамперед, 

установ і закладів, що займаються науковою діяльністю, 

підготовкою кадрів, підвищенням їх кваліфікації, медичним 

обслуговуванням населення [2, с. 197]. 
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Необхідність та передумови створення 

 кластеру в регіоні 
В умовах глобалізації та посилення конкурентної боротьби 

сталий розвиток міста, регіону та країни залежить від їх вміння 

виявити та експлуатувати свої специфічні можливості, пропагувати 

свої привабливі та корисні якості з метою повноцінного 

інформування користувачів про конкурентні переваги території. 

Вирішення цього завдання можливе шляхом запровадження 

сучасних інноваційних форм організації соціально-економічних 

відносин.   

Однією з таких фундаментальних організаційних основ, що 

дозволяє реалізувати наявні конкурентні переваги та втілити у 

життя стратегію соціально-економічного розвитку регіону є 

кластер. Поняття кластера в науковий обіг було введено 

американським вченим Майклом Портером в його фундаментальні 

праці – Конкурентні переваги країн (1990). Він розглядав кластер 

як "сконцентровані за географічною ознакою групи 

взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників 

послуг, фірм у відповідних галузях, а також пов’язаних з їх 

діяльністю організацій (наприклад, університетів, агентств по 

стандартизації, торговельних об’єднань) в певних областях, що 

конкурують, але разом з тим і проводять спільну роботу" [2, с.127]. 

Реалізація стратегії розвитку регіону на основі кластерної 

моделі має наступні переваги: 

-  ефективне використання та розвиток економічного 

потенціалу регіону; 

- встановлення коопераційних договірних зв’язків між 

бізнесом, владою та наукою, що забезпечує синергетичний ефект; 

- підвищення конкурентоспроможності учасників кластеру за 

рахунок взаємовигідної співпраці, обміну науково-технічними 

дослідженнями та інноваціями; 
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- посилення процесів спеціалізації та розподілу праці між 

учасниками кластеру, що дозволяє знизити собівартість виробленої 

продукції та підвищити її конкурентоспроможність; 

- створення точки економічного зростання, стимулювання 

науково-технічного прогресу; 

- створення нових високооплачуваних робочих місць та 

формування здорового соціального капіталу; 

- підвищення рівня життя населення. 

Становлення кластерів в регіоні проходить певні етапи: 

1. Визначення потенціалу кластеризації регіону (визначення 

ринкових позицій галузей регіону, аналіз якісних та кількісних 

показників розвитку регіону, виявлення конкурентних переваг у 

певних секторах економіки, аналіз ресурсної бази регіону). 

2. Встановлення партнерських відносин між технологічно 

пов’язаними підприємствами (однакової спеціалізації) – 

формування ядра кластера. 

3. Залучення допоміжних та обслуговуючих підприємств і 

організацій – формування оболонки кластера. 

4. Ефективне використання економічного потенціалу регіону. 

5. Укладання угод про співпрацю. 

Отже, виходячи з сутності поняття кластер, передового 

зарубіжного та вітчизняного досвіду формування кластерних 

утворень, можна стверджувати, що ефективність та 

результативність процесу побудови кластерної структури залежить 

від існування наступних передумов: 

1) наявності географічно близької групи компаній, які 

працюють в одній галузі національної економіки, взаємодіють у 

рамках бізнес-процесів, що ґрунтуються на використанні 

конкурентних переваг територій; 

2) наявності фірм малого та середнього бізнесу, які 

обслуговують галузеві підприємства та сприяють підвищенню 

ефективності протікання бізнес-процесів; 

3) наявності наукових, науково-дослідних організацій, які 

займаються прикладними розробками у сфері спеціалізації 

майбутнього кластера; 

4) готовності та компетентності органів місцевого 

самоврядування необхідних для здійснення ефективного та 

результативного процесу побудови кластерної структури в регіоні. 

Саме місцева влада, в сучасних умовах, повинна стати 



 

 147 

каталізатором процесу кластеризації в регіоні, тією інформаційно-

комунікаційною площадкою між бізнесом, владою та наукою, що 

дозволить створити спільні точки росту в регіоні у формі 

кластерних утворень; 

5) розвиненої регіональної інфраструктури (транспортні 

комунікації, енергопостачання, інформаційні мережі, фондові 

ринки, фінансові (клірингові) системи, дослідницькі мережі тощо). 

Основною метою кластерів є 

підвищення конкурентоспроможності його учасників за рахунок 

взаємовигідної 

співпраці, обміну науково-технічними дослідженнями та 

інноваціями. 
 

Література 
1. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і 

територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіка України. – 

2010. № 2. – С. 14-23.  

2. Портер М. Конкуренция / М.Портер; [пер. с англ.] – М: Издательский 

дом "Вильямс". 2005. – 608 с. 

3. Чикаренко І. Аналіз сутності та принципи організації роботи 

кластерів: наук. розробка / І. Чикаренко // Роль кластерних ініціатив у 

реформуванні системи підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування : матер. проблемного семінару. – 

Сімферополь: КЦППК, 2011. – С. 2 – 24. 



 

 148 

Розділ 4 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГО-
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Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка 
 

Проблеми економічного оцінювання екосистемних 

послуг в Україні 
 

Екологічна економіка розглядає послугу як не лише результат 

праці людини, але й результат функціонування екологічних 

систем, що потребує внесення суттєвих коректив у визначення 

поняття послуга. Річ у тім, що  послуга зазвичай асоціюється із 

економічною діяльністю.  

Розглядаючи послугу як особливий товар, споживна вартість 

якого виявляється через певну діяльність або через її вплив на 

споживача послуги, економісти та екологи розширюють рамки 

цього суспільного феномену та урізноманітнюють його форми, 

створюючи підґрунтя для ідентифікації послуг, виробником яких є 

не суб’єкт господарювання, а елемент природного капіталу – 

екосистема, неодмінною складовою частиною якої є людина та її 

довкілля. Результатом продукування/споживання екосистемної 

послуги є зміни в добробуті людини [1]. 

Аналіз та оцінювання екосистемних послуг як економічної 

категорії є сьогодні ключовим аспектом комплексної системи 

взаємозв’язків між функціонуванням природних екосистем, 

діяльністю економічних суб’єктів та суспільним прогресом. На 

основі загальної економічної вартості можна показати вигоди для 

громади від збереження природоохоронних територій, оцінити 

екологічні послуги природоохоронних територій. В Україні лише 

недавно почали з’являтись дослідження цієї проблеми, тоді як у 

світовій практиці аналіз загальної економічної вартості активно 

використовують як ефективний засіб оцінювання вигод від 

існування та збереження природоохоронних територій. 
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Згідно із Європейською стратегією біорізноманіття усі 

країни-учасниці ЄС до 2020 року повинні встановити й оцінити на 

національному рівні екосистеми та їхні послуги, а також 

інтегрувати отримані результати в загальну систему еколого-

економічних розрахунків. На регіональному рівні оцінка 

стосується, зокрема, і біосферних резерватів, адже ЮНЕСКО теж 

вимагає опису екосистемних послуг біосферних резерватів. У 

цьому контексті реалізація ТЕЕВ-проекту в Україні (The Economics 

of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) сприяла б системному 

інтегруванню екологічної оцінки біорізноманіття у рішення 

відповідних органів влади в країні. 

Після підписання Асоціації з Європейським Союзом великі 

виклики для України пов’язані, зокрема, з упровадженням 

державної стратегії екологічної політики до 2020 року та з 

втіленням Національного плану дій (державної програми) з 

охорони довкілля, передусім у питанні зміни клімату та 

збереження біорізноманіття. Цей план дій передбачає розробку 

методики класифікації та оцінювання екосистемних послуг та 

практичне її впровадження  до 2020 року у територіальний 

менеджмент, а українське екологічне законодавство має бути 

гармонізоване з європейськими стандартами. Частка 

природоохоронних територій, які знаходяться у державній 

власності, до 2020 року має зрости на 15%.  

На практиці найчастіше використовують два підходи до 

оцінювання екосистемних послуг: первинна вартісна оцінка, що 

виконується в ході об'єктно-орієнтованих досліджень та 

перенесення вартісних оцінок за аналогією ("перенесення вигод"). 

У першому випадку оцінці підлягає досліджуваний об'єкт з 

властивою йому композицією екосистем, екосистемних послуг і 

цінностей. У другому випадку здійснюється пошук найбільш 

близьких аналогій серед раніше виконаних оцінок, а також шляхів 

перенесення цих оцінок на об'єкт.  

Суттєву допомогу в адаптації українського екологічного 

законодавства до сучасних  європейських вимог може надати 

Німеччина, яка є світовим лідером у впровадженні 

енергозберігаючих технологій та ефективних систем екологічного 

менеджменту. Цілком очевидно, що приєднання України до 

міжнародних TEEB- та IPBES-процесів є першочерговим 
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завданням, що вимагає невідкладного вирішення на державному 

рівні. 

В рамках ТЕЕВ-проекту Ріо-де-Жанейрської конвенції 

розроблено цілу низку ключових принципів вартісної оцінки 

екосистемних послуг, серед яких слід виділити [2,3]: 

- оцінка екосистемних послуг повинна враховувати показники 

граничних змін стану екосистемних послуг; 

- оцінка повинна враховувати специфіку екосистем, а також 

первинний стан екосистемних послуг; 

- економічну оцінку екосистемних послуг потрібно 

здійснювати відповідно до найкращих практик "перенесення 

вигід", у той час, як основні зусилля необхідно зосереджувати на 

проблемі агрегування оцінок граничних змін екосистемних послуг; 

- оцінки повинні проводитися відповідно до сприйняття 

бенефіціарів; 

- методичні підходи до оцінки екосистемних послуг, які 

сформовані з врахуванням інтересів та потреб місцевих спільнот, 

можуть бути використані для кращого сприйняття оцінок 

суспільством; 

- при проведенні оцінки екосистемних послуг необхідно 

враховувати фактори незворотності та асиміляційних ефектів. 

Будь-який вплив на екосистемні послуги викликає в них різні за 

масштабом та наслідками зміни. 
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Моделювання еколого-економічного розвитку 
аграрного підприємства на базі гіперграфів 

 

За оцінками експертів, Україна належить до числа країн із 
найвищим рейтингом щодо потенціальних можливостей у 
сільському господарстві. Основною складовою цього потенціалу є 
концентрація найродючіших у світі чорноземів (понад 65% 
ґрунтового покриття країни). 

Негативними об’єктивними чинниками, що перешкоджають 
розвиток сільськогосподарського виробництва та зумовлюють 
особливу увагу до проблем сільського господарства з боку 
держави та науковців, є: нестабільність цін і доходів в 
агропромисловому виробництві; конкурентне середовище і 
високий ступінь монополізації в ресурсних та переробних сферах; 
низька привабливість інвестування в аграрне виробництво; 
різноманітність природно-кліматичних умов; потреба екологізації 
сільського господарства, необхідність у страхуванні 
сільськогосподарської діяльності; особливості формування 
соціальної інфраструктури села, тощо. Зміна умов функціонування 
аграрного виробника, зокрема рослинницького господарства, 
також пов’язана зі збільшеннями цін на енергоносії, зростанням 
орендної плати за землю. Це призводить до необхідності 
використання не лише сучасних форм землеробства, а й 
адекватного апарату для прогнозування та планування діяльності 
підприємства. 

В європейських країнах у практику господарювання увійшло 
так зване високоточне землеробство, сутність якого можна 
охарактеризувати такими складовими: точне керування технікою; 
аналіз та управління факторами, що впливають на родючість 
ґрунту; планування, контроль та аналітика. Такий комплекс заходів 
дозволяє накопичувати об’єктивну інформацію, аналізувати її та 
приймати швидкі та ефективні рішення, без яких перевитрат не 
уникнути. 

У роботах авторів [1, 2] обґрунтовано ефективність 
застосуванні апарату теорії графів та гіперграфів для моделювання 
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структури розподілу орних ресурсів. Проте залишалося відкритим 
питання відображення певної невизначеності (не детермінованості) 
параметрів задачі. Об'єкт вивчення даного дослідження – система 
землекористування орними угіддями – характеризується не тільки 
складністю структури і взаємозв'язків елементів системи, але і 
динамічною зміною параметрів (наприклад, врожайності культур), 
істотною залежністю їх від зовнішніх, часто випадкових факторів, 
які обумовлюють виникнення при прийнятті управлінських рішень 
ситуації джерела ризику. При цьому традиційний шлях урахування 
факторів невизначеності на основі імовірнісного й статистичного 
моделювання не завжди забезпечує адекватне відображення 
дійсності й найчастіше виявляється неможливим: по-перше, 
сучасні сільгосппідприємства часто не мають достатньої кількості 
спостережень для проведення статистичних розрахунків та 
прогнозування значень показників; по-друге, такий підхід не дає 
змоги враховувати суб’єктивний досвід виробника. Для 
прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, цін на 
добрива або енергоносії, які істотно впливають на результат 
господарювання, в умовах нестійкості економіки 
використовуються моделі та методи, які надають досліднику 
прогноз у вигляді нечіткої множини. Це призводить до 
необхідності розробки та використання економіко-математичних 
моделей, які базуються на інших підходах до опису 
невизначеності, одним з яких є теорія нечітких множин та теорія 
можливостей [3, 4]. 

Для моделювання структури системи в умовах 
невизначеності існує поняття нечіткого гіперграфа [5]. Проте, це 
поняття дозволяє відобразити лише характеристику ступеня 
можливості існування певного зв’язку в системі. На практиці ж 
виникає необхідність для детермінованого зв’язку відображати 
невизначеність в оцінці його результату – параметра 
оптимізаційної моделі. Це призводить до необхідності як 
інструментарій економіко-математичного моделювання обрати 
звичайний зважений гіперграф, ваги ребер якого задано у вигляді 
нечітких чисел. 

Розглядається господарство (агрофірма), яке для виробництва 
використовує певну (задану) кількість орних угідь (полів). За 
рекомендаціями науково-дослідних інституцій на полях 
господарства планується вирощувати певну кількість 
рекомендованих культур. Відома врожайність кожної культури, 
засіяної на конкретному полі (з урахуванням її попередників), та 
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закупівельна ціна кожної культури. Також відомий вміст зернових, 
протеїнових одиниць і показники витрат на виробництво. 
Необхідно скласти такі схеми чергування культур на орних угіддях 
господарства (сівозміни), при яких буде отриманий найкращий 
результат господарювання. Як показники оцінювання якості 
господарювання можуть бути обраними наступні показники: 
сумарний обсяг або сумарна вартість реалізованої продукції, або 
загальний вміст корисних речовин у зібраному врожаї, загальні 
витрати або прибуток. Водночас витрати на виробництво та 
оброблення культур, а також оцінки виснаження ґрунту повинні 
бути мінімальними. При цьому необхідно враховувати, що для 
кожного регіону, розташованого у визначеній ґрунтово-
кліматичній зоні та який має досвід і традиції вирощування 
культур, розроблені ті або інші системи землеробства, що містять 
рекомендовані науково обґрунтовані сівозміни 
сільськогосподарських культур. 

Математична модель задачі землекористування 
формулюється як задача про реберне покриття 3 часткового 3-
однорідного нечіткого (зваженого нечіткими вагами) гіперграфа 

 1 2 3, , ,G V V V E  зірками. Вершинам: 

першої частки    
1 1 1 1

1 1 2{ , ,..., ,..., }k mV v v v v  приписаний індекс 1,k m , 
що відповідає номерам культур, які вирощуються на підприємстві,  

другої частки      
2 2 2 2

2 1 2{ , ,..., ,..., }i nV v v v v  – індекс 1,i n  , відповідний 
номерам полів, m n ,  

третьої частки  3

0 3 3 3 3

3 1 2{ , , ..., ,..., }j nV v v v v  – індекс 31,j n , відповідний 
порціям добрив.  

Множина ребер { }E e  визначається згідно з наступною 
змістовною умовою: якщо поле i  може бути відведено під 
культуру k  і при цьому для пари ,i k  припустимо внести j -у порцію 

добрива, то вершини 
1 2 3

1 2 3, ,k i jv V v V v V    утворюють ребро  1 2 3, ,k i je v v v
.  

Кожному ребру e E  заданого 3-часткового 3-однорідного 

гіперграфа  1 2 3, , ,G V V V E  ставиться у відповідність нечітке число (R-
L)- типу 
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де (в контексті змістовного значення при моделюванні) 
параметри, що містяться в завданні нечіткого числа мають 
наступний зміст: 

w– можливе значення певної оцінки результату 
(економічного, екологічного тощо, наприклад, врожайності), який 
очікується від культури k , засіяної на полі i  за умови, що в ґрунт 
цього поля внесена j -а  порція добрив, 

 w  – функція приналежності значення (врожайності) w  до 

нечіткого числа  w e , 

ea  – мода нечіткого числа  w e , 
,e e   – коефіцієнти його нечіткості. 

Завдання ваг ребер у вигляді нечітких чисел є необхідним для 
врахування невизначеності значень економічних показників. Такий 
підхід дозволяє адекватно відобразити думку експертів. За рахунок 
вибору виду функції приналежності можна відображати очікування 
експертів щодо значення показника, зокрема прибутку від 
вирощування даної культури на певній ділянці з використанням 
агротехнічного заходу, та відображати очікування щодо можливих 
відхилень цього показника. Представлення нечітких чисел у 
вигляді (L-R) – типу дозволяє адекватно відобразити параметри 
моделі та використати апарат нечітких чисел. 
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Schützen durch nützen – die regionalmarke juradistl 
 

Bereits seit Februar 2002 arbeiten die Landschaftspflegeverbände 

der vier bayerischen Landkreise Amberg-Sulzbach, Neumarkt i.d.OPf., 

Regensburg und Schwandorf sowie die Regierung des 

Regierungsbezirks Oberpfalz am Aufbau eines 

landkreisübergreifenden Biotopverbunds in der Kulturlandschaft des 

Oberpfälzer Jura.  

Im Biodiversitätsprojekt „Juradistl – Biologische Vielfalt im 

Oberpfälzer Jura" soll die Artenvielfalt durch integrierte Konzepte 

einer nachhaltigen Landnutzung erhalten und optimiert werden. Ziel 

dabei ist es, Lebensräume gefährdeter Tier- und Pflanzenarten zu 

sichern, neu zu schaffen oder wieder zu vernetzen. Darüber hinaus soll 

über eine projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein der 

Bevölkerung für Biodiversität und Naturschutz gestärkt werden.  

Wichtige Instrumente dieser Ziele sind die Erhaltung und 

Ausweitung des extensiven Ackerbaus zur Sicherung der Flora und 

Fauna in der offenen Feldflur sowie die Erhaltung und Optimierung von 

extensiv bewirtschaftetem Grünland durch an Naturschutz orientierten 

Zielen angepasste Wiesen- und Weidenutzung. Schließlich werden 

extensiv genutzte Streuobstbestände erhalten und neu geschaffen.  

Ein wesentliches Element im Aufbau des Biotopverbundes ist die 

Entwicklung der naturschutzbezogenen Regionalmarke „Juradistl". 

Der Grundgedanke dabei ist ein nutzungsorientierter Ansatz in der 

Naturschutzarbeit. Da der Biotopverbund mit der dazugehörigen 

reichen Artenausstattung in hohem Maße von extensiven 

Bewirtschaftungsformen abhängt, sollten die dabei erzeugten Produkte 

mit Aufpreis und besonderem Image am Markt positioniert werden. Um 

die oben genannten Ziele und damit den Erhalt der Biologischen 

Vielfalt zu erreichen, ist der Aufbau von strategischen Allianzen 

zwischen Landnutzern, Verarbeitungsbetrieben, Verbrauchern und 

politisch Verantwortlichen zur Mobilisierung der Marktkräfte das 

zentrale Instrument. Gestartet wurde im Jahr 2004 mit der Vermarktung 

von Lammfleisch unter dem Namen Juradistl-Lamm. Im September 

2011 startete die Vermarktung von Juradistl-Weiderindern, die 
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extensiv und nach naturschutzfachlichen Anforderungen gehalten 

werden. Im Sommer 2013 folgte schließlich die Erweiterung des 

Angebots durch die Vermarktung von regionalem Streuobst als 

Juradistl-Apfelschorle.  

In der zurückliegenden Projektlaufzeit wurden die 

naturschutzfachlichen und landschaftspflegerischen Ziele erreicht 

und gleichzeitig eine erhebliche regionale Wertschöpfung der 

Projektpartner aus der Landwirtschaft, dem Lebensmittel-handwerk, 

größeren lebensmittelverarbeitenden Betrieben sowie der Hotellerie und 

Gastronomie mit großem ökonomischen Erfolg erzielt. Die folgende 

Übersicht zeigt ausgewählte Wertschöpfungseffekte gegliedert nach den 

einzelnen Komponenten des Juradistl-Biodiversitätsprojekts.  

 

Maßnahmen im 

Biodiversitätsprojekt  

Regionale Wirtschaftskreisläufe und 

Wertschöpfungseffekte  

Landschaftspflegemaßnahmen 

Durchführung durch Landwirte und 

Schäfer  

ca. 3,4 Mio. € (2009 – 2015)  

Beratung von Landwirten zur 

optimierten Nutzung von 

Förderprogrammen  

Monetäre Effekte für Landwirte und 

Schäfer ca. 2,2 Mio. € (2009 – 2015)  

Verkauf von Juradistl-Lamm   Gesamtumsatz (seit 2004): ca. 8,8 Mio. €  

Verkauf von Juradistl-Weiderind Gesamtumsatz (seit 2011): ca. 1,0 Mio. €  

Verkauf von Juradistl-

Apfelschorle  
Gesamtumsatz (seit 2013): ca. 1,0 Mio. €  

Gesamtumsatz (seit 2004)   Ca. 17,4 Mio. €.   

 

Tabelle 1. Biodiversität und Wertschöpfungseffekte im Juradistl-

System 
 

Im Juradistl-Projektgebiet wurden bisher über 955 ha 

landwirtschaftliche Fläche mit Agrar-Umwelt-Maßnahmen (AUM) 

extensiviert. Durch diese Fördermaßnahmen des Freistaates Bayern, 

dem sogenannten Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) und 

Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) konnten Erstabschlüsse in Höhe 

von ca. 443.000 € vorbereitet werden. Unterstellt man die übliche 5-

jährige Laufzeit der AUM, fließen damit 2.215.000 € zur Unterstützung 



 

 157 

einer naturschutzfachlich orientierten Landbewirtschaftung in das 

Projektgebiet. 

Durch eine Vielzahl an Landschaftspflegemaßnahmen, wie z.B. 

die Entbuschung von Kalkmagerrasen und die Neuanplanzung von 

Streuobstwiesen, Hecken und Feldgehölzen in Zusammenarbeit mit 

Landwirten und Schäfern konnten in den Jahren 2009 bis 2015 etwa 3,4 

Millionen Euro für deren praktische Arbeitsleistung ausgezahlt werden.  

Das Markenprogramm „Juradistl-Lamm" existiert seit dem Jahr 

2004. Nach der Einführungsphase, die ca. drei Jahre dauerte, haben sich 

die Schlachtzahlen im Vermarktungssystem seit 2007 auf rund 1.200 

Lämmer im gesamten Projektgebiet pro Jahr stabilisiert. Durch den 

Verkauf von Juradistl-Lamm konnte daher seit der Einführung des 

regionalen Markenprodukts ein Gesamtumsatz von etwa 8,8 Mio. € 

erzielt werden.  

Im Jahr 2015 nahmen in den vier Projektlandkreisen 38 Gastwirte, 

22 Metzgereien mit 46 Filialen und 8 Schlacht- und Zerlegebetriebe am 

Vermarktungsprogramm Juradistl-Lamm teil. Beliefert wurden die 

Partner-Betriebe von 16 Juradistl-Schäfern, davon drei mit einer 

eigenen Schlachteinrichtung.  

Im Jahr 2015 beteiligten sich 11 Gastwirte und eine Metzgerei mit 

6 Filialen am Vermarktungssystem Juradistl-Weiderind. Insgesamt 

wurden seit 2011 über 100 Juradistl-Weiderinder vermarktet. Durch die 

Lieferung von inzwischen sieben Weiderind-Haltern haben sich die 

jährlichen Absatzzahlen bei ca. 30 – 35 Tieren pro Jahr stabilisiert. Der 

Gesamtumsatz seit 2011 beläuft sich auf etwa 1,0 Mio. €.  

Mit dem Marktauftritt der Juradistl-Apfelschorle im Sommer 

2013 und damit der Einführung des Produktsegments „Streuobst" 

konnte ein weiterer wichtiger Erfolg beim Aufbau der strategischen 

Allianzen für die Biodiversität verbucht werden. Durch den Vertrieb der 

Apfelschorle in Getränkemärkten, Brauereien und in kommunalen 

Einrichtungen werden die Präsentationsmöglichkeiten für 

Biodiversitätsprodukte als „Botschafter für die biologische Vielfalt" 

in nicht unerheblichem Maße erweitert.  

Die Absatzmenge der naturtrüben Apfelschorle hat sich von 2013 

auf 2014 fast verdoppelt und lag im Jahr 2014 bei etwa 162.000 Litern. 

Der Gesamtumsatz seit 2013 summiert sich auf etwa 1,0 Mio. €, wobei 

sich das Produkt bisher noch in der Anfangsphase befindet.  

Flankiert werden diese Bestrebungen von gezielter, 

projektbezogener Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung, 
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beispielsweise am Umweltbildungs- und 

Regionalentwicklungszentrum HAUS AM HABSBERG des 

Landkreises Neumarkt i.d.OPf. (www.hausamhabsberg.de). 

Exemplarisch seien hier die zahlreichen Exkursionen mit 

Kindergartengruppen und Schulklassen, naturkundliche Wanderungen 

mit Erwachsenen, bis hin zu Kochkursen mit Juradistl-Produkten 

genannt. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung sind die Instrumente 

der Bewusstseinsbildung für naturschutzbezogene Qualitätsprodukte 

(„Botschafter für Biodiversität"), um die  Bedeutung von traditionell 

angebauten Feldfrüchten, der Weidehaltung und von 

Streuobstbeständen für den Artenschutz, die Landschaftsästhetik und 

die Erhaltung alter Kulturlandschaften hervorzuheben. Umweltbildung, 

Tourismus und Naturerlebnis stützen die Vermarktung der regionalen 

Produkte.  

Im Rahmen des Projekts wurden Wander- und Radwanderkarten 

entwickelt. Auf dieser sogenannten „Juradistl-Tour" können sich 

Besucher an verschiedenen Erlebnisstationen über das 

Biodiversitätsprojekt informieren. Unter dem Motto „Juradistl-

Erlebnis" wurde erst kürzlich ein Landschaftskino eröffnet, von dem 

aus typische Elemente der Oberpfälzer Kulturlandschaft entdeckt 

werden können.  

Bei einer Tagung in St. Marienthal im November 2015 fand ein 

erster Austausch zwischen Dr. Franz Ehrnsperger, dem Inhaber der 

größten deutschen Ökobrauerei, Werner Thumann, dem Geschäftsführer 

des Landschaftspflegeverbandes Neumarkt i.d.OPf. und Prof. Dr. 

Kramer statt. Dort wurde vereinbart, zusammen mit der NETSCI Prof. 

Dr. Kramer GmbH das Regionalvermarktungssystem Juradistl zu 

evaluieren und mit einem verbesserten Marketingsystem auf die nächste 

Entwicklungsstufe zu heben.  

 
 

 

 

Abbildung 1 Die Juradistl-Markenfamilie -   

Tourismus, Umweltbildung und Naturerlebnis stützen die Vermarktung regionaler Produkte.  
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Інформаційні технології підтримки 

екологічного розвитку регіону 
 

Виклики сучасності потребують від усіх країн вжиття 

термінових заходів щодо формування концептуального бачення 

екологічного розвитку в світі, щоб уникнути екологічних криз і 

сприятиме сталому розвитку. Вперше це питання було порушено 

на Конференції ООН з довкілля людини (1972, м. Стокгольм), яка 

визнала актуальність екологічної проблематики та необхідність 

створення дієвих міжнародних механізмів для її розв’язання. 

Наразі дослідження з охорони навколишнього середовища 

ведуться у всіх областях науки і техніки різними організаціями і на 

різних рівнях, в тому числі і на державному. 

Дана проблема досліджується багатьма вченими та 

організаціями, зокрема: Довгий С.О., Красовський Г.Я.[1], 

Зеркалов Д. В.[2],  А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, 

Т. Тимочко. [3], Пузаченко Ю. Г.[4]. 17 грудня 2015 року відбулась 

знакова подія підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію 

між Державною екологічною інспекцією України та Українським 

громадським об`єднанням міжвідомчих комунікацій у сфері 

охорони навколишнього природного середовища е-Екологія. 

підписано меморандум про взаємодію між Держекоінспекцією 

України та ГО е-Екологія [5]. 

Великі обсяги екологічної інформації, дані багаторічних 

спостережень, новітні розробки розкидані по різних 

інформаційних базах або навіть знаходяться на паперових носіях в 

архівах, що не лише ускладнює їх пошук, використання, а й 

призводить до сумніву в достовірності даних та ефективному 

використанні коштів, що виділяються на екологію з бюджету, 

іноземних фондів чи комерційними структурами. 

Постала необхідність інформатизації, проведення постійного 

моніторингу за фактичним станом навколишнього середовища, 

сплатою податків, проведенням екологічних заходів. 



 

 160 

Потужною силою в розвитку сучасного суспільства є 

інтенсивне глобальне поширення інформаційно-комунікативних 

технологій, які допомагають збирати, зберігати, аналізувати та 

розповсюджувати інформацію. Інформаційні технології служать 

перш за все для економії ресурсів шляхом пошуку і подальшого 

використання інформації для підвищення ефективності людської 

діяльності. 

Одним із перспективних напрямів ІТ-підтримки процесів 

екологічного розвитку є застосування геоінформаційних систем. 

Географічна інформаційна система (ГІС) – це сучасна 

комп'ютерна технологія для картографування об'єктів 

навколишнього природного середовища, а також реальних подій, 

що відбуваються в ньому. 

ГІС зберігає багато пластів (зрізів) інформації з прив'язкою до 

місцевості. Пласти даних можуть містити супутникові зображення, 

топографію, державні кордони, річки, автостради, лінії 

електропередач, джерела забруднення, ареали дикої природи. 

Сьогодні ініціативи з розвитку екологічно чистих дата-

центрів, які передбачають зниження електронних відходів, 

шкідливих викидів, а також використання альтернативних 

енергетичних технологій, сприяють ефективному зберіганню, 

управлінню і передачі даних по всій інфраструктурі, а також 

зменшують негативний вплив на навколишнє середовище. 

Згідно з прогнозом, світовий ринок екологічно чистих дата-

центрів, який у 2014 році був оцінений у 23,58 млрд доларів, 

злетить на 30,8% у період між 2015 і 2022 роками паралельно з 

прийняттям екологічно чистих рішень в ІТ, телекомунікаційній 

галузі, а також у страхуванні, банківській та фінансовій сферах[7]. 

ГІС є тим реальним інструментом, який здатний 

забезпечувати інформаційну основу для прийняття оптимального 

управлінського рішення. Здатність обробляти інформацію 

просторового характеру, представлену на географічних картах, 

принципово відрізняють ГІС від інших інформаційних систем. 

У 2011 році Greenpeace опублікував доповідь, який оцінював 

ступінь навантаження компаній на екосистему, де компанія Apple 

очолила рейтинг кліматичних правопорушників. Після критичних 

виступів Greenpeace проти Apple з приводу використання 

невідновлюваних джерел енергії, компанія представила публіці 
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план переходу усіх дата центрів на 100% відновлювані джерела 

енергії[6]. 

В даний час компанія Apple близька до своєї мети: 

корпоративні кампуси та центри обробки даних в своїй діяльності 

на 94% (у 2010 році ця цифра становила 35%) використовують 

"зелену" енергію. Наступним кроком є розширення цієї програми і 

залучення мережі роздрібних магазинів у дану програму[6]. 

Центральне місце в понятті сталого розвитку займає 

проблема врахування довгострокових екологічних наслідків. 

Необхідна мінімізація негативних екологічних наслідків для 

наступних поколінь. Неможна жити за рахунок своїх дітей і внуків, 

неможна витрачати природну скарбницю тільки для себе. 

На сьогоднішній час не багато великих компаній досліджує 

вплив своєї діяльності на навколишнє середовище, що є 

проблемою. Також є проблемою й не досконале законодавство з 

купою підводних каменів. 

Новітні технології та сучасні  інформаційні системи 

допомагають людству при вирішені багатьох проблем. Але 

кінцевий вплив інформаційних технологій на довкілля, ще далеко 

не з'ясований. 

Існує дуже багато новітніх екологічно направлених розробок, 

що мають своє відносно вузьке направлення, але не існує системи 

яка б об’єднала всі ці речі в єдиний механізм. 

Для створення потужної геоінформаційної системи потрібно, 

що допоможе при дослідженні проблеми екологічного розвитку 

регіону слід дослідити та врахувати величезну кількість факторів.  

Дане питання досі залишається відкритим, вплив людства на 

зовнішнє середовище колосальний, саме тому дослідження даного 

напряму має місце і потребує значної уваги і подальшого розвитку.  
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Модельноцентрична концепція формування освітніх 
програм в інформаційно-знаннєвій економіці 

 

Розпочате реформування освітнього процесу в Україні в 
напрямку цільового інтегрованого компетентісно-результуючого 
підходу є відкритим до дискусій. Обговорення питань викладання 
дисциплін модельного блоку, що наразі триває в колі фахівців з 
"Комп'ютінгу", які представляють різні регіони України, свідчить, 
що освітні програми та "лінійки" дисциплін економіко-
математичного циклу необхідно суттєво трансформувати. 

Передусім необхідно вибудувати чітку вертикаль неперервної 
модельно-аналітичної освіти, що повинна стати ознакою, 
стандартом та маркером високої якості підготовки економіста, 
який вже у найближчому майбутньому впровадить кібернетичне 
модельне управління до середовища Індустрії 4.0. Дискусію з 
приводу доцільності та обсягів викладання студентам дисциплін 
блоку економіко-математичного моделювання варто спрямувати до 
оптимізації розподілу модельного блоку дисциплін. 

Враховуючи нагальну потребу набуття фахівцями будь-якої 
сфери економічної діяльності кібернетичних та інших новітніх, 
зокрема, синергетичних компетенцій, виші мають забезпечити 
адресність математичного наповнення економічної освіти на 
засадах студентоцентрованого врахування вимог кінцевих 
споживачів освітніх послуг. Студентоцентризм передбачає 
динамічне поєднання професійних, когнітивних, комунікативних 
та ціннісних складових: розуміння, знань та навичок, що 
гарантуватимуть майбутнім фахівцям можливість ефективно 
інтегруватися у мережеве суспільство. 

Важливо, що наразі в реальному секторі економіки, який 
визначає суспільне замовлення на фаховий профіль економіста, 
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майже сформоване  модельне "депо": накопичено теоретичні 
розробки, набуто значний досвід впровадження, охоплюються нові 
сфери застосування моделей. Натомість управління на пігрунті 
безмодельних технологій у свідомості широкого загалу 
асоціюється з "докібернетичним поглядом" на складний хаотично 
впорядкований світ і, як наслідок, відсутністю "сертифіката 
відповідності" системи управління сучасним вимогам і стандартам 
якості, що призводить на практиці до суттєвих помилок у виборі 
стратегій та рішень. 

Отже, модельна парадигма має всі передумови для активного 
впровадження у комунікативний та навчальний простір, оскільки 
математичне моделювання є інтелектуальним ядром 
інформаційних технологій аналізу, оцінювання, прогнозування, 
ризик-менеджменту, обґрунтування та прийняття раціональних 
рішень, бізнес-аналітики на підґрунті широкого застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Математичне моделювання визнається методологічним 
імперативом інформаційної мережевої економіки знань в умовах 
глобалізації конкуренції та зумовлених нею невизначеності та 
ризику. Для економічних систем, що позиціонуються в просторі 
невизначеності, конфліктності, ризику, динаміки, цей 
інструментарій є найбільш адекватним. Нові знання, які є 
продуктом моделювання, концентрують логіку поводження 
економічної системи, ієрархію її цілей, латентні закономірності її 
розвитку в багатокритеріальному економічному середовищі. 

Модельна концепція наразі стає парадигмою, технологією, 
навіть сленгом сучасної активної, широко інформованої та 
обізнаної на комп'ютінгу молоді. Новітні технології аналізу 
великих обсягів даних Big Data, інтелектуального здобування та 
генерування знань Data Mining стрімко впроваджується у 
повсякденне життя сучасної людини. Отже, вільне володіння 
модельним інструментарієм стає своєрідною "перепусткою" до 
наукової спільноти, входить "у тренд", підкреслюючи високу 
якість освіти. 

Суттєво, що поступово втілювана відкритість вишів України 
на тлі формування єдиного європейського простору вищої освіти, 
інтенсивного трансферу освітніх програм, науковців, студентів, які 
проходять включене  навчання, завершили формування 
сприятливого математичного образу як  корисного та 
наукомісткого. Модельні компетенції випускника суттєво 
збільшують потенціал його працевлаштування, слугують 
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запорукою кар'єрного зростання, чинником престижності, трендом, 
елементом стилю ділової людини, пунктом вимог з боку PR-
менеджменту, державних службовців, бізнес-адміністрування 
тощо. 

Студенти різних факультетів мають знати основні засади 
економіко-математичного моделювання. Хоча існує певна інерція 
"побоювань" математики з боку молоді, що одержує гуманітарну 
освіту.  Важливо наголосити, що, крім кібернетиків, студенти 
інших факультетів дедалі активніше залучаються до виконання 
власних аналітичних та міні-консалтингових проектів, наукових 
досліджень, участі в конференціях, тренінгах, школах-семінарах, 
зокрема, у міжнародних проектах та інших формах освітньо-
наукової діяльності. Рівень їхніх результатів та підготовленості, 
набутих протягом вивчення дисциплін економіко-математичного 
циклу модельних компетенцій, є стабільно високим, про що 
свідчать перемоги на олімпіадах, конкурсах студентських наукових 
робіт, одержані студентами гранти та спеціальні стипендії. 

Для задоволення усталеного та неперервно зростаючого 
попиту на модельний "контент", виші мають забезпечити 
неперервність вивчення основних дисциплін економіко-
математичного моделювання, починаючи з 2-го по 4-й курси, 
також у межах вибіркових дисциплін модельного блоку: ризик-
менеджмент, фінансова математика, економетрика-2, 
прогнозування соціально-економічних процесів тощо. 

Особливої уваги потребує продовження модельного циклу на 
магістерському рівні, де необхідно суттєво розширити базис 
вивчення математики, зокрема ввести до нормативних дисциплін 
для всіх бакалаврів дискретну математику, нечітку логіку. Вступ 
до моделювання економіки доцільно запропонувати вже 
першокурсникам, де надаватиметься огляд, класифікація, історія та 
проблематика моделювання економіки. 

Пропонуємо також суттєво переорієнтувати нормативні 
дисципліни типу "Основи наукових досліджень" у напрямку 
узагальнення модельного підходу як сучасної інтелектуальної 
методології соціально-економічних досліджень та її 
інструментарію. 

Студентоцентризм, з нашого погляду, полягає у визначенні 
компромісної стратегії в просторі наступних можливих підходів. З 
одного боку, для розуміння та вільного використання 
інтелектуальних технологій, студент має докладно опанувати 
доволі складний математичний інструментарій. З іншого боку, 
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існує дещо альтернативне бачення: на тлі зниження рівня 
математичної підготовки середньої освіти та зростаючих вимог 
життя, якими керуватимуться виші, очікуваною "відповіддю" 
абітурієнтів може стати переорієнтація до вибору більш 
гуманітарних напрямків освіти, навіть порівняно з економікою. Як 
результат – втрата довіри, частини ринку освітніх послуг і 
талановитої молоді. 

Тому необхідно якісно трансформувати не лише наповнення 
змістовних модулів дисциплін економіко-математичного циклу, а й 
концепцію їхнього викладання. Пропонуємо започаткувати 
технологічний підхід до вивчення блоку модельних курсів, який 
поступово замінятиме теперішній розрахунково-алгоритмічний. 
Доцільно орієнтуватись на найсучасніші аналітичні платформи, що 
реалізовуватимуть задачі прогнозування, аналізу поведінки 
складних систем на підґрунті гібридних методів, зокрема 
інтелектуального аналізу даних. 

На черзі втілення у загальний стандарт економічної освіти 
синергетичних підходів до управління відкритими системами, що 
характеризуються нерівноважною структурою, зумовленою 
адаптацією до зовнішнього середовища, зокрема, нейронечіткого 
та генетичного моделювання, системної динаміки, моделей 
самоорганізації, теорій хаосу, катастроф, мультиагентної 
оптимізації тощо. Останнє набуває особливої актуальності в 
спектрі проблем загострення конкурентної боротьби за вибір 
студентів, що вступають на контрактне навчання. Як показують 
вже цьогорічні зустрічі з абітурієнтами в межах Днів відкритий 
дверей КНЕУ, спільнота учнів та батьків є зацікавленою у якомога 
більшій прозорості щодо визначення переліку та змісту дисциплін, 
які наповнюють навчальні плани підготовки за спеціальностями. 

У такий спосіб обізнане на новітніх технологіях суспільство 
формує своє соціальне замовлення на освітні послуги нашого 
Університету. Отже, модельна концепція може стати ефективною 
та своєчасною складовою великої роботи Університетів щодо 
залучення майбутніх студентів, а також кар'єрного тюторингу в 
напрямку супроводження фахівця на ранніх етапах його 
професіоналізації, зумовлюватиме наші додаткові переваги на 
ринку освітніх послуг. 
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Наднаціональний характер освітніх послуг 
в умовах глобалізації 

 

Характерною рисою сучасної освіти є відображення 
перспектив її розвитку – наднаціонального процесу розгортання 
світового освітнього простору. Водночас можна говорити і про те, 
що структура наднаціональної освіти вже склалася. Нові умови 
функціонування освіти проявляються в зміні суб'єктів розвитку 
освіти, сьогодні не тільки держава, але й міжнародні організації, і 
зацікавлені особи стали активними суб'єктами перетворень в  
системі освіти. Зміна суб'єктів розвитку освіти, стала 
відображенням тенденцій, що характеризують і визначають 
розвиток сучасного суспільства, що виходить за межі 
національного – наднаціонального типу його розвитку.  

Світовий освітній простір в епоху переходу до 
постіндустріалізму починає відчувати на собі вплив глобалізації. 
Основними причинами глобалізації у вищій освіті є формування 
міжнародного ринку праці, що тягне за собою мобільність суб'єктів 
освітнього процесу. До тенденцій глобалізації відносяться: 
інтернаціоналізація, інформатизація, дистанційне навчання, 
Болонський процес. Глобалізація як загальносвітовий процес є 
однією з основних сил, що впливають на формування політики 
держав в різноманітних сферах, включаючи і вищу освіту. Вже в 
процесі навчання і розвитку перед людиною повинні ставитися 
завдання розуміння глобальних процесів у світі, до яких йому 
необхідно навчитися пристосовуватися. Глобалізація розуміється 
як: інтернаціоналізація і інтенсифікація міжнародних обмінів, 
взаємовідносин і взаємозалежності; лібералізація, звільнення від 
обмежень пересування; універсалізація, безперешкодне поширення 
досвіду і знань. 

Водночас,  глобалізація освітнього простору зумовлена 
низкою факторів: 

 по-перше, технологічним прогресом, що привів до 
скорочення транспортних і комунікаційних витрат, зниження 
витрат на обробку, зберігання і використання інформації, 
Інтернету, IPTV. З іншого боку інновації безпосередньо 
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регулюється якістю і доступністю освіти, і одночасно змінює 
форми самого освіти. Розвиток дистанційної та Інтернет – освіти 
змінили саму сутність отримання освіти: національна освіта стала 
носити інтернаціональних характер; 

 по-друге, глобалізація зумовлює економічну лібералізацію., 
яка своєю чергою спричинила зміни в освіті. Виникла нова 
концепція бізнес-освіти, за якою вищий управлінський склад 
компаній всіх країн світу, повинен володіти однієї і тієї ж сумою 
знань і умінь, прийнятих в бізнесі світової спільноти; 

 по-третє, глобалізації сприяє розширенню сфери діяльності 
різних організацій. Практично усі великі підприємства мають у 
своєму розпорядженні сьогодні мережу філій або стратегічних 
союзів, які забезпечують їм необхідний вплив і гнучкість на ринку. 
В рамках подібних багатонаціональних корпорацій в даний час 
здійснюється майже третина світової торгівлі; 

 по-четверте, міграційно-імміграційні процеси впливають на 
розширення культурних рамок будь-якої країни, діалог різних 
культурних напрямків, сприяють відкриттю міжнародних 
навчальних закладів в рамках національних систем освіти. 

Тенденції глобалізації в освіті проявляються у глобальній 
інтернаціоналізації та відкритості освіти. У сфері вищої освіти 
інструментом глобалізації та інтеграційних процесів є 
наднаціональний характер фундаментальних наукових знань. 
Рівень комунікації між науковими спільнотами такий, що нові 
знання, отримані в окремих країнах, нові технології, розвинені на 
основі цих знань, стають надбанням усього людства і впливають на 
процес розвитку держави незалежно від національних, релігіозних 
та інших особливостей [2]. Відбувається встановлення 
міжнародних стандартів в освітній сфері. Вплив глобалізації, 
внаслідок посилення міжнародної конкуренції, приводить до 
поширення освіти в сфері підприємництва. Прикладом тому є 
МВА – освіта, яка орієнтована на навчання практикуючих 
менеджерів. Показником ефективності МБА – освіти є її 
поширення не тільки в США  і країнах Західної і Східної Європи, 
але й в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.  

Інший приклад річна програма "Робота та відпочинок в 
США" (Summer Work and Travel – SWT). Міжнародна літня 
програма SWT дозволяє студентам провести в США літо, 
працюючи і подорожуючи по країні. Програма дає можливість 
студентам не тільки поліпшити знання англійської мови і заробити, 
але і краще познайомитися з країною, з її жителями. Різноманітні 
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програми Європейського Союзу (наприклад, ERASMUS, 
SOCRATES, TEMPUS), а також проекти, ініційовані 
національними організаціями країн - членів Організації 
економічного співробітництва та розвитку (OECD) (USAID, IREX, 
British Council, DAAD, CIDA, EduFrance і ін.), спрямовані на 
розвиток мобільності, і значною мірою сприяють розвитку процесу 
інтернаціоналізації освітніх послуг. 
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Освітній комплекс економіки як фактор адаптації 

інтелектуальних економічних систем до трансформацій 

сучасного суспільства 
 

Об’єктом дослідження сучасної економічної науки є 

економічна система суспільства. Ознакою системності є 

емерджентність – наявність у цілого особливих властивостей, не 

притаманних його підсистема і блокам, а також сумі елементів, не 
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об’єднаних системотворчими зв’язками. Під економікою як 

системою розуміють сукупність механізмів та інститутів 

становлення, розвитку, функціонування та регулювання практики 

господарювання[1]. 

Застосування системно-синергетичної методології дозволяє 

розглядати економіку як систему, що має свою внутрішню 

функціональну структуру, пов'язану з послідовними етапами 

виробництва, обміну, розподілу, споживання, привласнення, 

відтворення вартості, а також як відкриту стаціонарну систему 

(людське суспільство), що взаємодіє із природним та соціальним 

довкіллям, яка також має системну природу. Біфуркаційні 

механізми відкритих стаціонарних систем забезпечують історичну 

еволюцію, пов'язану із підвищенням рівня гомеостазу внаслідок 

нагромадження в системі надлишку вільної енергії, що 

забезпечується трансформаційною складовою енергетичного 

балансу відкритої стаціонарної системи. Беручи за основу розвиток 

інституту форм власності виділяють: докапіталістичні, 

капіталістичні, посткапіталістичні, соціалістичні та 

постсоціалістичні економічні системи. За техніко-технологічною 

основою виробництва додаткової вартості: до індустріальні, 

індустріальні та постіндустріальні. За способом організації ринку: 

дотоварні, товарні і посттоварні. За способом організації праці 

мають місце: традиційні, квазіінтелектуальні та інтелектуальні 

історичні типи економічних систем. 

Природу інтелектуальних економічних систем визначає 

конгломерат суспільних, правових та економічних інститутів 

виробництва, розподілу та споживання інтелектуальних благ[3]. В 

їх основі лежить інтелектуальна праця у якій фізична компонента 

відіграє вторинну роль, а результатом функціонування даної 

системи є виробництво інтелектуальних благ і послуг, продуктів 

інтелектуальної праці. Соціально-економічну основу внутрішньої 

структури інтелектуальної економічної системи складає інститут 

інтелектуальної власності, правовою основою державного захисту 

якого виступає закон про інтелектуальну власність, призначений 

оберігати авторські права у формі патентів і ліцензій, які, в свою 

чергу, перевтілюють інтелектуальну продукцію в інтелектуальні 

капітали – чи не найважливіший фактор виробництва 

сьогодення[2]. Основою економічної оцінки інтелектуальних благ 
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виступає економічний ефект, економічна доходність у формі 

граничного економічного ефекту. 

Інтелектуальні економічні системи розвиваються в умовах 

постіндустріальної цивілізації, що має наслідком формування 

нового виміру соціального буття – ноосфери. Рух цивілізації до 

ноосфери ґрунтується на інформаційній, інтелектуальній та 

інноваційній основах. Інформаційна впорядкованість – це ключова 

умова стабільності системи, її гомеостазу, що в економіці 

обумовлюється основними технологічними затратами на 

виробництво продукції. Метаболізм в економіці проявляється як 

постійна циркуляція речовини, енергії та інформації у формі 

ресурсно-продуктово-фінансових потоків між індивідом, 

суспільством і природою на ринку ресурсів і продуктів. 

Матеріальні ресурси забезпечують речовинно-енергетичне 

формотворення споживної вартості, будучи опосередковані 

людським ресурсом у якому інформаційні знання є передумовою 

перманентного відтворення послідовності актів трудового 

цілепокладання та максимізації результату. Таким чином, у системі 

"суспільство" має існувати джерело інформаційних знань 

забезпечення метаболізму для підтримки гомеостазу економічної 

системи, що наповнює економіку людським (інтелектуальним) 

ресурсом – кваліфікованими кадрами. Таким джерелом виступає 

освітній комплекс суспільства – прогресуюча соціальна структура, 

що генерує та забезпечує циркуляцію інформаційно-енергетичних 

потоків (знань) різного рівня соціальної адаптивності. Інститут 

освіти покликаний забезпечувати соціально-економічні відносини 

між людьми у всіх сферах суспільного відтворення, які виникають 

з приводу навчання, виховання, підготовки робочої сили 

відповідних кваліфікаційних рівнів для різних галузей, що 

здійснюється спеціальними організаціями, закладами та 

установами державної, колективної та приватної форм власності. 

Освітній комплекс включає в себе: дошкільні, середні, 

позашкільні, професійно-технічні та вищі заклади освіти. 

Динамічна прогресуюча економічна структура вимагає 

постійної адекватності трудових зусиль речовинно-енергетичним 

процесам формотворення сукупності вартостей в економіці. 

Проблему цієї адекватності вирішує освітній комплекс шляхом 

відтворення інформаційних знань і формування людського 

ресурсу, здатного опосередковувати, контролювати і регулювати 
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обмін і циркуляцію речовини, енергії та інформації на існуючій 

інноваційній стадії техногенезу. Тобто, якщо сфера 

експериментальної науки, генеруючи інноваційні знання, 

забезпечує інформаційно-енергетичний приріст 

психоінформаційної рушійної сили суспільства, реалізуючи 

біфуркаційну інваріантність прогресуючої економічної структури, 

невпинно підвищуючи та ускладнюючи рівень гомеостазу системи, 

то освітній комплекс, продукуючи кваліфіковані кадри, для галузей 

національного господарства, забезпечує взаємоадаптацію та 

зрівноваження потенціалів, утримуючи досягнутий рівень 

гомеостазу в економічній системі за заданими параметрами умов 

простору і вимог часу. 
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Вища освіта як важливий чинник інноваційного 

соціально-економічного розвитку регіону 
 

Реформування вітчизняної системи освіти з 90-х рр. XX ст. 

розпочалося паралельно з трансформацією державно-політичного і 

соціально-економічного устрою України в обставинах, коли 

суспільству були запропоновані нові цінності: у царині ідеології – 

плюралізм і гласність, політики – багатопартійність та демократія, 

економіки – ринкові відносини. Однак, на жаль, проголошені 

засадничі принципи не були об’єднані в єдину, цілісну доктрину 

побудови нової держави. Тому за минулі 25 років так і не було 
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створено належної концептуальної теоретичної бази, яка б 

дозволила об’єднати зусилля різних прошарків суспільства, його 

інтелектуальні та матеріальні ресурси для здійснення 

кардинальних й ефективних змін у соціально-економічній сфері. 

Такий стан пояснюється передовсім недостатнім розробленням і 

рефлексією розпочатих і донині незавершених реформ, 

відсутністю національно-державницької ідеології й адекватних 

концепцій, що об’єктивно призвело до надзвичайно високих 

суспільних втрат, несприятливих політичних, економічних і 

соціальних наслідків. 

Однією з умов виходу з економічної кризи є розвиток 

інноваційної діяльності, прискорене використання досягнень 

науки, техніки і технологій, а також якісна підготовка відповідних 

кадрів. Цього можливо досягнути за умови формування 

національної інноваційної системи, де в сукупності її елементів 

(виробництво, споживання, бізнес, маркетингові дослідження, 

державні владні й управлінські структури тощо) наука й освіта 

послідовно та динамічно розвиваються. З іншого боку, Україна 

складається з багатьох регіонів, що мають специфічні особливості 

– історичні, географічні, етнічні, ресурсні, економічні, соціальні, 

культурні й ін. Розвиток інноваційної діяльності, впровадження 

новітніх технологій, які в перспективі уможливлять подолання 

негативних тенденцій, пов’язані передовсім з необхідністю 

структурного реформування освітньої галузі. Зокрема, 

кардинальних змін потребує вища освіта як найважливіший 

ресурсний потенціал, що визначає напрями сталого економічного 

розвитку регіону. 

У сучасному світі становище будь-якої держави визначається 

рівнем розвитку економіки. Наприкінці ХХ ст. у розвинених 

країнах світу розпочався перехід до нового типу економіки, що 

ґрунтується на інтелектуальних ресурсах, наукоємних й 

інформаційних технологіях. Тому в умовах глобалізації та 

переходу до інформаційного суспільства інноваційний шлях 

розвитку національної економіки є безальтернативним. Це 

стосується як країни в цілому, так і її окремих регіонів. 

На основі аналізу й узагальнення вимог, які ставляться до 

характеру соціально-економічного розвитку регіонів, основними з 

них слід вважати такі: 1) комплексність, що характеризується 

позитивними тенденціями в трансформаціях всіх основних 
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структурних компонентів системи "регіон"; 2) пропорційність, що 

означає досягнення певних співвідношень між сферами складної 

соціально-економічної системи "регіон"; 3) безпечність, що 

характеризується чинниками безпечного розвитку основних сфер 

життєдіяльності регіону ; 4) ефективність, яка визначається 

зіставленням результативності функціонування системи з 

витратами ресурсів на досягнення цих результатів; 

5) інноваційність, яка передбачає розвиток усіх сфер 

життєдіяльності регіону, на основі здійснення якісно нових 

процесів в економіці, пов’язаних з переходом від нижчого 

технологічного укладу до вищого, що, своєю чергою, забезпечує 

різке прискорення темпів економічного зростання. 

Вимога інноваційності регіонального розвитку в сучасних 

політико-економічних умовах зумовлена глобалізацією світової 

економіки. Побудова інноваційної моделі розвитку передбачає 

диверсифікацію економіки, в структурі якої провідна роль 

належить новим галузям знань і високотехнологічним сферам 

виробництва. Причому, на думку М. Дмитренка, частка 

високотехнологічного сектору й економіки знань у внутрішньому 

валовому продукті має становити не менше 30 % (нині близько 

12 %), внесок інноваційної складової в річний приріст ВВП – не 

менше 4 % (на сьогоднішній день не перевищує 1,5 %), а витрати 

держави на наукову діяльність складати хоча б 2 – 2,5 % ВВП (нині 

– 0,2 %) [1]. 

Отже, сучасний розвиток економіки визначається 

інтенсивним зростанням рівня інтелектуалізації як праці, так і 

засобів виробництва, що дозволяє створювати нові якісні 

конкурентоздатні товари та послуги з високою долею доданої 

вартості. Визначальним елементом в ланці створення такої 

продукції є знання та носії цього знання – інтелектуальний капітал 

країни. Економіка знань є безальтернативним стратегічним 

напрямом для розвитку як суспільства, так і держави. Для України 

трансформація застарілої сировинної економіки в сучасну є першо-

черговим завданням, тому розвиток і підтримка вітчизняних 

високотехнологічних галузей має стати важливою складовою 

довгострокового процесу розбудови конкурентоздатної 

інноваційної економіки – економіки знань. Звідси для сталого 

розвитку економіки України необхідне використання всіх 

можливостей наявних інноваційних економічних механізмів, 
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зокрема кластерів, технологічних платформ, технопарків та ін. Ці 

форми мають ґрунтуватися на поєднанні загальнонаціонального і 

регіонального аспектів розвитку та виконувати такі завдання: 

1) створювати цілісну систему впровадження наукових розробок у 

виробництво, що включає наукові дослідження, розробку 

технологій, впровадження у виробництво, випуск продукції та її 

успішне просування на внутрішній і світовий ринки; 2) створювати 

сприятливі умови щодо залучення внутрішніх і зовнішніх 

інвесторів для фінансування інноваційних проектів; 

3) налагоджувати промисловий випуск високотехнологічної 

конкурентоздатної на світовому ринку продукції; 4) створювати 

високоефективні методи контролю, аналізу й охорони 

навколишнього середовища; 5) розвивати матеріально-технічну 

базу наукових досліджень інноваційного характеру; 

6) координувати наукові розробки, їх науково-технічну і 

технологічну експертизу, а також забезпечувати моніторинг 

інноваційної й інвестиційної діяльності відповідно до пріоритетних 

економічних напрямів; 7) здійснювати підготовку, перепідготовку 

та підвищення кваліфікації фахівців для роботи в умовах сучасного 

ринку виробництва і послуг [2]. 

У свою чергу високий рівень нових знань вимагає 

кардинальної модернізації вищої освіти, яка має стати необхідною 

передумовою розвитку суспільства, руху до інноваційної 

економіки. Вища освіта в епоху глобалізації та високих технологій 

XXI ст. – це не лише надання знань і виховання особистості,  а 

передовсім головний чинник соціальної стабільності, економічного 

добробуту країни та кожного окремого регіону, фундаментом 

розвиненого суспільства, яке ґрунтується на нових знаннях. 
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Основні зміни у вимогах до освіти як галузі економіки 

в ХХІ столітті 
 

Останні технологічні зміни спричинили зміну вимог до 

виконання багатьох видів робіт, що раніше вимагали певних вмінь 

і навичок та збільшили попит на робітників, що володіють 

навичками вищого рівня. Зменшення попиту на робітників, що 

володіють фізичною спритністю, силою і традиційним ремеслом, 

викликало збільшення попиту на освіченіших робітників, що 

відобразилось у відповідному підвищенні заробітної плати 

освіченіших робітників. 

Освіченіші робітники ефективніше можуть розібратись у 

середовищі, що швидко змінюється, бо триваліше навчання 

підвищує продуктивність праці, розширює здатність до 

сприймання і отримання інформації. Робітники з високим рівнем 

освіти імовірніше швидше знайдуть роботу у нових технологічних 

галузях виробництва, де їхня праця відносно краще буде оплачена, 

ніж у традиційних галузях. Ця порівняльна перевага справджується 

у країнах з високим, середнім і низьким рівнем доходів [1]. 

Впровадження нових технологій викликає збільшення норм віддачі 

від капіталовкладень у освіту, бо нові технології швидше 

збільшують, ніж зменшують потребу у навчанні. Тому в 

розвинутих країнах наголошують на потребі в підготовці 

технологічної і наукової еліти. 

Не тільки рівень освіти важливий для пристосування до 

швидких змін на ринках праці, але також і зміст навчального 

процесу. Часто припускають, особливо в часи зростання 

незайнятості молоді, що технічні навички мають викладатися в 

середній школі з метою "озброєння" випускників для роботи в 

сучасних галузях економіки, тобто навчальні плани мають бути 

"опрофесіоналізовані" [2].  

Останні тенденції суспільного розвитку наводять на думку, 

що традиційних навчальних програм і в школах, і у вищих 

навчальних закладах уже замало для "озброєння" випускників для 
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роботи в сучасних галузях економіки. Для того, щоб учні чи 

студенти по закінченню навчання досягали успіху в технологічно 

насиченому світі, що й до того швидко розвивається й змінюється, 

навчальні заклади повинні забезпечувати значно ширший набір 

"навичок й умінь ХХІ століття". Сюди тепер можна віднести всі 

мислимі навички й уміння: особисті навички, життєві навички, 

комунікаційні навички, міжособистісні навички, безпосередньо 

професійні навички й уміння, некогнітивні навички і перелік 

можна продовжувати [4]. 

У той час як важко заглянути в майбутнє, щоб з’ясувати, які 

саме вміння й навички будуть мати велике значення 30 років від 

сьогодні, можна досліджувати тенденції, що змінили вимоги до 

роботи, життя за останні роки й далі роблять це. Найбільш важливі 

тенденції – автоматизація, глобалізація, зміна робочих місць, а 

також політика збільшення особистої відповідальності. Крім того 

демографія дійсно дозволяє одержати точніші довгострокові 

прогнози. 

Створення ширшого освітнього фонду знань, як передумови 

створення і розподілу нового багатства, має відбуватися з 

урахуванням вимог нових тенденцій. Ресурси, інвестовані в освіту 

сьогодні, можуть привести до підвищення добробуту населення 

тільки через декілька років, коли люди з низьким рівнем доходів 

почнуть діставати вигоди від збільшення заробітної плати, більшої 

можливості в забезпеченні зайнятості й поліпшеній ефективності 

використання ресурсів домогосподарств.  

Економічні й технологічні зміни похитнули основи системи 

масового виробництва. Напружена конкуренція і швидкі зміни в 

товарах і технологіях значно скоротили можливості для, здавалось 

би, нескінченого виробництва стандартизованих товарів з 

використанням незмінних способів виробництва. Звичайно, що 

потреба в персоналі вищого рівня залишається, насправді вона 

посилюється, але проблема невідповідної якості початкового та 

середнього (частково) рівнів освіти тепер стає головною [3]. 

Конкурентноздатність країни визначається поєднанням рівнів 

початкової, середньої і вищої освіти, і тим, як освітня система 

взаємодіє з рівнем розвитку країни і станом технологій.  

Наголос слід робити на покращенні якості трудових ресурсів 

за допомогою освіти, зміст якої повинен бути у відповідності з 

дійсним ступенем технологічного і промислового розвитку. 
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Покращення трудових ресурсів можна досягнути також завдяки 

навчанню на виробництві. Ці вигоди можна одержати завдяки 

комерційній політиці, регулюванню умов торгівлі і субсидіюванню 

вибраних галузей. Відповідна освіта потрібна як основа для 

ефективнішого навчання на виробництві. Але слід остерігатися 

сліпого копіювання освітніх систем, бо розвиток того чи іншого 

рівня освіти залежить, насамперед, від соціально-економічного 

становища самої країни. 

Підсумовуючи, можна виділити такі основні думки щодо 

того, які знання й навички знадобляться більшості студентів у 

майбутньому: 

- студенти, що здобувають усе більше освіти матимуть значно 

більші переваги на ринку праці; середня освіта й технічна 

підготовка матимуть суттєве значення для забезпечення доброту 

рівня середнього класу; 

- необхідність традиційних знань і навичок (математика, 

мови, мистецтва) не "витіснятиметься" новим набором знань і 

вмінь; насправді, студенти, що вивчатимуть складніші курси з 

математики, наприклад, матимуть явну перевагу над своїми 

однолітками; 

- водночас для досягнення успіху студентів слід також краще 

навчити, як безпосередньо "застосовувати" те, чого вони 

навчилися, щоб вони ефективніше справлялися з реальними 

проблемами, а не просто "відтворювали" здобуту інформацію в 

навчальних закладах; 

- студенти, що ставитимуть перед собою нову мету – вміння 

аналізувати й критично осмислювати здобуту інформацію, 

вирішувати проблеми, що виникатимуть під час їхньої діяльності, 

спілкуватися і співпрацювати, створювати нові продукти і процеси, 

а також адаптуватися до змін – матимуть більші переваги і на 

ринку праці, і в особистому житті; 

- прикладних навичок й умінь найкраще можна навчати в 

контексті навчальних планів, а не в якості заміни чи "доповнень" 

до них; насправді, дослідження показують, що деякі компетенції 

як-от критичне мислення та розв’язання проблем значною мірою 

залежать від глибини змісту знань і не можуть вивчатися 

відокремлено. 
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Економічна освіта як базис формування 
інтелектуального капіталу підприємств 

 

Основним завданням економічної освіти є формування у 
студентів економічного мислення, яке дозволить їм стати 
конкурентоспроможними в умовах ринкової економіки, а відтак 
стати джерелом формування доданої вартості на рівні підприємств 
та держави. Сучасні методи навчання мають на меті навчити 
майбутніх фахівців економічних спеціальностей використовувати 
методи економічних досліджень, застосовувати інструменти 
розрахунку економічних показників певних предметних областей 
та обґрунтовувати і приймати раціональні управлінські рішення. 

Зміст економічної освіти має бути пов’язаний з загальною 
стратегією економічного розвитку держави і відповідати цілям 
суб’єктів господарювання та суспільства. Отримані економічні 
знання випускники навчальних закладів використовують на 
практиці, одночасно підвищуючи свою кваліфікацію і формуючи 
тим самим інтелектуальний капітал (ІК) своїх працедавців. 

Поняття ІК інтенсивно почали використовувати у розвинутих 
країнах на початку 1990-х рр., хоча сам термін вперше використав 
Дж. Гелбрейт у 1969 р. Після того, як шведська компанія Scandia 
оприлюднила дані щодо належного їй ІК, з’явилося багато 
публікацій на предмет ідентифікації ІК, елементів його структури 
та методів оцінювання його вартості. ІК фактично є фактором 
виробництва, який об’єднує інтелектуальні ресурси підприємства, 
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представлені знаннями працівників, стосунками зі споживачами, 
торговими марками, системою управління, засобами комунікації 
тощо. Класичним стало визначення Т. Стюарта, який трактував ІК 
як "інтелектуальний матеріал, який включає в себе знання, досвід, 
інформацію та інтелектуальну власність і приймає участь у 
створенні цінностей" [1, с. 12]. 

Більшість дослідників погоджується з тим, що основними 
елементами структури ІК є людський, організаційний та 
споживчий капітал. Розбіжності термінології та перелік окремих 
елементів цих видів ІК загалом не змінюють аксіоматичного 
твердження про те, що обсяг інтелектуальних ресурсів та 
ефективність їх використання прямо впливають на обсяг 
національного багатства і формують потенціал розвитку держави. 

До кінця 1960-х рр. сформована цілісна концепція людського 
капіталу, яка безумовно довела вплив отриманих у результаті 
освіти знань та набутих в процесі роботи навичок працівників на 
збільшення продуктивності їх праці, а отже розмір доходу 
підприємств. Г.С. Беккер до людського капіталу відносить знання, 
навички та мотивацію певної особи і вказує, що в розвиток цього 
капіталу слід інвестувати і особисті кошти, і кошти корпорацій. На 
основі співвідношення вартості інвестицій в освіту і приросту 
продуктивності праці можна розрахувати економічну ефективність 
освіти [2, с. 20-35]. 

Залежність річного доходу людини від її рівня освіти 
однозначно довів Дж. Мінцер, розрахувавши що кожен рік 
навчання додає працівнику до 10% річного доходу. При цьому 
значення має і професійний досвід і те, наскільки отримані знання 
придатні до використання на практиці [3, с. 5-23]. 

Вища економічна освіта дає величезний потенціал зростання 
інтелектуального потенціалу працівників за умови правильного 
підбору напряму навчання та вибору структури навчальних 
програм. Найкращий ефект для промислових підприємств 
досягається, коли така освіта здобувається працівником, які вже 
володіє певними технічними навиками, має бодай мінімальний 
досвід роботи, а ще краще – освіту за технічною спеціальністю. На 
відміну від сфери послуг промислове виробництво потребує 
володіння технологічними знаннями для ефективного управління 
його економічною підсистемою. Можна сперечатися про структуру 
фахових компетенцій працівників окремих функціональних служб, 
однак володіння знаннями з суміжних галузей однозначно 
підвищує рівень ІК кожного підприємства. 
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Виходячи з цього можна виділити кілька фундаментальних 
проблем, які суттєво знижують конкурентоспроможність 
вітчизняної економічної освіти в сенсі формування ІК підприємств. 
По-перше – відірваність навчання від практичної діяльності – 
система проходження навчальних, виробничих та переддипломних 
практик зорієнтована не на здобуття студентом досвіду практичної 
роботи, а переважно на підтвердження здобутих теоретичних знань 
і вміння аналізувати економічні явища та процеси діючих 
підприємств. Для того, щоб змінити такий стан речей, має бути 
зацікавленість усіх учасників процесу практикування (студенти, 
навчальні заклади, підприємства, держава) в отриманні практичних 
навичок та проявленні потенціалу студента в умовах реального 
бізнесу. Зацікавленість студента виявлятиметься у можливості 
отримання робочого місця з відносно високою оплатою і 
можливостями кар’єрного зростання та фінансового забезпечення. 
Навчальні заклади будуть зацікавленими у розвитку 
госпдоговірної тематики і зможуть розраховувати на приплив 
більш підготовлених і платоспроможних студентів. Підприємства 
отримають доступ до потенційних працівників і зможуть 
протестувати їх у виробничих умовах і прийняти участь у їх 
практичній підготовці з урахуванням власних потреб. Врешті 
держава отримає вигоди у формі приросту сумарного обсягу 
виробництва і підвищення інтелектуального потенціалу громадян. 

По-друге, більшість професорсько-викладацького складу 
закладів освіти економічного спрямування не мають достатнього 
досвіду практичної роботи. В ідеалі викладачами прикладних 
економічних дисциплін мають бути практики, які суміщають 
реальну роботу в бізнесі і викладацьку діяльність. Це не означає 
відмову від теоретичної складової навчального процесу, але 
потрібно змінювати акцентуацію за рахунок залучення до 
викладання провідних спеціалістів успішних підприємств та 
виведення на справді якісний рівень системи стажування діючих 
викладачів. У такому стажуванні мають бути зацікавлені і 
підприємства, оскільки за рахунок нього отримають у своє 
розпорядження інтелектуальний потенціал теоретичної науки, що 
дозволить по-новому подивитися на розв’язання суто економічних 
проблем розвитку бізнесу. 

По-третє, діюча система адміністрування роботи навчальних 
закладів та структура оплати праці викладачів не стимулює 
останніх до підвищення кваліфікації та отримання практичних 
навичок роботи. Основними показниками рейтингу викладача є 
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наявність наукових праць та адміністративні обов’язки, натомість 
оцінювання результатів його навчально-виховної діяльності 
обмежуються суто формальними показниками кількості 
відпрацьованих годин та успішністю студентів. 

По-четверте, стратегія розвитку більшості спеціалізованих 
економічних вищих навчальних закладів та економічних інститутів 
і факультетів у складі класичних і технічних університетів 
спрямована на залучення якомога більшої кількості абітурієнтів на 
умовах комерційного навчання. Це приводить до того, що рівень 
таких вступників в середньому невисокий, натомість навчальний 
заклад робить все можливе, щоб відсоток студентів, які отримали 
диплом, був якнайбільший. Мотивації для підвищення своєї 
інтелектуальної активності комерційний студент не має, бо скласти 
сесію на мінімальному рівні майже гарантовано зможе. Виправити 
таку ситуацію в умовах скорочення бюджетного фінансування 
можна тільки за рахунок різкого підвищення плати за навчання і 
одночасного підвищення рівня викладання і ступеня залучення 
студента до практичної, а не псевдонаукової діяльності. 

По-п’яте, існує попит на якісну економічну освіту, який 
вітчизняні виші не можуть задовольнити через недостатній рівень 
розвитку англомовних навчальних програм та утруднений доступ 
до сучасних програмних продуктів, які використовуються у 
міжнародному бізнесі. Як наслідок – найталановитіші і/або 
платоспроможні абітурієнти вступають до навчальних закладів 
інших країн, тобто формуватимуть інтелектуальний капітал чужих 
економік. Вихід із ситуації – надбавки за викладання іноземною 
мовою чи наявність сертифікатів користувача цільових програмних 
продуктів мають бути не на рівні 10%, а хоча б 100% до 
посадового окладу. А розроблення авторського навчального курсу 
іноземною мовою з використанням сертифікованих програмних 
продуктів варто одноразово стимулювати річним посадовим 
окладом. 

Всі ці проблеми не сьогодні виникли і не за один рік можуть 
бути вирішені, однак без розвороту системи економічної освіти в 
бік розвитку практичної значимості для реального бізнесу, 
особливо у промисловому секторі, говорити про розвиток 
інтелектуального потенціалу і людського капіталу не доводиться. 
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Незалежний освітній аудит ‒ інструмент забезпечення 
якості вищої освіти в Україні 

 

Сучасний стан системи із забезпечення якості вищої освіти в 
Україні залишається вкрай незадовільним, хоча на державному 
рівні зроблені вже перші кроки, а саме ухвалено Закон "Про вищу 
освіту" та ініційовано створення Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) із залученням  
галузевих  експертних  рад [1].  Щодо спроможності  таких 
інституцій виникає сумнів, оскільки НАЗЯВО  надається повна  
самостійність  у формуванні вимог до системи забезпечення якості 
вищої освіти, розроблення положення про акредитацію освітніх 
програм, розроблення вимог до рівня наукової кваліфікації осіб ‒ 
здобувачів наукові ступені, і порядку їх присудження 
спеціалізованими вченими радами ВНЗ (наукових установ), які 
набуватимуть юридичної сили лише після затвердження в 
Міністерстві освіти і науки України.  Очевидно,  що держава, і 
надалі, залишає за собою контроль над сферою ліцензування та 
акредитації ВНЗ та присудження наукових ступенів. 

Інтеграційні процеси, що відбуваються на європейському 
освітньому просторі спонукають національну систему шукати 
інноваційні шляхи забезпечення якості  вищої освіти. 
Альтернативою НАЗЯВО є запровадження громадського 
механізму управління якістю вищої освіти через створення 
інституту незалежних освітніх аудиторів. 

http://marbles.sonoma.edu/users/c/cuellar/econ421/humancapital.pdf
http://voxukraine.org/2016/02/08/nezalezhnyi-osvitniy-audytor-ua/#_ftnref3
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Суть незалежного освітнього аудиту полягає у проведенні 
експертизи якості вищої освіти, що здійснюється добровільно на 
замовлення ВНЗ на основі укладеного договору з використанням 
заздалегідь обумовлених видів, часу і форм експертизи при 
дотриманні умов повної конфіденційності отриманих результатів. 

Виходячи із сутності освітнього аудиту, можна виокремити 
такі основні його переваги для ВНЗ: 

▪ можливість отримати незалежну оцінку якості освітніх 
програм і підготовки фахівців, уникнення директивного впливу 
державних інституцій на діяльність ВНЗ; 

▪  незалежний освітній аудит не порушує незалежність ВНЗ і 
спонукає освітні організації до розроблення й ефективного 
функціонування власних внутрішніх систем оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти; 

▪ переведення процедур ліцензування й акредитації з 
площини забезпечення формальних кількісних показників у 
площину реального поліпшення якості навчання, що є важливим 
фактором підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на ринку 
освітніх послуг; 

▪  незалежний освітній аудит дає змогу публічно заявити про 
високий рівень якості підготовки фахівців у ВНЗ, завоювати та 
зміцнити позиції освітньої організації на міжнародному ринку 
освітніх послуг, поліпшити працевлаштування працівників [3]. 

Запровадження інституту незалежних освітніх аудиторів в 
Україні вимагає приведення системи підготовки та сертифікації 
освітніх аудиторів у відповідність до європейських вимог та норм 
міжнародних професійних освітніх стандартів,  розроблення 
процедур професійної підготовки освітніх аудиторів і методики 
проведення ними незалежного освітнього аудиту [4]. Підводячи 
підсумки, зазначимо, що залучення громадськості, професіоналів 
та міжнародних експертів до підвищення результативності освітніх 
послуг уже в середньостроковій перспективі покращить якість 
вищої освіти й науки в Україні, що в свою чергу позитивно вплине 
на конкурентоспроможність національної освіти та 
конкурентоздатність випускників українських вищих навчальних 
закладів. 
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Розвиток освітнього потенціалу – подвійний виклик 

сучасному суспільству 
 

У новому тисячолітті в період поширення глобалізаційних 

процесів, становлення інформаційного суспільства, подолання 

відставання України від світових тенденцій соціально-

економічного та суспільного-культурного розвитку, освіта повинна 

стати одним із провідних факторів розвитку держави, своєрідним 

індикатором загального стану культури. Відомо, що саме в системі 

освіти, з одного боку, найбільшою мірою проявляється глобальна 

криза культури, а з іншого – освіта є потужним засобом подолання 

цієї кризи та безпосереднім джерелом розвитку сучасної                 

культури [2]. 

В межах сучасної освіти відбуваються парадигмальні 

зрушення, що характеризуються процесом становлення нових 

теоретико-методологічних засад педагогічної діяльності які будуть 

визначати основні риси освіти в майбутньому. 

Нині підвищується роль освіти як: соціального чинника, що 

забезпечує адаптацію людини у професійній сфері та 

повсякденному житті; економічного чинника, що виявляється у 

збільшенні економічної віддачі висококваліфікованої праці; 

інноваційного чинника, що дає змогу нарощувати інтелектуальний 

потенціал країни й підвищувати рівень її міжнародної 

конкурентоспроможності, культурного чинника, як 

інтелектуального та духовного начала формування засад 
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філософського знання, які  націлені на розвиток креативного 

мислення та сприяють формуванню моделюючої здатності 

свідомості, котрі в умовах сучасності визнаються необхідними 

модусами людського існування [3]. 

Проте у вітчизняній системі освіти нагромадилося багато 

проблем, які стримують її розвиток. Основними серед них є: 

 відсутність чітких пріоритетів у розвитку освітнього 

потенціалу суспільства відповідно до перспектив 

постіндустріального розвитку; 

 незадовільний рівень матеріально-технічного і кадрового 

забезпечення навчальних закладів; 

 високий рівень уніфікації професійної освіти, що зменшує 

можливості формування індивідуальних траєкторій навчання та 

зумовлює випуск робітників і фахівців із низьким рівнем 

адаптивних здібностей; 

 відсутність механізмів зацікавленої участі працедавців у 

підготовці кадрів унаслідок розриву партнерських відносин 

навчальних закладів і підприємств; 

 зростання соціальної та територіальної нерівності в 

можливостях населення щодо задоволення освітніх потреб через 

формалізацію державних гарантій доступності й безплатності 

дошкільної і загальної середньої освіти, доступу до професійної 

освіти; 

 декларативність, непослідовність державної освітньої 

політики, що спричиняє відірваність обсягів та професійно-

кваліфікаційної структури випускників професійних навчальних 

закладів від потреб ринку праці, якості підготовки – від вимог 

роботодавців до робочої сили і міжнародних стандартів якості 

освіти; 

 зниження ефективності професійної освіти внаслідок 

відсутності системи прогнозування попиту на робітників                                   

та фахівців і відповідно структурних перекосів у підготовці              

кадрів [5; 4]. 

Сучасна система освіти не здатна задовольняти освітні 

потреби держави, різних соціальних груп суспільства. Наразі 

відсутні ефективні механізми розвитку освітньої сфери, не 

створено інфраструктури підтримки інноваційних процесів, 

освітня політика орієнтується на управління, а не на розвиток. 
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Потреба розвитку освітнього потенціалу суспільства 

зумовлена необхідністю подолання суперечностей між 

прискореним науково-технічним прогресом та інерційністю 

системи освіти, яка своєчасно не реагує на зовнішні потреби і 

запити; між необхідністю використання інформаційних технологій 

навчання та низьким рівнем їх науково-методичного забезпечення. 

Подолання цих суперечностей можливе, якщо будуть створені 

умов для розвитку освітнього потенціалу суспільства відповідно до 

перспективних потреб соціально-економічного розвитку. 
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культурного розвитку суспільства [3].  Ступінь розвиненості ринку 

освітніх послуг будь-якої держави характеризує стан 

функціонування національного господарства в цілому, а також 

відображає його здатність експортувати "кінцевий продукт" для 

потреб транснаціональних корпорацій і великих промислово-

фінансових груп і холдингів [2, с. 152]. Відтак, становлення 

прозорої, якісної, визнаної світовою спільнотою національної  

системи освіти, може стати найефективнішим засобом соціальних 

змін, необхідних для формування надійного економічного 

фундаменту держави. Проте, ефективна реалізація політики у сфері 

освіти неможлива без належного фінансового забезпечення 

навчальних закладів та освітніх програм.  

Загальну схему організації фінансового механізму системи 

освіти відображено на  рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Загальна схема фінансового механізму 

системи освіти [5, с. 291] 
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Аналіз джерел фінансового забезпечення національної 

системи освіти вказує на її високу залежність від державних 

асигнувань. В Україні видатки державного бюджету на сферу 

освіти протягом останніх років мали змінну тенденцію (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка бюджетних видатків 

на сферу освіти, млн. грн [4] 
Попри деяке зростання обсягів державного фінансування 

протягом 2010-2013 років, 2014 рік характеризувався зменшенням 
державних освітніх асигнувань на 5,15% у порівнянні з попереднім 
звітнім періодом, а 2015 – уже нарощенням обсягу державних 
освітніх видатків на 14%. Доцільно зауважити, що незважаючи на  
нарощення номінального обсягу державних освітніх асигнувань, 
Україна переживає найбільший спад реального рівня фінансування 
освіти серед усіх країн Європи. 

Економічно розвинені країни світу не заощаджують на освіті і 
щорічно нарощують обсяги витрат на освіту з державного 
бюджету, забезпечуючи таким чином свій майбутній розвиток. У 
2015 році обсяги фінансування освіти виросли більше, ніж на 5% у 
порівнянні з 2014 роком в Іспанії (+5,3%), Латвії (+7,3%), 
Угорщині (+7,3%), Швеції (+7,5%), Словацькій Республіці (+8,5%), 
на Мальті (+9,9%) та у Румунії (+16,1%). Збільшення від 1 до 5% 
спостерігалося у Франції (+1,8%), Ірландії (+2,2%), Нідерландах 
(+2,9%), Чехії (+3,4%), Хорватії (+3,9%), Польщі (4,5%), 
Люксембурзі (+4,6%) та Естонії (+4,6%). Освітні бюджети майже 
не змінилися (різниця в ту чи іншу сторону менше 1%) у Болгарії, 
Італії, Литві, Фінляндії, Англії та Австрії [6]. 

Проведений аналіз фінансового забезпечення освіти у різних 
країнах світу показує, що, на перший погляд, частка бюджетних 



 

 190 

витрат на освіту в Україні у цілому відповідає європейським 
показникам і навіть перевищує витрати багатьох розвинених 
держав (рис. 3). Проте, якщо взяти до уваги абсолютні показники, 
то Україна на фінансування освіти виділяє значно менше коштів, 
ніж провідні країни світу. Тобто проблема фінансування 
української освіти полягає не в низькому відсотку ВВП, а в 
низькому значенні самого ВВП. Відтак, шукати рішення необхідно 
не через збільшення відсотків, а через зростання економіки і 
збільшення абсолютної величини ВВП. Для вирішення цієї 
проблеми освіта, особливо вища, має стати не тільки споживачем 
бюджетних коштів, але і важливим інструментом розвитку 
економіки. 

 
Рис. 3. Бюджетне фінансування освіти, % до ВВП [1] 
Недоотримання державних фінансових ресурсів, 

недосконалість механізмів залучення і використання 
позабюджетних коштів є стримуючими факторами якісного 
розвитку вітчизняної освітньої галузі. Водночас, окрім 
незадовільного, а фактично критичного, стану фінансового 
забезпечення національної системи освіти, ще однією проблемою, 
яка виникає у цьому контексті,  є недостатня ефективність 
державних вкладень у цю галузь, адже спрямування понад 90% 
державних освітянських коштів на поточні видатки навчальних 
закладів не забезпечує достатньої можливості для підвищення 
якості освітніх послуг та не сприяє удосконаленню освітньої 
інфраструктури. 

Український ринок освітніх послуг має всі перспективи для 
свого розвитку, проте  обов’язковою передумовою для цього є 
проведення реформ у механізмі фінансування освіти з одночасним 
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урахуванням сучасних економічних реалій та зарубіжного досвіду, 
адже лише маючи надійні і стабільні джерела фінансування, освіта 
зможе виконувати свою місію та створювати умови для розвитку 
людського потенціалу країни. 
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урахуванням усіх складнощів і до нині є недостатньо 

розробленими. Навіть у США, де закладалися основи менеджменту 

як науки, детально вивчати організаційну культуру почали у 80-90-

х роках XX ст., а в Україні — значно пізніше. Хоча в останні роки 

з’явилось чимало  публікацій, навчальних посібників, присвячених 

цій проблемі, але досліджень організаційної культури й 

узагальнень досвіду роботи ВНЗ відомо небагато. 

Постановка проблеми. Метою цієї статті є дослідження 

впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на 

формування і розвиток  організаційної культури у ВНЗ I-II рівня 

акредитації. Організаційна культура є гармонією колективного та 

індивідуального. Тож ВНЗ мають починати зміни з її розвитку. 

Ефективність функціонування ВНЗ залежить від кожного 

викладача, співробітника, студента. Завдяки міцній організаційній 

культурі викладачі, співробітники, студенти починають 

ідентифікувати себе з навчальним закладом, відчувають 

причетність до його життя. 
Результати дослідження У сучасній літературі існує досить 

багато визначень поняття "організаційна культура" як основи 

життєвого шляху кожної організації, підприємства чи корпорації. 

Як і низка інших понять організаційно-управлінських дисциплін, 

концепція організаційної культури не має універсального 

визначення. Можливі лише різноманітні функціональні описи, які 

формулюються щоразу залежно від конкретних цілей 

дослідження[5].  
На формування культури, змісту, окремих її параметрів 

впливає низка факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. 
Основу внутрішнього середовища будь-якого ВНЗ становлять 
людські ресурси. Не дивно, що однією з головних тенденцій 
розвитку вищої освіти, реформування її змісту є пошук шляхів її 
гуманізації. Людина — найвища цінність. Кожен  викладач — 
талановитий, кожен студент —  обдарований, кожен керівник — 
досвідчений. За умови такого підходу ВНЗ досягає значних 
результатів, оскільки  його життєвий потенціал забезпечує 
організаційна культура — те, заради чого  люди стали членами 
колективу, яким чином будуються між ними стосунки, які 
принципи та методи виконання робіт використовуються у 
діяльності ВНЗ. Це зумовлює не тільки відмінність між вищими 
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навчальними закладами, а й визначає успіх їх функціонування та 
виживання у конкурентній боротьбі[2]. 

Культура ВНЗ охоплює: 
- звичну поведінку (ритуали навчального закладу, церемонії, 

мову, якою зазвичай користуються); 
- норми, узвичаєні групами працівників та студентів у межах 

ВНЗ; 
- головні цінності, на яких ґрунтується діяльність ВНЗ і які 

становлять цілі його існування, способи їх реалізації; 
- філософію, яка зумовлює політику навчального закладу 

стосовно його співробітників, студентів, потенційних студентів і 
їхніх батьків, інших закладів, організацій чи установ, з якими 
взаємодіє ВНЗ; 

- атмосферу, яку викликає дизайн будівлі, манера та 
спілкування співробітників, керівництва між собою, спілкування із 
студентами, їхніми батьками, абітурієнтами та їхніми батьками, а 
також з іншими закладами, організаціями чи установами, з якими 
взаємодіє ВНЗ. 

Жодна з цих компонент, узята окремо, не є культурою ВНЗ, 
однак разом вони відображають концепцію культури і є її 
сутністю. У будь-якому ВНЗ з дня його заснування складається 
своя організаційна культура, розвиток якої передбачає її 
формування, підтримку та зміни (в разі потреби). Формування 
організаційної культури — безперервний, тривалий процес, 
ключовими поняттями для якого є: 

• об’єднати (створити єдність, відчуття "ми  організація"); 
• усвідомити (зовнішнє управління замінюється 

внутрішнім); 
• поглибити (розкрити об’єктивну дійсність і пояснити, 

знайти смисл подій, що відбуваються в організації); 
• увіковічнити (визначити ставлення до традицій, історії 

організації, закріпити їх у навичках та ритуалах) [1]. 
ВНЗ не може функціонувати ізольовано, він перебуває у 

постійній взаємодії із зовнішнім середовищем. Формування 
організаційної культури ВНЗ тісно пов'язано із зовнішнім 
середовищем: діловим середовищем загалом і зразками 
національної культури. Основними елементами зовнішнього 
середовища для навчального закладу можуть бути: потенційні 
студенти, їхні батьки та юридичні особи, які фінансують навчання 
окремих студентів; роботодавці; конкуренти й інші ВНЗ, техніка та 
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технологія, держава, державні інститути, суспільні організації та 
групи. Зрозуміло, що результати впливу на навчальний заклад 
кожного з перелічених факторів змінюються в часі, але зовнішнє 
середовище постійно впливає на ВНЗ і, природно, на його 
культуру. Як  свідчить, практика, два навчальні заклади, які 
перебувають в одному середовищі, можуть мати різні культури. Це 
відбувається тому, що завдяки своєму колективному досвіду члени 
організації по-різному розв’язують дві досить важливі проблеми. 
Перша — зовнішня адаптація: що повинно бути зроблено ВНЗ і як 
це повинно робитись. Друга — внутрішня інтеграція: як співро-
бітники та студенти вирішують свої, пов’язані з роботою та 
життям в організації, проблеми. Аби адаптуватись у світі і вижити, 
потрібно чітко визначити:  

- призначення (місію) і стратегію  тобто головну мету ВНЗ 

 й обрати стратегію її досягнення; 

- завдання  конкретні цілі ВНЗ; 

- засоби  вирішити, яким чином досягається мета, зокрема 
обрати структуру ВНЗ і систему винагород; 

- оцінки  встановити критерії того, наскільки добре окремі 
особи і групи виконують свої обов’язки; 

- взаємостосунки між членами організації [4]. 
Управління навчальним закладом починається із турботи 

керівником про внутрішнє середовище, а результати діяльності 
будь-якої організації, в тому числі ВНЗ, існують тільки за її 
межами, в зовнішньому середовищі. Не можна не погодитись з 
думкою американського теоретика управління П. Друкера про те, 
що управління існує тільки заради результатів, яких досягає 
установа у зовнішньому середовищі [6, с.63—64]. Важливою 
характеристикою зовнішнього середовища з погляду впливу на 
організацію є ступінь мінливості. Оскільки ВНЗ працюють у 
середовищі, яке постійно змінюється, то змушені частіше 
коректувати свої цілі, змінювати стратегію, структуру тощо. 
Керівнику потрібно пам’ятати, що процес зовнішньої адаптації 
пов’язаний з ризиком і перебуванням навчального закладу в своїй 
ніші на ринку надання освітніх послуг та його пристосуванням до 
мінливого зовнішнього середовища.  

Важливе місце в системі організаційної культури посідає 
управлінська культура її лідера. Вона охоплює культуру праці, 
культуру процесів управління, культуру умов праці, культуру 
документації, може визначати культуру всієї організації. Значною 
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мірою вплив лідера чи засновника ВНЗ на формування культури 
проявляється у разі, якщо він є сильною особистістю. На стадії, 
коли організаційна культура у ВНЗ сформована, виникає 
необхідність у її підтримці, оскільки колектив періодично 
змінюється. Організаційна культура не повинна бути єдиною для 
всього ВНЗ, а диференціюватись залежно від виду діяльності 
конкретного підрозділу, оскільки це сприяє підвищенню адаптації 
всієї організації до змін зовнішнього середовища. Але 
диференціація має і зворотний бік: ускладнення контактів між 
підрозділами з різною культурою, і як наслідок — побільшання 
конфліктів між ними [3]. Тому особлива роль відводиться умілому 
управлінню, спрямованому на прогнозування різноманітних 
ситуацій, які можуть виникнути від взаємодії підрозділів 
організації та окремих співробітників. Управління має визначати, 
яких результатів потрібно досягти, як мобілізувати ресурси ВНЗ 
для досягнення цих результатів. Зрештою, одне із завдань 
управління полягає у наданні можливості навчальному закладові 
досягти запланованих результатів у зовнішньому середовищі.  

Орієнтиром діяльності будь-якого навчального закладу має 
бути створення помірно міцної організаційної культури, в яку, за 
потреби, одночасно можна вносити зміни та за допомогою якої 
можна зберігати стабільність. Культура організації стверджується 
тоді, коли представники колективу стануть однодумцями і 
створять власні засоби розв’язання проблем адаптації у 
зовнішньому середовищі і внутрішній інтеграції. 
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Розвиток ринкових економічних відносин пов’язаний з 

переходом до такої структури суспільного виробництва, в якій 

визначальне місце отримує підготовка кадрів. У вирішенні цього 

завдання велика роль належить освіті, яка повинна забезпечувати 

державу спеціалістами ринкового типу. Сьогодні зросла потреба в 

розробленні нового підходу до надання якісних освітніх послуг 

відповідно до потреб, які існують на ринку праці та які сприятимуть 

інноваційному розвитку економіки. Критичним залишається стан 

фінансування освіти і науки, недостатнім є рівень оплати праці 

працівників галузі. Потребують державної підтримки дошкільна, 

загальна середня, професійно-технічна та вища освіта. Існує 

необхідність зміцнення матеріально-технічної бази, додаткова 

комп’ютеризація навчальних закладів, підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників. Отже, держава має спрямовувати 

зусилля на створення прозорих фінансово-економічних механізмів 

цільового накопичення та адресного використання коштів, 

необхідних для реалізації розвитку освіти в Україні. 

На сучасному етапі необхідним є наукове обґрунтування 

підходів щодо створення нової стратегії розвитку освіти та 

розробка рекомендацій для ефективного управління та 

раціонального витрачання бюджетних коштів. Стратегічним 

завданням є створення ефективного фінансово-економічного 

механізму системи вищої освіти, який дозволить національній 

системі вищої освіти за допомогою заходів стимулюючого 

характеру, важелів та прийомів стати виробником і продавцем 

якісних освітніх послуг, конкурентоздатних на національному та 

міжнародному ринках. 

Розроблення нової стратегії повинно вирішити глобальні 

проблеми сучасної освіти та не впливати на якість надання послуг у 

цій галузі. Передумовою для успішного та ефективного 

впровадження реформ повинен стати комплексний аудит усієї 
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системи освіти, яка є стратегічним ресурсом покращення добробуту 

населення та зміцнення конкурентоспроможності держави [6]. 

За роки незалежності в більшості державних ВНЗ створено 

систему, що складається з державного фінансування і коштів, 

отриманих від власної діяльності. При цьому питома вага державних 

коштів має стійку тенденцію до зниження, що частково зумовлена 

тривалим економічним занепадом. Такий механізм планування 

видатків на підготовку фахівців у ВНЗ вимагає декілька заходів для 

негайного вдосконалення, яке покращить в подальшому діяльність 

установ систем освіти, а саме: 

1. Особливістю формування механізмів державного управління 

ВНЗ в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку повинно 

стати поетапне впровадження змін до нормативно-правової бази. 

Удосконалення нормативно-правової бази сформує новий 

механізм діяльності ВНЗ, змінить критичний стан матеріально-

технічної та навчально-лабораторної бази та дозволить встановити 

чіткий важіль впливу держави на систему вищої освіти. 

2. Важливо сприяти інтеграції вітчизняної освіти в 

європейський освітній простір, а також створювати умови для 

забезпечення доступу громадян до якісної освіти, утвердження 

високого статусу педагогічних працівників у суспільстві [5]. 

Управління та регулювання системи освіти має починатися з 

визначення стратегії розвитку, розроблення якої безпосередньо 

залежатиме від результатів прогнозування освіти. 

Прогнозування і стратегія в розвитку освітньої галузі 

забезпечить її інформатизацію та тісний зв’язок з ринком праці. 

3. Розв’язуючи одну із проблем освітньої галузі – безробіття 

молодих спеціалістів в регіоні, варто зупинитись на ролі місцевих 

органів державної влади. 

На жаль, існує невирішена проблема використання місцевих 

бюджетів для фінансування ВНЗ, оскільки на ньому лежить тягар 

середньої та професійної освіти. Одним із шляхів виходу зі складної 

ситуації може бути створення механізму надання державних 

субсидій підприємствам, котрі надають право першого робочого 

місця випускнику. 

4. На сьогодні стало зрозуміло, що в умовах економічної 

кризи забезпечення повномасштабного державного фінансування є 

неможливим. Попри це, проблема об’єктивного визначення обсягів 

фінансування залишається актуальною, оскільки нормативний 
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метод фінансування освіти створює передумови для раціонального 

використання коштів державного бюджету і забезпечення якості 

підготовки спеціалістів на рівні вимог освітнього стандарту [4]. 

Зменшення витрат призведе до низького рівня підготовки фахівця, 

як наслідок, втрати на ринку праці кваліфікованого робітника, 

розчарування роботодавців, котрі створюють нові робочі місця, 

результатом чого стане низький показник зайнятості фахівців. Стан 

речей, який поступово призводить до загрозливої ситуації, 

потребує реформування системи фінансування освіти, зокрема – 

урізноманітнення джерел залучення додаткових коштів. 

5. Для забезпечення належної роботи фінансових важелів 

механізму державного управління сферою освіти важливим є 

виконання таких принципів: 

 поєднання державних вимог і ринкових потреб у фахівцях; 

 визначення пріоритетів для забезпечення сталого розвитку 

регіону, розвитку, що задовольняє потреби сьогодення ("освіта-

роботодавець"); 

 стимулювання якісних змін шляхом матеріально-технічного 

забезпечення та використання інтелектуального потенціалу. 

Проблема ефективності витрачених державою асигнувань на 

освіту зумовлюють потребу у проведенні постійного аудитного 

дослідження у ВНЗ. Уже декілька років поспіль в Україні 

використовують такий методичний інструментарій                              

щодо ефективності діяльності вишів як аудит адміністративної 

діяльності [3]. 

Отже, оптимізація і підвищення ефективності надання освітніх 

послуг зумовлять покращення добробуту нації. Засобом досягнення 

цього результату є вдосконалення фінансових важелів механізму 

державного управління сферою освіти. Основними напрямками 

цього є урізноманітнення джерел фінансування освіти, узгодження 

ринкових потреб у фахівцях та обсягів їх підготовки у ВНЗ, 

налагодження співпраці системи освіти з бізнесом та міжнародними 

інституціями, використання обґрунтованих прогнозів та програмно-

цільового планування. Аналіз стану надання освітніх послуг 

повинен доповнюватися аудитом адміністративної діяльності 

орієнтований на результати адміністративної діяльності з однієї 

сторони, та проблеми, пов’язані з неефективним управлінням – з 

іншої. 
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Directions of increasing competitive advantages 

of higher education institutions in Ukraine 
 

Competitive advantages of universities – a set of factors and 

positions of a subject that allows to place a better position compared 

with competitors. Ukrainian researchers have drawn a number of 

competitive advantages of Ukrainian universities: 

 relatively small price to pay for education. For example the cost 

of tuition fee in Drohobych University in the 2014/2015 academic. year 

ranged around 400 euros. A study in world-famous British universities 

– Oxford, Cambridge and Essex for students from EU countries costs 

about 3 – 4 thousand euro. Tuition fee depends on the field of studies. 

The most expensive cost are to be paid on law and economic faculties. 

Tuition fee at the Taras Shevchenko National University Kyiv and the 

Kyiv Mohyla Academy is 28 – 30 thousand hryvnia (UAH) per year 

(1000 – 1500 euros). Technical studies are cheaper; 

http://kodeksy.com.ua/norm_akt/%20source-КМУ/type-Розпорядження/876-р-
http://kodeksy.com.ua/norm_akt/%20source-КМУ/type-Розпорядження/876-р-
http://07.11.2012.htm/
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 a high level of educational services in certain sectors and areas 

of knowledge; 

 better training in humanities studies compared with many 

foreign universities; 

 fundamental preparation is thorough and deep, what creates the 

foundation for further professional mobility, is a prerequisite for a high 

competitiveness not only for the moment of graduation, but also for a 

long time of professional life; 

 governmental standards of the quality of training (EPP, EKH). 

In many EU countries standards are either absent of developed for 

specific regions within the same country (can differ one from another); 

 high level of scientific training of academic staff, ensured by 

the existence of the degree of Doctor of Science. 

Complex efforts are needed to ensure competitive advantage. A 

tool for competitive advantage of universities is the national and 

regional policy in the sphere of science and education, the range of 

educational services, and governmental standards OPP and OKH for 

different levels and areas of studies, research studies, innovative 

methods and forms of education, quality of teaching, pricing and 

budgeting, marketing and communication policy, international 

cooperation and exchange of experience, active cooperation with 

businesses and investment companies, broad training of specialists for 

foreign counties and international firms, involving scientists and 

practitioners in teaching, providing full cycle of educating highly 

qualified specialists, various funding sources, etc., what is actively 

practiced in leading universities of the world. 

Choice of instruments that are creating competitive advantages 

depends on a strategy, outlined byuniversity. It allows supervising 

competitive environment and evaluating competitive status in the sphere 

of education, diagnosing competitiveness and main contenders to 

choose methods of competition, developingstrategy and concept. It 

should be noted that higher education institutions, traditionally owned 

by state, in the new economic conditions have to enter a using price 

(cost of education) and non-price (quality of educational services, image 

of university) methods. 

Defining main competitive advantages, sources and tools of 

national institutions in the educational market helps to determine 

directions of building competitive advantages, such as: 
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 search and involvement of different funding sources such as 

national and international governmental and non-governmental 

organizations, institutions, foreign governments, multinational 

corporations, sponsors, alumni and other individuals to improve 

material and technical base and the educational process; 

 use of governmental instruments to support scientific research; 

 use of diversification in education and entrepreneurship; 

 implementation of international standards of educational and 

scientific criteria for staff, finance, logistics, information and 

infrastructural maintenance of activities; 

 reformof existing mechanisms to encourage research work of 

the teaching staff. According to L. Antoniuk and V.Satsyk [1], the 

financial autonomy, adequate funding for research and the creation of 

appropriate incentives for partnership with business are key exogenous 

competitive factors of Ukrainian universities; 

 active use of marketing and communication policy for 

positioningresearch products in the international market of intellectual 

property, using the latest Internet technologies; 

 wider use of international resources in multidisciplinary 

activities. 

Implementation of the directions mentioned above will improve 

the competitiveness of Ukrainian high education institutions in the 

educational market. 

Analysis of the research on the functioning of Ukrainian higher 

education market allowed identifying a number of problems: 

 decline in the competitiveness of higher education; 

 lack of state care of education market; 

 deterioration of education quality; 

 low salaries of the teaching staff; 

 academic and professional orientation of higher education in 

Ukraine are separated; 

 inequality between level of skills and real income; 

 disproportion between labor market demand and higher 

education institutions supply. 

Therefore it is important to identify proper ways to improve 

functioning of education market and, as a result, improve the 

competitiveness of the national economy. 
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At the present stage of higher education development Ukraine 

requires radical changes to further successful functioning and 

opportunities to take its place in international education market. 

It is important to examine experience of countries that succeeded 

in improving higher education competitiveness. Studying such 

experience of successful operation of different education systems helps 

formulating the following principles of improving the competitiveness 

of higher education in Ukraine[2]: 

1. Higher education should be based on innovation and 

responsibility for a result. 

2. Training of specialists in Ukrainian universities should be more 

knowledge-intensive. Therefore it is important improve the quality of 

science-intensive universities, which play leading role in economic 

competitiveness of the country. 

3. The state should promote investment in education and science, 

as in the global economy knowledge is the driving force of economic 

growth. There should be an essential strategy course to attract business 

to finance research activities. Financial autonomy, adequate funding for 

research and creation of appropriate incentives for partnership with 

business are a key exogenous competitive factors of national 

universities. Therefore, diversification of funding sources is an 

important aspect of higher education in Ukraine. 

4. Building a civilized market of educational services in Ukraine 

and competitiveness of national education in the international market 

requires actions of the following factors: 1) globalization and 

internationalization; 2) innovative technologies; 3) competition;                    

4) social and economicfactors. 
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Розвиток управлінських компетенцій керівника 

загальноосвітніх установ в процесі підвищення 

кваліфікації  
 

Інноваційна спрямованість сучасного суспільства, реалізація 

планів довгострокового розвитку економіки й соціальної сфери 

України, пріоритетні напрями державної політики у галузі освіти 

виявляють потребу в професійно мобільних керівниках системи 

освіти і підвищення ролі їх управлінських компетенцій. 

Професійний стандарт в області управління організацією 

передбачає, що сучасний керівник повинен бути професійно 

підготовлений в таких напрямках, як розробка і керівництво 

реалізацією стратегії організації, здійснення моніторингу та оцінки 

діяльності організації, керівництво адміністративної командою, 

керівництво змінами в організації. Акценти професійного 

розвитку, позначені в професійному стандарті, актуальні і для 

керівників загальноосвітніх закладів, тому вони повинні скласти 

один із векторів розвитку управлінських компетенцій керівників. 

Домінуючими стають такі напрями розвитку загальної освіти, 

як оновлення освітніх стандартів, система підтримки талановитих 

дітей, розвиток вчительського потенціалу, сучасна шкільна 

інфраструктура, здоров’я школярів. Ці напрямки освіти належить 

реалізувати керівникам загальноосвітніх установ, тому вони 

повинні володіти такими якостями, як конкурентоспроможність, 

ініціативність, здатність творчо мислити і знаходити нестандартні 

рішення. 

Зазначимо, що важливою рисою професійної управлінської 

компетентності є підвищення ролі суб'єкта управління в умовах 

змін, що відбуваються в закладі, його здатність змінювати, 

удосконалювати заклад у процесі розвитку; вміння глибоко 

аналізувати події, що відбуваються в ньому, долати труднощі і 

протиріччя в організації діяльності. При цьому набуває важливого 

значення рефлексивна компетентність, як складова професійної 

компетентності, що дозволяє досягти максимально ефективних 
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результатів у розвитку професійних умінь і здібностей, здійсненні 

рефлексивних процесів у діяльності [3, 112]. 

Разом з тим, в системі освіти досі поширена практика 

призначення керівником навчального закладу найбільш 

досвідченого і компетентного педагога, який у процесі професійної 

підготовки у вищому навчальному закладі освоїв компетенції у 

сфері педагогічної діяльності. Управлінських знань і досвіду 

керівництва організацією такі керівники, як правило, не мають. В 

результаті чого сповільнюється реалізація пріоритетних напрямів 

освіти. 

При такому положенні справ висновок можна зробити тільки 

один: існуюча професійна підготовка керівників загальноосвітніх 

установ застаріла і не відповідає потребам сучасного суспільства. 

Аналізуючи витоки професійного керівництва 

загальноосвітніми установами як процесу педагогічної діяльності, 

виокремимо  ключові поняття. Дослідниця Г. Єльникова 

компетентність визначає як здатність людини успішно 

задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й 

виконувати поставлені завдання [2, 2]. Науковець А. Хуторський 

зазначає, що управлінська компетентність керівника освітньої 

установи – це сукупність особистісних якостей керівника, де 

розкривається зміст даної властивості особистості з позиції 

сучасної управлінської, педагогічної діяльності керівника 

освітнього закладу [6]. 

Для вироблення вміння правильно організувати управлінську 

діяльність керівнику необхідно: 

1. Розглядати навчально-виховний процес як цілісну систему, 

що самостійно розвивається. 

2. Виокремлювати головні суттєві питання й відсіювати 

другорядні. 

3. Не вирішувати середні питання "на ходу" і, навпаки, 

вирішувати дрібні питання "з ходу", не влаштовуючи через них 

довгих та багатолюдних засідань. 

4. Виявити достатню самостійність, активність та 

ініціативність, виховувати ці якості у підлеглих та учнів. 

5. Не відволікатись і не давати відволікати себе від намічених 

дій. 

6. Коригувати свої дії у разі різкої зміни зовнішніх чинників й 

обставин. 
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7. Не забувати перевіряти якість і терміни виконання 

завдання даного підлеглим, вміти оцінити результат роботи й не 

забути похвалити виконавця. 

8. Приймати не тільки врівноважені й обережні рішення, але 

й рішення з ризиком [4, 8]. 

Українські дослідження щодо поняття "професійна 

компетентність" свідчать про багатоаспектність підходів до його 

визначення та змістового наповнення. Так, наприклад, трактовка 

терміну "професійна компетентність" у новій розробці НАПН 

України "Енциклопедії освіти" тлумачиться як "інтегративна 

характеристика ділових і особистісних якостей фахівця, який 

відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення 

мети з певного виду професійної діяльності, а також моральну 

позицію фахівця" [1, 145]. 

Розвиток управлінських компетенцій керівників 

загальноосвітніх установ у процесі підвищення кваліфікації 

доцільно здійснювати на наступних взаємопов’язаних етапах: 

– діагностичному, на якому повинно здійснюватися 

визначення вихідного рівня розвитку управлінських компетенцій 

керівників загальноосвітніх установ; 

– організаційному, на якому повинен здійснюватись відбір 

змісту і технологій розвитку управлінських компетенцій керівників 

загальноосвітніх установ; 

– розвиваючому, на якому повинен забезпечуватися науково-

методичний супровід розвитку управлінських компетенцій 

керівників загальноосвітніх установ; 

– рефлексивно-результативному, на якому проводиться 

повторна діагностика рівня розвитку управлінських компетенцій 

керівників загальноосвітніх установ [5]. 

Важливо зазначити, що методи навчання, як і зміст курсів 

підвищення кваліфікації повинні бути максимально адекватні 

завданням, які потрібно реалізувати слухачам курсів на практиці. 

Таким чином, мова йде про те, що ефективність освіти в процесі 

підвищення кваліфікації передбачає залучення слухачів до 

активної пізнавальної і рефлексивної діяльності. Будучи 

суб’єктами професійної діяльності і власного професійного 

розвитку, слухачі охоче включаються в освітній процес, якщо їм 

надається можливість брати активну участь у його організації, 

обговорювати хвилюючі їх питання і проблеми, ділитися з іншими 
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своїми знаннями і досвідом, висловлювати власні оцінки і 

судження. Основною метою системи підвищення кваліфікації та 

професійної перепідготовки керівників загальноосвітніх установ 

стає задоволення потреби суспільства в оперативній підготовці 

управлінців, готових за своїм професіонально-особистісним рівнем 

розвитку до виникнення і вирішення нестандартних проблем. 

Отже, проблема компетентнісного представлення результату 

освіти в останні роки отримала широке поширення в світі, в тому 

числі, і в Україні. У сучасних науково-педагогічних дослідженнях 

все більше простежується визначення значущості процесу 

підвищення кваліфікації, який має ряд організаційних і змістовних 

особливостей в порівнянні з системою базової педагогічної освіти.  
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Innowacje jako czynnik rozwoju organizacji 
 

Rozwój procesów globalizacji i regionalizacji stawia 

przedsiębiorstwom nowe wyzwania. Chcąc utrzymać się na rynku 

muszą dążyć do unowocześniania różnych obszarów swojej 

działalności. Istotną rolę w rozwoju każdej gospodarki oraz każdej 

organizacji odgrywają innowacje. Przyczyniają się do wzrostu 

konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym, ale również globalnym. 

Pojęcie innowacji zostało wprowadzone po raz pierwszy do nauk 

ekonomicznych przez J.A. Schumpetera, austriackiego ekonomistę 

uważanego za jednego z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku. W 

swoim pierwszym dziele „Teoria rozwoju gospodarczego" z 1911 r. 

skupił się na wyjaśnieniu i podkreśleniu roli innowacji i 

przedsiębiorczości. Pojęcie innowacji J.A. Schumpeter odniósł do 

następujących przypadków [5, s. 104]: 

 wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie mieli 

jeszcze do czynienia lub nowego gatunku jakiegoś towaru, 

 wprowadzenie nowej metody produkcji jeszcze 

niewypróbowanej w danej dziedzinie przemysłu, 

 otwarcie nowego rynku, na którym określony rodzaj przemysłu 

danego kraju nie był wcześniej wprowadzony, bez względu na to, czy 

rynek ten istniał, czy nie, 

 zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów 

niezależnie od tego, czy źródło to już istniało, czy też musiało być 

dopiero stworzone, 

 wprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. 

stworzenie monopolu bądź jego złamanie. 

Innowacja oznaczała dla Schumpetera wprowadzenie nowego 

rozwiązania. Skupiał się on przede wszystkim na innowacjach 

technicznych oraz ich znaczeniu dla gospodarki. Zmiany systemu 

techniczno-ekonomicznego przyczyniły się do wzrostu znaczenia 
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wiedzy i informacji. Wraz z rozwojem sfery usług przedmiotowy zakres 

innowacji znacznie się rozszerzył [3, s. 13]. 

Problem innowacji stał się przedmiotem rozważań wielu autorów, 

przy czym ich podejścia do kwestii innowacji były bardzo różne. P.R. 

Whitfield określił innowacje jako ciąg skomplikowanych działań 

polegających na rozwiązywaniu problemów, w wyniku których 

powstaje kompleksowa i całkowicie opracowana nowość [6, s. 26]. 

Według P. Druckera innowacje są bardziej pojęciem ekonomicznym i 

społecznym, a nie jak uważa większość technicznym. Większą siłę 

oddziaływania zdaniem P. Druckera mają innowacje w sferze 

społecznej niż technicznej. Głównymi obszarami, w których mogą 

zachodzić procesy innowacyjne są [2, s. 39-42]: 

 rozwijanie nowych produktów, 

 wprowadzanie nowych technologii, 

 wprowadzanie i rozwijanie nowych form organizacyjnych, 

 odkrywanie lub kreowanie nowych rynków. 

Wskazanym obszarom odpowiadają cztery typy innowacji, tj. 

innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. 

Innowacje będąc jednym z istotnych czynników rozwoju i sukcesu 

każdej organizacji wymagają odpowiedniego systemu zarządzanie. J.A. 

Schumpeter uważał, że to właśnie procesy zarządzania są siłą napędową 

tworzenia innowacji. Stanowią bowiem zbiór uporządkowanych działań 

takich jak: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie, 

skierowanych na zasoby organizacji. 

Sprawny przebieg procesów innowacyjnych wymaga spełnienia 

przez przedsiębiorstwo określonych warunków technicznych, 

ekonomicznych, psychosocjologicznych oraz organizacyjnych. Wśród 

istotnych czynników organizacyjnych na uwagę zasługują [1, s. 139]: 

 racjonalne planowanie działalności innowacyjnej, 

 dostosowanie struktury organizacyjnej do procesu 

innowacyjnego, 

 kompetencje kierownika i jego rola w procesie innowacyjnym, 

 układ informacyjno-decyzyjny, 

 struktura ról w procesie innowacyjnym. 

Włączenie procesu innowacji w strukturę procesów realizowanych 

w przedsiębiorstwie związane jest z potrzebą opracowania zasad jego 

działania oraz zarządzania nim. Specyfika procesów innowacji, która 

przejawia się w dużej niepewności i równoległej realizacji działań dla 
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kilku alternatyw sprawia, że procesy te są trudne do standaryzacji i 

wymagają indywidualnego podejścia [4, s. 14-25]. 

W warunkach dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu 

konieczne staje się zarządzanie ukierunkowane na rozwój organizacji. 

Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać i pozyskiwać nowych 

klientów, potrzebują nowych pomysłów, efektywnych zmian oraz 

innowacji zarówno w zakresie produktów, procesów, organizacji, jak 

również działań marketingowych. Dlatego też zarządzanie 

organizacjami powinno odbywać się w oparciu o nowoczesne strategie 

wymagające zmian mentalności całego kierownictwa. 
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Інвестиційний клімат України: оцінювання та 

перспективи покращення 

 
В період глибокої економічної кризи доволі гостро постає 

питання інвестування. Особливо важливо правильно оцінювати 
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обсяги та сфери інвестування, завдяки чому можна досягнути 

якнайшвидшого розвитку економічної системи. 

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика 

сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, 

політичних, соціокультурних чинників, що зумовлюють 

привабливість і доцільність інвестування в будь-яку господарську 

систему (економіку країни, регіону, корпорації). Практика 

свідчить, що інвестиційний клімат безпосередньо впливає на 

основні показники соціально-економічного розвитку країни. 

Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню 

соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості 

населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити 

модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, 

впроваджувати новітні технології. До головних чинників, які 

впливають на інвестиційний клімат держави належать: 

організаційно-правові, політичні, фінансові, соціально-культурні, 

стан міжнародних відносин, розвиток ринкової економіки, 

потенціал країни та загальні умови господарювання. 

Інвестиційний клімат країни найкраще можна проаналізувати, 

використовуючи міжнародні рейтинги, які складаються різними 

установами, організаціями та об’єднаннями. Незважаючи на всі 

проблеми, світова спільнота ще вірить у перспективу економічного 

зростання України та схвалює реформи, що проводяться. Це можна 

прослідкувати, наприклад, у рейтингу інвестиційної привабливості 

країн світу International Business Compass за 2015 р., який 

проводиться щорічно Гамбурзьким інститутом світової економіки 

(HWWI) спільно з компанією BDO. В ньому наша держава зробила 

значний поступ і піднялася на 20 позицій. Зараз вона займає 89 

місце порівняно зі 109 у 2014 році. Крім того, Україна входить до 

переліку країн, що показали найкраще зростання рейтингу за рік, 

поруч із Латвією і Білоруссю. А у рейтингу легкості ведення 

бізнесу Doing Business, що укладається Світовим банком, ми 

посіли 83 місце, що також вище на 4 позиції у порівнянні з 

попереднім роком [2].  

У цьогорічному рейтингу легкості ведення бізнесу, що його 

укладає Світовий банк, Україна посіла 96 місце і покращила свої 

позиції відразу на 16 пунктів порівняно з минулим роком. 

У доповіді Doing Business 2015 відзначається, що в Україні 

було досягнуто важливого прогресу у сферах реєстрації прав 
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власності та оподаткування – за цими двома показниками Україна 

поліпшила своє місце на 25 позицій. 

У рейтингу економічної свободи (Index of Economic Freedom), 

що укладається Heritage Foundation спільно з виданням The Wall 

Street Journal, Україна зайняла 162 місце, набравши всього 46,8 

балів. Index of Economic Freedom розраховується і публікується 

більше 20 років і є одним з найавторитетніших і найбільш 

цитованих показників інвестиційної привабливості країн. Оцінка 

інвестиційної свободи проводиться експертами рейтингу на основі 

доступної інформації про обмеження при інвестиційній діяльності. 

Країна, де немає ніяких обмежень на інвестиції або рух капіталу, 

отримає 100 балів (у реальності такої країни не існує, максимальна 

оцінка інвестиційної свободи – 95 балів – у Люксембургу). У разі 

наявності яких-небудь обмежень експерти віднімають від 5 до 25 

балів за кожне з них, а саме за наявність дискримінації у стосунку 

до іноземних інвесторів, заплутаність інвестиційного 

законодавства, обмеження на володіння нерухомістю/землею, 

обмеження на інвестиції в окремі сектори, а також обмеження на 

виведення капіталу і купівлю валюти. 

Згідно з дослідженням в Україні найменш вільна економіка в 

європейському регіоні – 44 місце з 44. Багато експертів сьогодні 

використовують цей індекс та вказують на те, що на сьогодні в 

Україні навіть менш вільна економіка, ніж у Білорусі (157 місце                   

в загальному рейтингу і 43 в Європі), Росії (153 і 42) і                        

Греції (138, 41). 

Сумарний бал індексу економічної свободи складається з 

чотирьох компонентів, які, у свою чергу, складаються з 10 

піднапрямів: ціна держави (податковий тягар, держвидатки); 

регуляторна ефективність (бізнес регулювання, свобода трудових 

відносин, цінова свобода); відкритість ринку (торгівельна свобода, 

інвестиційна свобода, фінансова свобода); верховенство права 

(свобода від корупції; захист права власності). На сьогодні 

погіршення ситуації спостерігається у таких піднапрямках: 

податковий тягар (-1); бізнес регулювання (-2,5); свобода трудових 

відносин (-0,3). Покращення ситуації спостерігають у свободі від 

корупції (+5); захист прав власності (+1); інвестиційній свободі 

(+5); держвидатках (+2,5). 

У звіті за 2015 рік головними проблемами для інвесторів 

названі: 
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1. Преференції для українських компаній при держзакупівлях. 

2. Мораторій на продаж с/г землі іноземцям. 

3. Інші секторальні обмеження. 

4. Російсько-український конфлікт, що стримує торгові і 

інвестиційні потоки. 

Очевидно, що численні обмеження на виведення капіталу і 

купівлю іноземної валюти, різко посилені в 2014-2015 рр., також є 

причинами низької оцінки. При цьому експерти рейтингу 

відзначають, що українське законодавство в питаннях інвестицій в 

цілому не є дискримінаційним. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України 

актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та 

організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів 

забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування 

основи збереження та підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної економіки.  

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено: 

1. На сьогодні в Україні здійснено певний поступ у створенні 

правового поля для інвестування та розвитку державно-приватного 

партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності 

для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації 

державно-приватного партнерства в Україні.  

2. На території України до іноземних інвесторів 

застосовується національний режим інвестиційної діяльності, 

тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. 

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.  

3. Для підвищення захисту іноземних інвестицій 

ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок 

вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними 

особами. 

Вирішенню проблемних питань інвесторів покликані сприяти 

комісії із сприяння досудовому врегулюванню спорів з 

інвесторами, які можуть створюватися органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування як тимчасові 

консультаційно-дорадчі органи з метою сприяння досудовому 

врегулюванню спорів між інвестором і органом виконавчої влади 

(місцевого самоврядування). 
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4. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України 

міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій із 

понад 70 країнами світу. 

Урядові прогнози щодо розвитку економіки України 

передбачають 1% зростання ВВП у 2016 р. За результатами 

Держкомстату у першому кварталі поточного року спостерігається 

зростання ВВП. Для більш помітного покращення та водночас 

приваблення інвесторів необхідно забезпечити реформи та 

конкурентні умови для ведення бізнесу. Також поточна ситуація є 

хорошим стимулом для дій та трансформацій напрямків бізнесу і 

досить важливою для цього є консервативна бюджетна політика, 

яку проводить уряд.  
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Проблеми формування інноваційної культури 
малих підприємств 

 

Однією з важливих рис сучасної економічно розвинутої 
держави є наявність в її системі  виробництв, що характеризуються 
гнучкістю, динамічністю та масовістю підприємств. Це в першу 
чергу відноситься  до сфери малого  підприємництва. 

Малий бізнес має великий потенціал у здійсненні 
новаторської діяльності і впровадженні нововведень, зокрема 

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=9d6a5f52-84bf-4713-a02c-8fc6ab618d5e
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=9d6a5f52-84bf-4713-a02c-8fc6ab618d5e
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завдяки високій чутливості до зміни попиту споживачів, високій 
мотивації та продуктивності праці, гнучкості та швидкості у 
прийнятті управлінських рішень, відсутності бюрократичних 
перешкод для розвитку. 

В  малому підприємстві переважає індивідуальна 
підприємницька культура, характерними ознаками якої  є: 
використання, знань, умінь та інтуїції підприємця; узгодження 
інтересів всіх членів організації на демократичних засадах; 
ситуативний підхід до прийняття управлінських рішень; 
зацікавленість всіх працівників в кінцевих результатах; 
керівництво на основі поєднання контролю діяльності та 
самостійності працівників. 

Окрім цього характерними рисами  його діяльності є : 
1. Стосунки на МП нагадують сімейні, а не холодні службові; 

здійснюється належна оцінка особистих заслуг та якостей 
працівника, йде самореалізація взаємовідносин. 

2. Внутрішня ієрархія та прядок на МП встановлюються 
автоматично, що на великих підприємствах потребує певних 
зусиль , коштів і засобів. 

3. Особливість кадрового забезпечення малого бізнесу. Де 
через незначний обсяг та діяльності та обмеженість цілей 
існування, як правило, відсутня можливість для залучення 
висококваліфікованих працівників. 

Як зазначав відомий фахівець в галузі теорії 
конкурентоспроможності Майкл Портер, найбільш прогресивною 
стадією конкуренції є конкуренції інновацій, тому особливо 
актуальною на етапі формування конкурентоспроможності 
підприємства є створення сприятливих умов для реалізації його 
інноваційного потенціалу[ 2]. 

Досвідом діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств 
доведено, що більша частина умов ефективного впровадження 
інновацій зв’язана з персоналом: керівниками, спеціалістами, 
технічними працівниками – людьми, які здатні сприймати цілі 
організації, вміти ставити власні цілі, розробляти шляхи їх 
реалізації. 

За таких умов зростає роль інноваційної культури на 
підприємстві, ефективне використання якої допомагає створити 
позитивну атмосферу у колективі та сприятливі умови для творчої 
діяльності. 
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Виділяються наступні  основні принципи формування 
інноваційної культури, які є в значній мірі сприйнятливі і в малому 
підприємництві [3, с.133] :  

- чітке формулювання цілей інноваційної діяльності та їхня 
зрозумілість;  

- усвідомлення пріоритетності цілей;  
- націленість на результат;  
- співробітництво членів проектної команди;  
- вільний обмін ідеями та інформацією між членами команди 

інноваційного проекту;  
- толерантне сприйняття керівництвом і членами команди 

ідей, висловлених іншими співробітниками;  
- толерантне сприйняття можливих помилок і невдач;  
- делегування повноважень членам команди;  
- участь кожного члена команди у процесі досягнення цілей 

інноваційного проекту, усвідомлення своєї значущості;  
- свобода творчості й висловлювань;  
- заохочення ініціативи і творчого пошуку співробітників;  
- заохочення до розвитку і набуття нових знань і навичок;  
- недопустимість нав’язування ідей керівника інноваційного 

проекту членам команди;  
- захист прав кожного члена команди на інноваційні рішення.  
Інноваційна культура в діяльності малих підприємств виконує 

наступні завдання: виявлення творчих сил і здібностей, талантів; 
розвиток і реалізація  креативного потенціалу підприємства; 
стимулювання інтелектуальної та творчої активності для 
досягнення певних цілей завдяки використанню нових ідей; 
ліквідація бар’єрів всередині організаційної структури 
підприємства для вільної комунікації і передачі інформації [ 1]. 

Специфіка системи управління підприємством малого бізнесу  
визначається: єдністю права власності і безпосереднього 
управління підприємством; роллю керівника у житті підприємства, 
який вирішує всі справи відносно діяльності фірми практично у 
всіх її функціональних сферах; повною відсутністю громіздких 
управлінських структур, що сприяє еластичному впровадженню 
інновацій в діяльність підприємства,  неформальним характером 
планування і контролю. 

Щодо специфіки ведення бізнесу, то вона характеризується: 
переважно персоніфікованим характером відносин між членами 
підприємства і його власником; порівняно невеликим обсягом 
фінансових ресурсів, що використовуються; невеликим рівнем 
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капіталізації, оскільки власники виділяють на розширення 
основного капіталу незначну частку прибутків; динамічним 
характером оборотності капіталу; здійсненням визначального 
впливу на кадрову політику у підприємстві сімейних і родинних 
зв’язків, що зумовлено правом успадкування. 

Важлива роль у формуванні інноваційної культури належить 
керівнику-менеджеру малого підприємства. Його світогляд, ідеали, 
переконання передаються працівникам. Він також визначає тип 
управління, який повинен відповідати організаційній та 
інноваційній культурі підприємства, особливостям розвитку, 
менталітету та компетенції персоналу. 
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Проблеми формування управлінської складової 
в умовах ринкової економіки 

 

Чинна система освіти переважно зорієнтована на професійну 
підготовку і застарілі уявлення про гармонійний розвиток людини, 
а не на всебічну підготовку до майбутнього життя. Багато людей, 
навіть з вищою освітою, не можуть знайти своє місце в суспільстві, 
бо вони не підготовлені до життя в умовах ринкової економіки, не 
знають, як розпочати власну підприємницьку справу. Необхідність 
реформування системи економічного навчання зростає із 
прискоренням темпів економічних перетворень, із насиченням 
української економіки тими інституціями, без яких не можна 
уявити ринкову економіку початку третього тисячоліття. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Підприємництво є одним із різновидів творчої, пошукової, 
ризикової соціальної діяльності і в більшості країн світу з 
ринковою економікою вважається одним із найпрестижніших. 
Адже саме цей вид діяльності у відповідних умовах найкращим 
чином виявляє людську суть, допомагає прояву працівника як 
особистості. Здійснюючи самостійну підприємницьку діяльність, 
працівник значно зростає як людина: росте і професійно і 
інтелектуально. Він стає управлінцем. 

Кожен випускник педагогічного університету повинен знати 
принципи організації управлінської діяльності в підприємництві: 
вільний вибір видів діяльності; залучення на добровільних засадах 
до здійснення підприємницької діяльності майна і засобів 
юридичних осіб і громадян; самостійне формування програми 
діяльності та вибір постачальників і споживачів зробленої 
продукції, встановлення цін відповідно до законодавства; вільне 
наймання працівників; залучення і використання матеріально-
технічних, фінансових, трудових, природних і інших видів 
ресурсів, використання яких не заборонене або не обмежене 
законодавством; самостійне здійснення підприємцем – юридичною 
особою зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким 
підприємцем долі валютної виручки, що належить йому, на 
власний розсуд. 

Якщо сьогодні Україна розбудовує ринкове суспільство, то в 
учнів та студентів слід формувати готовність стати приватним 
власником, підприємцем. Випускник школи або вищого 
навчального закладу, готовий жити в умовах ринкових відносин, 
не чекатиме від держави першого робочого місця, дешевого житла, 
не тільки сам створить робоче місце, але й залучить інших до 
суспільного виробництва. У статті [2] говориться: "Хто такий 
підприємець? Це не професія, не спеціальність і не посада. Це − 
геніальна і творча людина, революціонер, раціоналізатор і 
винахідник. Тож формування підприємця в дійсності означає 
процес становлення самобутніх молодих творців інноваційних ідей 
і проектів, авторів неординарних методик і технологій, 
винахідників нових способів і шляхів розвитку суспільства та його 
складових − економіки, політики, соціальної сфери, освіти, інших 
сфер людського життя". 

Кабінет міністрів України видав Постанову "Про економію 
державних коштів та недопущення втрат бюджету" [3] із 
завданнями економії бюджетних коштів за рахунок скорочення не 
менше, ніж на 3% чисельності працівників. А це залишить без 
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трудового заробітку більше 200 тисяч працюючих, в тому числі 
державних службовців. Вивільнені працівники мають чи не єдину 
можливість працевлаштування у сфері підприємницької діяльності. 
Це ще раз підтверджує важливість підготовки випускників вищої і 
середньої школи до підприємницької діяльності, готовність стати 
управлінцем. 

Розглянемо навчальний план підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти − майбутніх учителів 
інформатики (прийом 2013 року, випуск 2017 року) і перелічимо 
дисципліни, які спрямовані на формування їх економічної 
компетентності: нормативні дисципліни − математична економіка 
(економетрика − 3 кредити), моделювання фізичних, економічних 
та соціальних явищ (4 кредити); дисципліни за вибором − 
страхування (2 кредити), економіка освіти  (2 кредити). Можна 
зробити висновок, що, вивчивши запропоновані дисципліни, 
майбутній вчитель інформатики буде некомпетентним у питаннях 
теорії та практики економічних процесів та питань 
підприємництва. 

Більше уваги економічній компетентності приділено у 
навчальних планах підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти − майбутніх учителів математики (прийом 2014 
року – випуск 2018 року). Тут передбачено вивчення таких 
дисциплін за вибором студента: мікро- і макроекономіка                         
(9 кредитів), основи економічної теорії (4 кредити), основи 
статистики та економетрики (4 кредити), фінанси і кредит                       
(3 кредити), страхування (2 кредити), економіка освіти (2 кредити). 
Але й цей навчальний план не готує майбутнього учителя до 
впровадження підприємництва у шкільній практиці. 

Покажемо на прикладі, що вчителі усіх спеціальностей мають 
теми зі своїх предметів для молодіжного підприємництва. Для 
цього розглянемо такий вид навчальної роботи в загальноосвітній 
школі як навчальна практика. Навчальна практика є складовою 
частиною навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. 
Однак внаслідок багатьох причин цій темі приділяється небагато 
уваги в навчально-методичній літературі. Школи часто-густо не 
використовують значний потенціал навчальної практики для 
розвитку пізнавальної діяльності учнів, для економічного 
виховання учнів, для застосування теоретичних знань до 
розв’язання конкретних задач реального життя. 

Навчальна практика сприяє реалізації компетентнісного 
підходу у навчанні учнів, формує їх життєво необхідні 
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компетенції, спонукає до спостережень і досліджень явищ природи 
і процесів суспільного життя, певною мірою допомагає вибрати 
майбутню професію, вчить працювати у колективі, спільно 
розв’язувати ті чи інші завдання. Навчальна практика учнів 
створює широкі можливості учителю для глибокого вивчення їх 
особистостей, дозволяє йому надати вихованцям більш коректні 
професійно-орієнтаційні консультації.  

У статті [2] автор пропонує перетворити ВНЗ у студентську 
бізнес-академію, в якій кожен студент може розвинути свої 
природні здібності і стати розумним творцем свого оточення. 

Концепція розвитку економічної освіти, затверджена 
рішенням колегії Міністерства освіти і науки України 04.12.2003 
року, рекомендує "вжити заходів на державному рівні щодо 
створення підприємствами та організаціями різних форм власності 
необхідних умов для проходження практики студентами; 
розробити нові форми практичної підготовки через створення 
навчально-тренінгових фірм, бізнес-інкубаторів, індивідуальні 
завдання, що розвивають практичні вміння та навички студентів; 
розширити можливості набуття науково-педагогічними 
працівниками практичного досвіду з допомогою стажування на 
діючих підприємствах; спрямувати співробітництво між 
викладацьким складом вищих навчальних закладів і фахівцями-
практиками в напрямі взаємоконсультування, підбору навчального 
матеріалу для створення кейсів; залучати до навчального                 
процесу провідних фахівців діючих підприємств, організацій та 
установ; …" [1]. 

Висновки. У Концепцію розвитку економічної освіти, 
прийняту ще у 2003 році, слід внести зміни, зокрема чіткіше 
окреслити підготовку учнів та студентів до підприємницької 
(управлінської) діяльності. У навчальні плани підготовки учителів 
усіх спеціальностей внести дисципліни, які підвищують їх 
економічну компетенцію та знайомлять з основами 
підприємницької діяльності. Учнів та студентів слід залучати до 
підприємництва. Ці заходи сприятимуть розбудові ринкового 
суспільства в Україні. 
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Організаційна культура як інструмент менеджменту 
 

Кожна організація у процесі всієї сукупності різноманітних 

аспектів діяльності та, долаючи труднощі зовнішньої адаптації і 

внутрішньої інтеграції, отримує досвід, який стає основою 

організаційної культури – унікальної спільної психології, що 

характеризує дану спільноту людей. Основу організаційної 

культури, як правило, формують засновники організації, 

опираючись на свій життєвий досвід і світоглядні уявлення. 

Культуру організації можна визначити як систему 

формальних і неформальних правил і норм діяльності, звичаїв і 

традицій, індивідуальних і групових інтересів, особливостей 

поведінки працівників даної організаційної структури, стилю 

керівництва, показників задоволеності працівників умовами праці, 

рівня взаємного співробітництва, ідентифікування працівників з 

організацією і перспективами її розвитку. 

Культура організацій безпосередньо впливає  на їхні успіхи й 

ефективність. Процвітаючі компанії відрізняються високим рівнем 

культури, що формується в результаті продуманих зусиль, 

спрямованих на розвиток духу корпорації на благо всіх 

зацікавлених сторін. [1] 

Будь-яка зміна організаційної культури є процесом, що 

вимагає достатнього періоду часу. Чим довше існує організація, 

чим інтенсивнішим і успішнішим був шлях її розвитку, тим 

складніше змінити організаційну культуру. 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/yaka-osvita-nam-potribna
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/65-2014-%D0%BF
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Організаційна культура є незаперечно важливим фактором, 

який обов’язково враховують при плануванні нововведень. 

Найчастіше вона є фактором спротиву змінам. 

В українському менеджменті поки що досить складно 

виділити чіткі типи організаційної культури, часто її визначають як 

змішану або таку, що тільки формується. 

Групова взаємодія у межах встановленої організаційної 

культури може використовуватися мотиваційним менеджментом у 

його цілях двома способами. У першому випадку він практично не 

надає належної уваги груповій взаємодії співробітників, тож у 

колективі виникає неминучий ризик виникнення у своєму складі 

стихійно сформованих течій і лідерства. Така група діє на 

окремого співробітника стихійно, може вийти з-під контролю 

керівника, може мати вплив на його поведінку, при цьому 

інформованість про цей вплив у керівника часто є мінімальною або 

ж спотвореною. 

У другому варіанті, що є більш правильним і вдалим, 

відбувається залучення групового впливу в структуру управління 

підприємством. Це дає змогу як мінімум нейтралізувати певні 

фактори впливу при здійсненні керівництва, дозволяє досягти 

високого рівня вмотивованості працівників і передбачити майбутні 

події. В цьому випадку можна говорити про формування 

усвідомленої організаційної культури. [3] 

Організаційна культура за своєю суттю є явищем 

поліфункціональним, тобто виконує значну кількість функцій, 

серед яких є ті, що сприяють адаптації до середовища, і ті, що їй 

заважають. Це визначає складність культурологічного аналізу і 

суб’єктивність оцінок явища організаційної культури. 

Організаційна культура виконує практично усі функції 

культури як такої, а саме: 

- пізнавальна функція (пізнання, сприйняття і засвоєння 

організаційної культури, що сприяє швидшому залученню 

працівника в життя колективу); 

- комунікаційна функція (через цінності організації, норми 

поведінки та інші елементи культури забезпечується 

взаєморозуміння і взаємодія працівників); 

- функція відтворення елементів традиції – створення нових 

цінностей і накопичення їх; 
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- порівняльно-оціночна функція (порівняння реальної поведінки 

людини чи групи людей з нормами культурної поведінки, з 

уявленнями про ідеали, та формування оцінки за результатами 

цього порівняння); 

- регламентуючо-регулююча функція (застосування встановлених 

правил у якості індикатора і регулятора поведінки); 

- змістоутворююча функція (організаційна культура має вплив на 

світогляд людини, часто корпоративні цінності перетворюються у 

цінності людини і колективу або ж вступають з ними у конфлікт); 

- відтворююча функція (відтворення духовних сил у процесі 

сприйняття елементів культурної діяльності організації, що 

можливо лише за умови високого морального потенціалу 

організаційної культури та залученості працівника до неї і повного 

поділу її цінностей). [3] 

Організаційна культура значною мірою визначається 

керівниками підрозділів. Якщо вони слабкі як управлінці, а 

підлеглі співробітники відчувають їх некомпетентність, перепади 

настрою, необґрунтовану злість, несправедливість, то така оцінка 

автоматично розповсюджується на організацію в цілому. Якщо ж 

керівники такого рівня добре себе зарекомендували і користуються 

повагою серед колег і підлеглих, вони легко підіймаються 

службовою драбиною. 
Щоб упевнено і ефективно керувати груповою динамікою, 

керівникові слід ретельно вивчати структуру групи, розстановку 
сил, наявність так званих кланів, їх взаємодію. Також необхідно 
виявляти людей, що мають особливий вплив на інших. З такими 
людьми треба проводити особливу роботу, звертаючи особливу 
увагу на їх переконання і мотивацію, щоб заручитися їх 
підтримкою при запровадженні змін, при здійсненні мотивування 
групи та знизити їх негативний вплив. [2] Також слід врахувати, 
що майже в кожній групі є люди, готові завжди підтримувати один 
одного або ж навпаки – суперечити. Цей факт може мати значний 
вплив на наслідки більшості управлінських рішень. 

Стабілізація організаційної культури може бути констатована, 
коли її приймає переважна більшість співробітників, коли вона 
стає органічним середовищем існування і розвитку як у видимих 
проявах (одяг, поведінка, лексика), так і у світогляді, перевагах, 
мотивах. 
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Дослідження ролі соціального інтелекту як складової 
професійно важливих якостей менеджера 

 

Для ефективної міжособистісної взаємодії та успішної 
соціальної адаптації будь-якої людини важливо мати здатність 
правильно розуміти свою поведінку та поведінку інших людей. 
Соціальний інтелект реалізує пізнавальні процеси, пов’язані з 
відображенням соціальних об’єктів – людини як партнера по 
спілкуванню і діяльності, а також групи людей. Рівень розвитку 
соціального інтелекту багато в чому визначає особливості 
взаємодії в групі і формування колективу. Особливої актуальності 
проблема соціального інтелекту набуває в діяльності менеджерів-
професіоналів, які здійснюють керівництво людьми і колективом. 
Ділова та міжособистісна комунікація є професійною функцією 
менеджера, адже займає близько 80% його робочого часу. Разом з 
тим соціальний інтелект відсутній у списках професійно важливих 
якостей для професії менеджера, хоча називаються такі якості як 
комунікативна компетентність, товариськість, вміння вести 
переговори, ефективність взаємодії з людьми та ін. 

Проблемі підготовки управлінських кадрів присвячена значна 
кількість досліджень (А.А.Деркач, (В.М. Дьячков, А.Л. Журавльов,   
В.Г. Зазикін, Л.М. Карамушка, А.І. Кітов, Н.Л. Коломінський,            
Р.Л. Кричевський, Н.В. Кузьміна, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова,             
В.Ф. Рубахін, А.Л. Свенцицький, Г.В. Суходольський, А.В. 
Філіппов та ін.). Значна частина існуючих досліджень присвячена 
проблемі розвитку в управлінців необхідних особистісних якостей, 
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а також формуванню професійних знань та вмінь, які дозволяють 
зробити їх цілеспрямовану діяльність найефективнішою. 

Узагальнюю результати дослідження можна стверджувати: 
1. Численність існуючих підходів до формування соціально-

психологічних вимог до особистості менеджера Г.С. Нікіфоров [9] 
об’єднує в три основні групи: функціональний, особистісний і 
ситуаційний. 

2. В рамках функціонального блоку для здійснення функцій 
пізнання, прогнозу, комунікативно-інформаційної функції, а також 
функції мотивації та організації менеджеру необхідно мати 
готовність до соціальної взаємодії, що налужить до сфери 
соціального інтелекту. 

3. Особистісний підхід є найбільш розробленим і має значну 
кількість емпіричних досліджень про зв'язок між певними 
якостями особистості та ефективністю управління. Низка 
досліджень спрямована на встановлення взаємозв’язку між 
ефективністю керівництва та соціально-перцептивними 
характеристиками: товариськістю, емпатією тощо. Значне місце 
відводиться комунікативній компетентності, в основі якої лежить 
здатність правильно розуміти і прогнозувати поведінку інших 
людей та свою власну поведінку. Подібні переліки якостей можна 
знайти і в Т. Санталайнен [3].  

4. Представники ситуаційного підходу розглядають 
керівництво як функції групи і ситуації. Ситуація розуміється як 
комплекс об’єктивних умов, міжособистісних стосунків у групі, 
станів об’єктів управління, які в силу своєї динаміки вимагають від 
успішного керівника парадоксального прояву його особливостей. 
Дані досліджень, проведених у рамках ситуаційного підходу, 
свідчать про те, що успішне керівництво залежить від: очікувань та 
потреб підлеглих; структури групи та специфіки ситуації, в якій 
вона знаходиться; культурного  середовища, до якого включена 
група; психологічного клімату в групі, її величини та рівня 
розвитку; особистісних рис підлеглих; часових умов для прийняття 
рішення; міри відповідності цій групі стилю та особливостей 
особистості керівника [2]. Ситуаційний підхід дозволяє 
виокремити низку особливостей особистості менеджера, в яких 
особливо яскраво проявляється адаптаційна роль соціального 
інтелекту. До таких характеристик, зокрема, належить здатність до 
гнучкої зміни стилю керівництва, стійкість до невизначеності, 
відсутність жорстких стереотипів. 
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5. Переліки професійно важливих якостей менеджера у всіх 
трьох підходах є досить широким; вони містять різні за мірою 
узагальненості та характером властивості особистості. Це є 
свідченням надзвичайної складності управлінської діяльності, 
численність вимог, що ставляться перед його особистістю. Разом з 
тим, це свідчить і про неможливість створення "ідеальної" моделі 
керівника, хоча це не знімає питання про найоптимільніші 
характеристики менеджера. 

Узагальнюючи різні підходи до характеристик і здібностей 
ефективного управлінця, можна сформулювати такі висновки. 
Поняття "соціальний інтелект" безпосередньо не існує в жодному з 
переліків професійно важливих якостей менеджера. Водночас, 
істотне місце в структурі ПВЯ відводиться комунікативній 
компетентності, товариськості, вмінню впливати на людей, вмінню 
розв’язувати проблеми міжособистісної взаємодії, тобто якостям, 
які відносяться до сфери соціального інтелекту. 
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Оцінка інноваційного потенціалу регіону 
 

Вирішення проблем зміцнення інноваційного потенціалу регіону 

стосується не лише виробників чи розповсюджувачів товарів та 

послуг в комерційному секторі. Це стосується законодавчої, 

виконавчої влади, судового права, а також організації освіти, охорони 

здоров’я і всіх галузей некомерційного сектору. Вони повинні 

здійснювати нововведення, щоб не тільки йти на зустріч умовам, що 

змінюються, а навіть передбачати їх.  
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Важливою є ідея впровадження інновацій з метою зміцнення 

потенціалу регіону насамперед через малий і середній бізнес, через 

створення сприятливих для цього умов. Впровадження в комерційну 

діяльність інновацій не обов’язково повинно проходити через 

технологію виробництва. Воно повинно мати соціальну та 

економічну цінність, повинно бути спрямоване на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, що 

зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. 

Результатами інноваційних процесів є нововведення, 

впроваджені в господарську діяльність людини. Їх поділяють на 

технічні, організаційні, економічні, соціальні, юридичні, локальні та 

глобальні. 

Технічні нововведення реалізуються у формі нових виробів, 

технологій їх виготовлення. Організаційні нововведення охоплюють 

нові методи і форми організації всіх видів виробництва. Економічні 

нововведення стосуються методів господарського управління наукою 

і виробництвом з реалізацією функцій прогнозування та планування, 

фінансування, ціноутворення, мотивації і оплати праці, оцінки 

результатів діяльності. Соціальні нововведення реалізуються через 

різні форми активізації людського чинника (професійна підготовка 

персоналу; стимулювання творчої діяльності працівників; охорона 

здоров’я людини та навколишнього природного середовища тощо). 

Юридичні нововведення – нові та змінені різноманітні нормативно-

правові акти, що визначають і регулюють усі види господарської, 

соціальної та іншої діяльності. Локальні нововведення стосуються 

внутрішньовиробничих перетворень у сфері діяльності і тому не 

впливають радикально на ефективність функціонування та розвиток 

виробництва. Глобальні нововведення стосуються 

великомасштабних, переважно революційних змін, що здатні 

кардинально підвищувати організаційно-технічний рівень 

виробництва. 

Незважаючи на наявність в Україні цілого ряду концепцій і 

програм щодо розвитку науки та інновацій, прийняті рекомендації 

здебільшого не реалізуються. Це і є основною причиною гальмування 

процесу передачі результатів досліджень з наукових установ та 

вищих навчальних закладів до промисловості.  

Кількісні показники, що характеризують наукову і наукою-

технічну діяльність в Україні свідчать про наявність значного, але не 

досконалого структурованого науково-технічного потенціалу, наукові 
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дослідження і розробки розповсюджені досить нерівномірно. Майже 

дві третини наукових організацій розташовані в економічно 

розвинутих регіонах: Києві, Харківській, Дніпропетровській, 

Львівській областях. Більшість наукових організацій належать до 

галузевого сектору, а заводський сектор займає зовсім мізерний 

рівень.  

Така тенденція не відповідає практиці розвинутих країн, де 

більшість наукових організацій належать до сектору компаній, тобто 

є максимально наближеними до прикінцевих стадій процесу розробки 

та виробництва продукції, у т.ч. інноваційної.  

В Україні має місце тенденція до зменшення кількості 

організацій, що працюють у галузі технічних наук: зростання 

загальної кількості наукових організацій відбувається переважно за 

рахунок збільшення установ, що займаються суспільними та 

гуманітарними науками. Проте, враховуючи, що мінімальна потреба 

України в наукових кадрах, становить приблизно 100 тис. 

дослідників, можна стверджувати, що скорочення наукового 

кадрового потенціалу в поєднанні з обмеженням доступності якісної 

освіти становить реальну загрозу перспективі впровадження 

інноваційної моделі економічного розвитку України. 

Наведені дані свідчать про відставання  України у забезпеченні 

наукової і науково-технічної діяльності. 

Розрахунки зведеного індексу інноваційної діяльності для 

України за методикою ЄС свідчать про те, що Україна у 2015 р., на  

жаль, посідає передостанню позицію серед країн Європи і належить 

до  категорії «інноватор, що формується».  Це  підтверджує нагальну 

потребу в активізації інноваційної діяльності в Україні.  

Оцінку інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону 

пропонується здійснювати методами математичного моделювання з 

врахуванням такої системи показників:  

– аналіз загальних показників соціально-економічного стану 

регіону;   

– стан  розвитку  галузей  промисловості  та сільського  

господарства; 

– можливості  активізації  інвестиційно-інноваційної діяльності 

в регіоні;  

– фінансове забезпечення інноваційної діяльності в регіоні;  

–  ступінь ефективного використання інноваційного потенціалу 

в регіоні. 
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Відзначимо, що проблема оцінки інноваційного потенціалу 

регіону є складною, багатоаспектною й потребує подальшого 

вивчення.  
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Управління інноваціями на підприємствах 

з виробництва мінеральних вод 
 

В умовах нестабільності розвитку сучасної економіки 

діяльність підприємству ускладняються через поглиблення 

кризових явищ, посилення конкуренції та не стійку ситуацію в 

економічній та політичній сферах. У таких не стійких умовах 

підприємство потребує певних змін, удосконалень та нових шляхів 

для рішення проблем. Для їх вирішення цих проблем слід знайти 

раціональну систему управління інноваціями, яка б дала 

можливість виявити слабкі сторони підприємства, запропонувати 

шляхи для їх покращення та максимізувати прибутки 

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html
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підприємства. Тому управління інноваціями набуває актуальності в 

наш час, а саме за рахунок підвищення темпів розробки та 

впровадження інноваційних технологій та проектів на 

підприємствах. Управління інноваційним процесом – невід’ємна 

складова діяльності сучасного підприємства, що охоплює 

планування, організування та стимулювання інноваційної 

діяльності, реалізацію інноваційних проектів, розрахованих на 

отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій 

підприємства. Розробка нових інноваційних ідей, їх впровадження 

і адаптація до функціональних процесів підприємства є головним 

завдання менеджменту. Інноваціям притаманна як науково-

технічна новизна, використання у виробництві, так і комерційна 

реалізація. Комерційний аспект виокремлює інновацію посеред 

інших нових ідей, і забезпечує економічний ефект, котрий 

ґрунтується на потребах ринку [1]. Інноваціям на підприємствах 

притаманна науково-технічна та технологічна новизна яка 

торкається не лише сфери виробництва а й сфери комерційної 

реалізації. Комерційний аспект виокремлює інновацію серед інших 

нових ідей, і забезпечує економічний ефект, котрий ґрунтується на 

потребах ринку[1]. Система управління інноваціями на 

підприємствах з виробництва мінеральних вод повинна містити в 

собі комплекс необхідних фінансово-економічних та 

господарських функцій, дій та процесу управління для побудови 

необхідної структури інноваційних проектів підприємства. Слід 

зазначити, що інновація – це насамперед зміни, вдосконалення. 

Сьогодні найголовнішим ресурсом будь-якого підприємства є 

людські ресурси. Впровадження інноваційних технологій в 

розвиток і ефективне використання персоналу є одним з головних 

інноваційних напрямків діяльності підприємств з виробництва 

мінеральних вод. пріоритетним завданням в сучасних умовах 

формування системи управління персоналом є: 1)  створення 

ефективної служби управління персоналом на підставі вивчення і 

втілення кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду кадрового 

менеджменту; 2) планування трудових ресурсів та їх облік з 

використанням ефективних економічних методів і сучасних 

інформаційних технологій; 3) набір персоналу з використанням 

різноманітних психологічних і соціологічних методів ефективної 

профорієнтації і адаптації персоналу; 4) організація безперервної 

освіти персоналу, управління діловою кар'єрою з врахуванням всіх 
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посадових переміщень, втілення методів індивідуальної і групової 

мотивації. Реалізація курсу на проведення економічних реформ 

нерозривно пов'язана з підвищенням ролі людського фактору. 

Тому, особливої ваги в сучасних умовах набувають питання 

інновацій саме в сфері роботи з персоналом, який складає 

людський фактор розвитку суспільного виробництва. Це висуває 

якісно нові вимоги до теорії управління персоналом, до 

використання результатів соціально-економічних досліджень в 

практиці кадрової роботи, зумовлює створення оптимальної 

системи управління персоналом у всіх сферах і напрямках 

діяльності, в тому числі і на підприємствах з виробництва 

мінеральних вод. Ефективність системи управління розвитком і 

використанням персоналу суттєво впливає на життєздатність 

підприємства та сприяє розвитку найбільш цінного 

корпоративного ресурсу – людського. Успіх у цій галузі не можна 

забезпечити лише за допомогою виділення значних фінансових 

коштів, необхідна комплексна інноваційна стратегія розвитку 

персоналу. Ця стратегія повинна бути тісно пов'язаною із загально-

корпоративними планами розвитку бізнесу, оскільки в цьому 

випадку можна забезпечити відповідність кваліфікації працівників 

цілям компанії. Сьогодні на підприємствах з виробництва 

мінеральних вод, як інновація, створюються служби соціального 

розвитку для оптимізації роботи з управління розвитком і 

використанням персоналу. Вони здійснюють ряд функцій: 1) аналіз 

рівня соціального розвитку персоналу, підготовка пропозицій до 

проектів планів та цільових комплексних програм соціального 

розвитку, проведення соціологічних і соціально-технологічних 

досліджень на виробництві; 2) вивчення причин плинності кадрів, 

соціально-економічне забезпечення профорієнтації, профвідбору, 

професійне навчання, розстановки, виробничої адаптації, 

професійного і посадового просування кадрів з врахуванням 

індивідуально-психологічних особливостей працівників; участь у 

формуванні резерву керівників; 3) розробка і втілення заходів з 

підвищення задоволеності працею, забезпеченню престижністю 

професій, посиленню творчого характеру праці, оптимальному 

формуванню структур і складу виробничих колективів; 4) розробка 

соціальних заходів по зміцненню трудової і виробничої 

дисципліни, підвищенню ролі і значення родинних династій, 

створення сприятливого соціально-психологічного клімату, 
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визначення найбільш ефективних форм і методів морального і 

матеріального стимулювання працівників. Для формування 

системи управління, яка здатна забезпечити успішну інноваційну 

діяльність на підприємстві, доцільно виділити рішення які є 

необхідною умовою для формування головної мети цієї системи. 

На меті системи управління інноваціями на підприємстві 

повинно бути побудова такої низки інноваційних проектів, при 

якій підприємство отримає максимальний економічний ефект від 

розробки та їх впровадження [2]. 

Для реалізації мети, поставленої перед керівництвом, 

підприємство повинно забезпечувати вирішення цілого ряду 

функцій: 

1) аналіз зовнішнього середовища й прогнозування його 

розвитку; 

2) аналіз внутрішнього середовища підприємства; 

3) вибір напрямку інноваційного розвитку підприємства; 

4) виокремлення цільової ділянки ринку (сегмент або "ніша"), 

яка необхідна для реалізації вже існуючих варіації інноваційного 

розвитку; 

5) дослідження та оцінка ризиків не лише на етапі 

інноваційного розвитку, а й усього процесу загалом. При 

необхідності відкоригувати етапи роботи за результатами аналізу; 

6) відбір пріоритетних напрямків діяльності. Ґрунтуючись на 

основі існуючих варіантів інноваційного розвитку можливостей на 

ринку, можна сформувати систему поточних та довгострокових 

цілей, визначити завдання по пріоритету, вирішення котрих 

призводить до досягнення поставлених цілей; 

7) створення організаційної структури управління 

інноваціями; 

8) розмежування виробничо-збутової й фінансової діяльності 

відповідно до обраних пріоритетних напрямах. Створюють 

перспективні й поточні плани, розраховують бюджет проектів 

(обсяг інвестицій) та визначають джерела їх фінансування, 

розробляють оптимальну інвестиційну структуру; 

9) аналіз заходів, направлених на реалізацію потенціалу 

інноваційного розвитку; 

10) розробка рішень щодо своєчасних змін пріоритетів та 

пошуків альтернативних напрямів інноваційної діяльності [3]. 
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Таким чином, в межах реалізації даних функцій 

запропонована структура системи управління інноваціями на 

підприємствах з виробництва мінеральних вод, ключовими 

підсистемами. Можемо виділити ключові підсистеми управління 

інноваціями:інформаційна підсистема;функціональна підсистема; 

організаційна підсистема; підсистема стимулювання. 
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Opieka nad pacjentem z rozpoznaną chorobą Alzheimera 
 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje, że „otępienie 

jest zespołem objawów spowodowanych chorobą mózgu, stopniowo 

postępujących i zazwyczaj przewlekłych". W literaturze podaje się, że 

najczęściej występującym zespołem otępiennym jest choroba 

Alzheimera, która stanowi średnio 50-70 % wszystkich demencji. 

Choroba ta jest spowodowana odkładaniem się w mózgu białek o 

nieprawidłowej budowie, które powodują zanikanie neuronów. Typowo 

objawia się deformacją pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, 

liczenia, zachowania i brakiem możliwości prawidłowej egzystencji. 

Starzenie się społeczeństwa we współczesnym świecie powoduje 

wzrost występowania przypadków choroby Alzheimera. Liczbę osób z 

daną choroba na świecie ocenia się na 15-21 milionów. Szacuje się, że 

w Polsce różne postacie otępienia dotyczą około 500 tys. osób, gdzie 
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połowę z nim zajmuje otępienie typu Alzheimera. Zachorowalność na 

chorobę Alzheimera zwiększa się z wiekiem. U osób po 65 roku życia 

stwierdza się  średnio 14% chorych,  a po 80 roku życia około 40%.  

Zasada ogólna mówi, że zachorowalność na AD podwaja się mniej 

więcej.w okresach co 5 lat u osób pomiędzy 65 a 85 rokiem życia. 

Choroba Alzheimera to nieuleczalna, postępująca choroba 

neurodegeneracyjna mózgu, klinicznymi objawami są : stopniowy zanik 

pamięci, obecność lub pogorszenie co najmniej jednego z wyższych 

funkcji intelektualnych – afazja, apraksja, agnozja lub zaburzenie 

działań wykonawczych (planowanie, organizacja, abstrakcja). 

W 1906 po raz pierwszy została opisana choroba Alzheimera, 

dokonał tego psychiatra, neuropatolog niemieckiego pochodzenia Alois 

Alzheimer. Zaobserwował on tę chorobę u 51-letniej Augusty D. w 

1901 roku. Pierwszymi objawami były urojenia zdrady małżeństwa, 

następnie pojawiły się postępujące zaburzenia pamięci, zubożenie 

języka oraz problemy z wykonywaniem wyuczonych czynności. 

Objawy pogłębiły się po trzech latach – pacjentka nie rozpoznawała 

najbliższych. Postępowanie choroby było obserwowane i opisywanie 

przez Doktora Alzheimera przez ponad cztery lata, aż do śmierci 

Augustyny D. Wyniki obserwacji i badań Alois Alzheimer przedstawił 

środowisku lekarskiemu i opublikował. Po raz pierwszy określenia 

„otępienie przedstarcze" użył Emil Kraepelin w 1910 roku. Pacjent, u 

którego postawiono diagnozę choroby Alzheimera potrzebuje stałej 

opieki. Postawa interdyscyplinarna stanowi istotny punkt w opiece nad 

chorym, konieczny jest również indywidualny plan leczenia jak i 

współpraca z rodziną pacjenta. Niezwykle istotna jest wiedza w 

zakresie choroby Alzheimera, edukacja opiekunów, rodziny.  

Informowanie o objawach, istocie choroby czy sposobach leczenia, 

wzbudza poczucie bezpieczeństwa u osób sprawujących opiekę nad 

chorym jak i sprawia, że łatwiej znoszą trud związany z opieką. 

Pielęgniarka w porozumiewaniu się z pacjentem ma za zadanie 

wykazać się cierpliwością, szacunkiem, zrozumieniem i aprobatą. 

Powinna stworzyć przyjazny klimat, tak aby pacjent czuł się 

bezpiecznie i zaufał jej.  

Problemy w opiece nad pacjentem i rola opiekunów  

Problemy otępienia typu Alzheimer dotyczą coraz to większej 

części społeczeństwa, ocenia się, że w Polsce chorych jest ok. 200-250 

tysięcy osób. Tendencja wzrostowa dotyczy również liczby opiekunów 

chorych, zazwyczaj opiekunami osób chorych są członkowie najbliższej 
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rodziny. Często bywa tak, że opiekunowie pozostawieni są bez 

właściwej opieki socjalnej i społecznej. Organizacje pozarządowe 

prowadzą działalność zwykle w większych miastach, gdzie są również 

grupy wsparcia i dzienne domy opieki. 

Problemy, z jakimi borykają się opiekunowie osób chorych na 

chorobę Alzheimera to:  

1) problem z pozyskaniem dostępu do lekarzy, diagnostyki w celu 

terapii choroby Alzhaimera 

2) niemożność korzystania z profesjonalnej opieki nad chorą 

osobą. 

3) deficyt instytucji które, wspomagają rodzinę w początkowym 

etapie rozpoznawania choroby, 

4) trudności w zapewnieniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych (likwidacja barier i pomoc finansowa w tych 

przedsięwzięciach), 

5) brak uregulowania statusu prawnego osoby chorej – brak 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, problem reprezentacji 

prawnej, ubezwłasnowolnienia, 

6) deficyt wiedzy o chorobie Alzheimera i jej skutkach, 

7) nieodzowne ograniczenie aktywności zawodowej przez 

opiekunów, 

8) problem z podjęciem decyzji o sprawowaniu opieki nad chorym 

lub o przekazaniu opieki placówkom specjalistycznym  

9) konflikty w rodzinie osoby chorej, wpływ choroby na całą 

rodzinę 

10) nikła pomoc instytucji dla rodzin osób z chorobą Alzheimera 

11) potrzeby chorego w życiu codziennym i jego zachowanie. 

Rola opiekunów pacjenta z chorobą Alzheimera  

Opiekę nad chorym winien sprawować zespół interdyscyplinarny, 

który składa się z lekarza, pielęgniarki, terapeuty, rehabilitanta, 

pracownika socjalnego i opiekuna. 

Misją zespołu jest zapewnienie choremu opieki, która ma na celu 

poprawę jakości życia poprzez zachowanie samodzielności w życiu 

codziennym i zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa. Rola 

opiekuna wzrasta wraz z postępem choroby pacjent. Chorym może 

zajmować się wiele osób z rodziny, najbliższego otoczenia, opiekunów 

instytucjonalnych, lecz tylko jedna z nim powinna być opiekunem 

głównym. Aktualne dane podają, iż głównym opiekunem chorego w 

Polsce zazwyczaj jest : członek rodziny (85%), dziecko (39%), 
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współmałżonek (36%), a w przypadku 4 % rolę opiekuna głównego 

pełni osoba instytucjonalna. Średni wiek opiekuna wynosi ok. 57 lat, a 

20% opiekunów stanowią osoby powyżej 70 roku życia, co może być 

powodem kolejnych bardzo istotnych problemów medycznych, 

psychologicznych i społecznych. Polskie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom z Chorobą Alzheimera mówi, że średni czas opieki nad 

pacjentem wynosi około: w pierwszym roku od wystąpienia objawów 

otępienia – 2godziny, w drugim – 4, w piątym – 9, w siódmym – 14, a 

w dziesiątym – niemalże całą dobę. Aktualnie prowadzone badania 

podają, że w ciągu doby opiekun poświęca choremu średnio 7 godzin i 

20 minut. Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera jest niezwykle 

uciążliwa i wpływa negatywnie na życie rodzinne, zawodowe jak i 

społeczne opiekunów.  Stres, bezsenność, rozdrażnienie, złość, wstyd, 

obniżenie poczucia własnej wartości, poczucie winy, stany depresyjne, 

a nawet agresywne zachowania wobec chorego – są to dolegliwości 

opiekunów. Problemy zdrowotne które dotykają opiekunów chorych to: 

choroby serca, nadciśnienie tętnicze, zwyrodnienie stawów, cukrzyca, 

zaburzenia gastryczne. 

 

 

Jacek Wiatrowski 
Dr nauk prawnych,  

Akademia Polonijna w Częstochowie 
 

Prognoza społeczno-gospodarczych procesów związanych z 

wykonywaniem zawodów zaufania publicznego w Polsce 

uwzględniająca szczególną rolę profesji prawniczych 
 

Zaufanie publiczne do zawodów zaufania publicznego, a w 

szczególności profesji prawniczych jest immanentną cechą 

demokratycznego państwa prawnego. W przypadku kryzysu owych 

pryncypiów, odbieramy to równoznacznie z impasem dominium.  

Samorządy zawodowe stanowią najlepszą formą aktywności 

obywatelskiej, gdyż  państwo słusznie scedowało na podmioty 

zrzeszone w tychże organizacjach dbanie o jakość zawodu. Takowa 

formuła organizacyjna, oparta na samorządności korporacyjnej sprawia, 

że egzekwują one zasady zawarte w kodeksach deontologicznych, a 

obligatoryjna przynależność do struktur samorządu pozwala owe 

prawidłowości etyczne kontrolować. 
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W konsekwencji przed adeptami profesji zaufania publicznego 

stawiane są wymogi personalnego stosunku do klienta oraz obowiązku 

przestrzegania tajemnicy zawodowej. Korporacja przygotowuje do 

zawodu i pomaga w jego wykonywaniu. 

Istotnym elementem prawniczego systemu samorządowego w 

Polsce pozostają uczestnicy w trzech reprezentatywnych grupach 

zawodowych: adwokatów, radców prawnych i notariuszy, których misja 

społeczna i zakres powierzonych obowiązków obywatelskich 

predestynuje ich do miana wykonawców zawodu zaufania społecznego. 

Tradycja i historia owych zawodów pozostaje w nierozerwalnym 

związku z bytem państwa polskiego, jego wzlotami i upadkami, była i 

jest immanentnym odzwierciedleniem stosunków społeczno-

gospodarczych panujących w Rzeczpospolitej. 

Zawody zaufania publicznego pełnią doniosłą rolę w 

funkcjonowaniu demokratycznego organizmu państwowego, a 

wykonywanie ich stanowi swego rodzaju powinność społeczną. Co 

więcej, swoistym imprimatur- podstawą włączenia określonej profesji 

do kategorii zawodu zaufania publicznego jest uznanie, że nadanie 

określonej grupie podmiotów czynnych zawodowo przywilejów ma 

wymiar służący interesowi publicznemu.  

Równocześnie, ważnym zagadnieniem dla dalszego toku wykładu 

pozostaje egzegeza samego pojęcia „zawód zaufania publicznego", 

które pojawiło się po raz pierwszy w obowiązującej Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r
3
. Istotnym jest stwierdzenie 

w jej art. 17 ust. 1 zasady, iż w drodze ustawy można tworzyć 

samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody 

zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym 

wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla 

jego ochrony. Należy podkreślić, iż umiejscowiono wspomnianą 

regulację w rozdziale pierwszym, co oznacza uznanie przez 

ustrojodawcę samorządów zawodowych za jedną z podstawowych 

instytucji demokratycznego państwa prawnego
4
. 

Ważność podjętego tematu i jednoczesna analiza aspektu 

spoleczno - prawnego ograniczeń w dostępności do wykonywania 

zawodów zaufania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

korporacji prawniczych adwokatów, radców prawnych i notariuszy, 

                                                           
3
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 (Dz.U.z 1997 nr.78 poz.483) z póź. Zmianami op.cit. 

4
 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 116.  
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wynika z motywacji, iż zakres występujących limitacji pomimo 

znaczących zmian systemowych, wywołuje nadal wiele kontrowersji. 

Podstawą do przeprowadzenia analizy pozostaje swoista 

egzemplifikacja i odpowiedź na pytania, czy obowiązujące ograniczenia 

są zgodne z wartościami wyrażonymi w art.2 Konstytucji RP - 

dotyczącymi państwa prawa? Czy też, pozostają w poszanowaniu z 

zapisami art.65 ust.1 w zakresie wolności wykonywania zawodu, 

uwzględniając fakt, iż ograniczenia te mają swoje oparcie w art. 31 

ust.3 Konstytucji? Czy właściwa jest ocena, że limitacje stanowią wyraz 

troski państwa o racjonalną dostępność, a przede wszystkim wysoki 

standard świadczonej pomocy prawnej? Dodatkowo, czy takie 

postępowanie ustawodawcy pozostaje w zgodzie z literalną treścią 

zawartą w cytowanym już art.17 ust.1 Konstytucji, dotyczącą 

sprawowania przez samorządy pieczy nad należytym wykonywaniem 

zawodów zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla 

jego ochrony? 

Dlatego też, odpowiedz na tak postawione problemy, które 

podkreślają społeczno-gospodarczy wymiar dostępności do zawodów 

zaufania publicznego wydaje się nader ważna i zasługująca na dogłębną 

analizę, jak również postawienie prognoz i perspektyw związanych z 

wykonywaniem tych zawodów.  

Należy przy tym podkreślić, iż pomimo znaczących zmian 

ostatniej dekady, nadal obowiązujące przepisy prawne w wielu 

miejscach wprowadzają reglamentację w dostępności do wykonywania 

prac wielu rodzajów.  

Podejmując takowe rozważania, należy zaakcentować, że nie 

każda praca stanowi wykonywanie zawodu, a jedynie taka, która 

pozostaje świadczeniem obowiązku określonego rodzaju w sposób 

zawodowy. Natomiast, zawodem
5
  - określa się zespół czynności 

wyodrębnionych w ramach  społecznego podziału pracy, wymagający 

odpowiedniego przygotowania (kwalifikacji), wykonywany przez 

jednostkę stale lub dorywczo i stanowiący dla niej źródło utrzymania. 

Stąd relewantnym pozostaje, że nie wszystkie spośród prac 

zakwalifikowanych jako zawody można określić mianem wolnych 

zawodów, tym bardziej uzurpujących sobie prawo do wyróżniającej 

nazwy „zawodów zaufania publicznego".  

                                                           
5
 Encyklopedia powszechna PWN, pod red. S.Puchały, Warszawa 1974, tom 4, str.773 
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W konkluzji niniejszych wywodów, za nader słuszną trzeba uznać 

samą ideę zmian, które nastąpiły w Polsce, skoncentrowanych na 

otwarcie dostępu do zawodów, zwłaszcza mając na uwadze dobra i 

wolności konstytucyjne. W podobnym tonie utrzymane jest  

orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, o czym świadczy  wyrok  z 

dnia 19 marca 2001 roku
6
. Niemniej jednak, winno się uznać, iż dobro 

beneficjentów usług oraz obrotu prawnego wymusza wręcz, aby  

przesłanki kwalifikacji do zawodu  odpowiadały wymaganiom, które 

zapewniają bezpieczeństwo publiczne oraz słuszny interes 

konsumentów. Jednocześnie zmiany w sposobie uzyskania uprawnień 

zawodowych adwokata, radcy prawnego i pozostałych zawodów 

zaufania społecznego nie mogą być sprzeczne z linią orzecznictwa TK.  

 Dlatego też, zmiany w zakresie oceny wymogów 

kwalifikacyjnych, warunków dotyczących predyspozycji zawodowych i 

moralnych kandydatów do zawodów zaufania publicznego winny mieć 

charakter nader wyważony i przemyślany. Uważam przy tym, iż 

weryfikacja przygotowania do zawodu zaufania publicznego i nabór do 

wykonywania zawodu nie powinny być pozostawione w całości 

swobodzie sił rynkowych. Podobne stanowisko mieściła także jedna z 

predykacji wyrażonych przez Prokuratora Generalnego, a dotycząca 

deregulacji zawodów prawniczych.
7
.Całkowita deregulacja bez 

jakiejkolwiek ingerencji i jednoczesnego stawiania wymogów 

profesjonalnych i etycznych, a także - gwarancji ich dochowania w tym 

przypadku byłaby wysoce problematyczna, wręcz niebezpieczna.  

Oczywistym jest, iż sam wybór modelu naboru do zawodów 

prawniczych należy bez wątpienia do kompetencji ustawodawcy 

zwykłego. Co więcej, od jego decyzji zależy określenie rodzaju i zasad 

wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego, w tym 

wyposażenie samorządów zawodowych w gestię sprawowania pieczy 

nad należytym wykonywaniem zawodu, mającą konstytucyjne 

umocowanie. Dlatego też, powinno się wskazać konstatację popierającą 

stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z wyroku z dnia 26 marca 

2008r.
8
, iż zawody zaufania publicznego muszą być poddane stosownej 

                                                           
6
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku  z dnia 19 marca 2001 roku. sygn. K 32/00, Z.U. 2001 / 3 / 50, 

Dz.U. 2001.22.263 z dnia 2001-03-24 

7
 Opinia Prokuratora Generalnego w sprawie deregulacji zawodów prawniczych źródło strona internetowa 

http://www.pg.gov.pl/index.php?0,1189 
8
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt K 4/07, Z.U. 2008 / 2A / 28, Dz.U. 2008.57.348 z 

dnia 2008-04-04  
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reglamentacji oraz gwarancjom prawnym. Takiego ochronnego 

rozwiązania wymaga interes publiczny, ochrona interesów osób i 

podmiotów obsługiwanych przez świadczących usługi prawnicze, a w 

wypadku notariuszy - także bezpieczeństwo obrotu prawnego. 

Dlatego też, w ujęciu modelowym, dotyczącym prognozowania 

społeczno-gospodarczych procesów związanych z wykonywaniem 

zawodów zaufania publicznego dotykającym profesji prawniczych 

należy stwierdzić, iż aktualnie wypracowany w naszym kraju model 

dostępności do wykonywania takowej pracy, pomimo licznych 

niedoskonałości ewaluuje we właściwym kierunku, zapewniając z 

jednej strony ochronę i bezpieczeństwo klientów usług prawniczych, a z 

drugiej strony otwierając absolwentom studiów prawniczych możliwość 

rozwoju zawodowego i spełniania życiowej misji, jaką z pewnością 

pozostaje wykonywanie zawodu zaufania publicznego.     

 

 

Bartosz Wanot 
Doktor nauk medycznych 

Akademia Polonijna w Częstochowie; 

 Barbara Skuza 
Akademia Polonijna w Częstochowie; 

Agnieszka Biskupek –Wanot 
Lekarz dentysta 

Akademia Polonijna w Częstochowie 
 

Polityka zdrowotna Polski 
 

W dzisiejszych czasach zdrowie człowieka jest sprawą wyboru i 

prowadzonego stylu życia. Podejście człowieka do kwestii zdrowia i 

choroby można ocenić na postawie analizy jego zachowań i 

podejmowanych decyzji. Podstawą indywidualnych wyborów jest 

uznawana przez człowieka hierarchia wartości oraz miejsce, jakie w tej 

hierarchii zajmuje zdrowie. Zachowania zdrowotne są to działania, 

które wywołują pozytywne lub negatywne skutki zdrowotne u 

realizujących je osób. Wybór zachowań prozdrowotnych i 

antyzdrowotnych zależy od wzorców zachowań w danej kulturze, które 

mają związek ze zdrowiem. Wiele zachowań, nawyków i zwyczajów 
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wynikających ze sposobu życia jest wieloletnią tradycją pielęgnowaną 

przez określoną zbiorowość. Typowym przykładem jest sposób 

odżywiania, który jest uwarunkowany zwyczajami i gustami. Inne 

wzory kulturowe to: sposób spędzania wolnego czasu (oglądanie 

telewizji, wycieczka rowerowa); dbałość o higienę osobistą i higienę 

otoczenia; stosunek do używek typu papierosy, narkotyki, alkohol. 

Istnieje duża zależność, pomiędzy jakością i poziomem zachowań 

zdrowotnych a sytuacją społeczno-ekonomiczną jednostki [1].  

Zdrowie jest bezcenną wartością w życiu człowieka i jednym z 

podstawowych jego praw. Ludzie chcą być zdrowi i mieć zdrową 

rodzinę. Dzięki zdrowiu człowiek realizuje swoje plany, marzenia, 

zmienia swoje środowisko i osiąga lepszą jakość życia. Dla 

społeczeństwa zdrowie jest bogactwem, które gwarantuje jego rozwój 

ekonomiczny i społeczny. Zdrowe społeczeństwo rozwija się, tworzy 

dobra materialne i kulturę. Zdrowie nie jest zatem wyłącznie wartością 

prywatną lecz ogólnospołeczną. Problematyka zdrowotna jest 

przedmiotem troski wszelkich organizacji (rządowych, pozarządowych, 

międzynarodowych). Największą szansą przedłużenia i poprawy jakości 

życia jest kształtowanie prozdrowotnej świadomości, motywacji, 

odpowiedzialności i oddziaływanie w kierunku przemiany codziennych 

zachowań zdrowotnych ludzi, aby były korzystne dla zdrowia. 

Zdrowie społeczeństwa jest ściśle związane z polityką zdrowotną, 

gdyż od decyzji politycznych zależy wybór priorytetów oraz 

rozdzielenie środków. Zgodnie ze Światową Deklaracją Zdrowia w 

strategii „Zdrowie XXI" przyjęto, iż jednym z podstawowych praw 

każdego człowieka jest uzyskanie jak najlepszego stanu zdrowia. 

W strategii „Zdrowie XXI" wyznaczono dwa główne cele: 

- promocja i ochrona zdrowia ludzi w ciągu całego ich życia   

- zmniejszenie występowania chorób i urazów oraz złagodzenie 

cierpień z ich powodu. 

W dokumencie sformułowano 21 zadań, między innymi: redukcja 

chorób zakaźnych; zdrowy styl życia; wielosektorowa 

odpowiedzialność za zdrowie. Niekorzystna sytuacja zdrowotna w 

Polsce skłoniła do podejmowania różnorodnych działań, w wyniku 

których powstał Narodowy Program Zdrowia. Realizowany jest w 

Polsce od 1990 roku (opracowany na podstawie strategii WHO 

„Zdrowie dla wszystkich w roku 2000"). W związku z zagrożeniami dla 

zdrowia wielu grup społecznych zmodyfikowano Narodowy Program 

Zdrowia w latach 1993 i 1996 [2]. W czerwcu 2005 roku Rada 
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Ministrów przyjęła przygotowaną przez Ministra Zdrowia „Strategię 

Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013", której 

integralną częścią jest Narodowy Program Zdrowia (NPZ) 

przygotowany na lata  2007-2015.      

Obecna czwarta wersja NPZ na lata 2007-2015 nawiązuje do: 

- Światowej Deklaracji Zdrowia      

 - Strategii Zdrowia 21 – zdrowie dla wszystkich w XXI wieku 

 - założeń programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia 

publicznego [3]. 

Jednym z celów strategicznych tego programu jest zwiększenie 

skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, oraz 

ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym 

szkód zdrowotnych. Równolegle z NPZ realizowanych jest w Polsce 

sześć programów Zdrowia Publicznego, które finansuje budżet 

Ministerstwa Zdrowia. Programy te zawarte są w celach strategicznych 

Narodowego Programu Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia jest 

podstawowym dokumentem charakteryzującym politykę zdrowotną 

naszego kraju oraz jej priorytety (zmniejszenie zachorowalności i 

przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, 

w tym udarów mózgu; zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej 

umieralności z powodów nowotworów złośliwych; zmniejszenie 

częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich 

skutków).        

Narodowy Program Zdrowia opiera się na opinii ekspertów i 

badań statystycznych, iż stan zdrowia człowieka zależy:    

- 50% od stylu życia          

- około 20% od czynników środowiskowych      

- około 20% od czynników genetycznych i biologicznych   

- pozostała część od służby zdrowia [4].  

Polityka zdrowotna w naszym kraju w oparciu o dokumenty WHO 

kładzie nacisk na promowanie aktywnego współuczestnictwa 

społeczeństwa w działaniach na rzecz zdrowia poprzez promocję 

zdrowego stylu życia wszystkich obywateli, ze szczególnym 

uwzględnieniem promocji zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i 

młodzieży i wybranych grupach wysokiego zachorowania. Działania na 

rzecz ochrony zdrowia skierowane są nie tylko do ogółu, ale również do 

indywidualnych osób chorych na AIDS, gruźlicę, choroby weneryczne, 

choroby psychiczne, uzależnionych, bezdomnych, ubogich, chorych na 

cukrzycę. Zakres, jakość i dostępność wszelkich świadczeń na rzecz 
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zdrowia muszą być monitorowane, aby ocenić realizację wyznaczonych 

celów polityki zdrowotnej państwa. Ponadto istotna jest ocena sytuacji 

zdrowotnej kraju na tle porównań międzynarodowych, analiza zagrożeń 

wynikających z procesów globalizacji, znaczenie kraju w pracach WHO 

i innych organizacjach zagranicznych działających na rzecz zdrowia. 

Zdrowie jest prawem człowieka, wartością i zasobem społeczeństwa, od 

którego zależy rozwój społeczno-ekonomiczny oraz jakość życia ludzi. 

Za stan zdrowia odpowiada człowiek, jako jednostka, społeczeństwo i 

państwo bez względu na obowiązujący w danym kraju system 

finansowania [2].  
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Проблеми гендерної рівності оплати праці в 

Україні 
 

Заробітна плата як соціально-економічна категорія належить 

до найскладніших категорій економічної науки, аналіз якої вимагає 

комплексного підходу.  

В сучасних ринкових умовах відбуваються різноманітні 

економічні процеси, які глобально змінюють погляди на сутність 

заробітної плати як соціально-економічної категорії. На сьогодні 

система оплати праці в Україні не відповідає сучасним вимогам 

соціально орієнтованої ринкової економіки, тому виникає 

необхідність пошуку шляхів для її удосконалення.  

Особливістю українських реалій є й те, що певна частка 

зайнятого населення, в тому числі висококваліфіковані працівники, 
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належать до категорії бідних через низький рівень доходів від 

зайнятості. Тобто, навіть, маючи роботу, людина фактично не 

може нормально жити на ті кошти, які їй платить держава або 

роботодавець. 

Наукова економічна література приводить велику кількість 

визначень заробітної плати, а її автори постійно намагаються 

удосконалити визначення сутності заробітної плати та функцій, які 

вона повинна виконувати в сучасних умовах ринкової економіки.  

Згідно з Законом України "Про оплату праці", заробітна плата 

- це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за 

виконану ним роботу [1]. Інакше кажучи, заробітна плата – це ціна, 

що виплачується за використання праці. Однак, незалежно від 

формулювання сутності заробітної плати, всі науковці вважають, 

що вона повинна відбивати існуючі в державі соціальні, економічні 

та виробничі відносини. В свою чергу, такі відносини виявляються 

через функції заробітної плати [2]: 

1) відтворювальна функція заробітної плати;  

2) стимулююча або мотивуюча функція заробітної плати;  

3) регулююча або ресурснорозміщувальна функція заробітної 

плати;  

4) соціальна функція заробітної плати; 

5) функція формування платоспроможного попиту населення. 

Проте, в сучасних умовах становлення ринку в Україні 

заробітна плата не спроможна виконувати ці функції. Також реалії 

сьогодення потребують поглибленого вивчення та уточнення 

сутності заробітної плати як соціально-економічної категорії з 

урахуванням її специфіки в різних галузях економіки. 

Для кращого розуміння існуючих проблем, пов’язаних із 

заробітною платою в Україні, доцільно розглянути рівень 

середньомісячної заробітної плати жінок та чоловіків за видами 

економічної діяльності у 2015 році (таблиця 1) [3]. 
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Таблиця 1. 

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної  

діяльності у 2015 році 

 

 

 

 

 

Стать 

С
іл

ь
сь

к
е,

 л
іс

о
в
е,

 р
и

б
н

е 

го
сп

о
д
ар

ст
в
о
 

П
р
о
м

и
сл

о
в
іс

ть
 

 Б
у
д

ів
н

и
ц

тв
о
 

О
п

то
в
а,

 р
о
зд

р
іб

н
а 

то
р
гі

в
л
я
 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

та
 с

к
л
ад

сь
к
е 

го
сп

о
д
ар

ст
в
о
 

О
р
га

н
із

ац
ія

 х
ар

ч
у
в
ан

н
я 

 Ін
ф

о
р
м

ац
ія

 т
а 

те
л
ек

о
м

у
н

ік
ац

ії
 

Ф
ін

ан
со

в
а 

та
 с

тр
ах

о
в
а 

д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

 О
п

ер
ац

ії
 з

 н
ер

у
х
о
м

и
м

 м
ай

н
о
м

 

Н
ау

к
о
в
а 

та
 т

ех
н

. 
д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

А
д

м
ін

іс
тр

. 
і 

д
о
п

о
м

іж
н

е 

о
б

сл
у
го

в
у
в
ан

н
я
 

Д
ер

ж
ав

н
е 

у
п

р
ав

л
ін

н
я 

й
 

о
б

о
р
о
н

а 

О
св

іт
а 

О
х
о
р
о
н

а 
зд

о
р
о
в
'я

, 
н

ад
ан

н
я
 

со
ц

. 
д

о
п

о
м

. 

М
и

ст
ец

тв
о
, 

сп
о
р
т 

С
ер

ед
н

є 
зн

ач
ен

н
я 

Жін. 2875 

 

3915 3231 

 

4147 

 

3893 

 

2666 

 

6251 

 

7347 

 

3535 

 

6182 

 

3134 

 

4228 

 

3082 

 

2772 

 

3014 

 

4018 

Чол. 3488 

 

5283 3630 

 

5246 

 

5090 

 

3027 

 

7753 

 

11058 

 

3754 

 

7334 

 

3099 

 

4664 

 

3299 3090 6379 5079 

Коеф. 

0,82 
 

0,74 
 

0,89 
 

0,79 
 

0,76 
 

0,88 
 

0,81 
 

0,66 
 

0,94 
 

0,84 
 

1,01 
 

0,91 
 

0,93 
 

0,90 
 

0,47 
  



 

 245 

Аналізуючи дані, які відображені у таблиці 1, можна побачити 

значну різницю між заробітною платою чоловіків та жінок. Середнє 

значення заробітної плати жінок по всіх видах економічної діяльності 

дорівнює 4018 грн., чоловіків – 5079 грн.  

Основні причини такої різниці: 

1) на ринку праці існує велика частка питомо чоловічих 

професійних сфер; 

2) чоловіки довше працюють і більше заробляють. 

Варто зазначити, що в Україні є гендерні проблеми та поширені 

стереотипи про те, що українська жінка не може займати той чи 

інший пост.  

На  рис.1 наведено діаграму, що явно показує тенденцію 

заробітної плати чоловіків та жінок за різними видами економічної 

діяльності. 

 
Рис. 1. Діаграма заробітної плати чоловіків та жінок 

за різними видами економічної діяльності. 

Як можна побачити, найбільшу заробітну плату було 

нараховано у сфері фінансової та страхової діяльності, у чоловіків – 

11058 грн, жінок – 7753. Також високий показник можна 

спостерігати у сфері інформації та телекомунікації, а саме для 

чоловіків 7753 грн., для жінок 6251 грн.  
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Найменшу заробітну плату зафіксовано у сфері організації 

харчування, чоловікам нараховано в середньому 3027 грн., жінкам – 

2666 грн. Низький показник заробітної плати спостерігається також у 

сферах освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. В 

сфері охорони здоров’я заробітна плата чоловіків становить 3090 

грн., жінок – 2772 грн. Чоловіки у сфері освіти отримують 3299 грн., 

жінки – 3082 грн.  

На основі отриманих даних можна сказати, що середній 

показник заробітної плати не зовсім об’єктивно відображає ситуацію 

на реальному ринку праці, оскільки високі показники заробітної 

плати в одних галузях компенсують низькі значення в інших. 

Таким чином, узагальнивши дані та дослідивши сучасний стан 

заробітної плати, варто зазначити, що в кризових умовах економіки 

необхідно використовувати якісну, тобто високооплачувану робочу 

силу, яка може створювати конкурентоспроможну продукцію. Однак 

українські роботодавці діють за старими принципами, 

використовуючи метод скорочення штатів та зниження рівня оплати 

праці своїх працівників. 

В економічній ситуації, що склалася на сьогодні в Україні, 

необхідно переглянути політику регулювання системи оплати праці. 

Підвищення заробітної плати – потужний стимул для всебічного 

розвитку вітчизняної економіки, завдяки якому можна розраховувати 

на зростання внутрішнього попиту, піднесення національного 

виробництва, створення нових робочих місць, загальне поліпшення 

життя населення та формування в суспільства відчуття захищеності 

та впевненості в майбутньому. 
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Амортизаційна політика як засіб вдосконалення 

лізинговиг відносин 
 

 У даному дослідженні ми хочемо розглянути амортизацію як 

високоефективний інвестиційний засіб з відтворення основних 

фондів на підприємстві та розвитку лізингових відносин.  

Варто нагадати, що в теорії існує два підходи до визначення 

поняття інвестицій: фінансовий та економічний [1]. 

У відповідності до діючого законодавства в Україні інвестиції –

це господарські операції , які передбачають придбання основних 

засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних 

папервів в обмін на кошти або майно.  

Загально відомо, що основні фонди – це засоби праці, які мають 

вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй 

незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкретною 

працею на вартість продукції, що виробляється або на платні 

послуги, що надаються, частинами в міру споживання [2]. Процес 

виробництва вимагає постійного відтворення фізично зношених та 

морально застарілих основних фондів. Це досягається через механізм 

амортизації, сутність якого полягає в поступовому переносі вартості 

основних фондів на продукцію чи послуги, що надаються. 

З економічної теорії ми знаємо, що механізм амортизації 

дозволяє відтворити виробництво в попередніх межах, а для того щоб 

розширити виробництво необхідно залучити додаткові кошти, 

наприклад частину нерозподіленого прибутку [ 3]. 

Слід зауважити, що в державах з високо розвинутою 

економікою, в таких як США, Німеччина, Франція та інших, в 

основним інвестиційним засобом є самофінансування ( до 90% від 

загальної суми інвестицій).  Самофінансування- інвестиційний засіб, 

який включає в себе амортизаційні відрахування плюс 

нерозподілений прибуток підприємства. Важливим елементом 



 

 248 

підвищення ефективності самофінансування являється прискорена 

амортизація, що дозволяє значно збільшити амортизаційні потоки які 

не підлягають оподаткуванню, за рахунок прибутку підприємства, що 

оподатковується. Це рівнозначно отриманню безвідсоткових 

кредитів.  

Основним механізмом відтворення  основних засобів, а на 

основі цього підвищення техніко-економічних показників 

виробництва,  має система амортизаційних відрахувань. Раціональне 

встановлення амортизаційних норм сприяє кращому використанню 

засобів праці, створює матеріальну в найбільш ефективному 

використанні основних фондів . Засоби праці безперервно 

зношуються в процесі виробництва. Відтворення зношених елементів 

основних засобів обумовлює необхідність створення спеціального 

амортизаційного фонду. Він створюється шляхом шомісячного 

відрахування частини вартості засобів праці на спеціальний рхунок, 

кошти з якого повинні використовуватись тільки на відтворення 

основних фондів. 

Головною проблемою при встановлені норм амортизаційних 

відрахувань є визначення амортизаційного періоду, тобто 

економічнодоцільного періоду використання основних фондів  

(нормативного періоду повернення коштів авансованих в основні 

засоби). 

Термін функціонування основних фондів впершу чергу 

пов’язаний з їх фізичним зносом, але в значній мірі цей термін 

залежить від морального зносу. Останнє особливо чітко 

простежується в високотехнологічних галузях виробництва як то 

інформаційні технології, автомобілебудування, виробництво 

персональних комп’ютерів та інші. 

При визначені термінів служби або норм амортизації, по 

кожному виду основних фондів, а в деяких випадках і елементів 

основних фондів (дві одинакових автотранспортних одиниці в різних 

умовах експлуатації, наприклад, одна з них на міжнародних 

перевезеннях з високою тарифною платою за виконані перевезення, 

інша на внутрішньообласних перевезеннях з порівняньо з низьким 

тарифом) необхідно з різних сторін вивчити і проаналізувати всі 

фактори, що впливають на їх фізичний та  моральний знос. 
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Встановлення реальних термінів служби основних засобів при 

розрахунку норм амортизаційних відрахувань дає можливість 

реально визначити дійсні витрати на виробництво, з орієнтувати 

підприємство на подальше оновлення основних фондів, 

впровадження  новітніх технологій (щось на зразок системи 

амортизації СКВ, що використовується в США). 

У колишньому Радянському Союзі широко використовувався 

капітальний ремонт (КР), як елемент розширення виробництва. 

Кошти на проведення КР акумулювались за рахунок механізму 

амортизаційних відрахувань на капітальний  ремонт. Основним 

недоліком, який в кінці-кінців і привів до розпаду системи КР, низька 

його якість. 

Проте відтворення засобів праці можна здійснювати не тільки 

шляхом заміни старих засобів праці новими, але  і часткового 

відтворення основних фондів,  які  пройшли період амортизації 

шляхом їх модернізації та реконструкції (на сьогоднішний день цей 

процес можна назвати "секонхендом" техніки).  Проблема 

модернізації та технологічного оновленя промисловості в цілому, 

зпостійно залишається позаувагою уряду України [4]. 

У плані вдосконалення амортизаційної політики в нашій 

державі, на нашу думку, варто детально вивчати амортизаційні 

реформи США, які   приблизно раз на 10 років систематично 

проводились там. Як правило, після кожної з них спостерігалося 

інвестиційної діяльності і збільшення амортизаційних відрахувань у 

загальних інвестиціях. Їхня частка в цілому по країні за 1950-2008рр. 

збільшилась 18 до 74,2%, внаслідок  чого ефективна ставка з податку 

на прибуток (ця  ставка являє собою відношення суми податку на 

прибуток до сукупного прибутку, який включає в себе амортизаційні 

відрахування) у корпоративному секторі знизилась  за цей період з 34 

до 15%.  Амортизаційна реформа  (2002р.) була спрямована в першу 

чергу підтримку розвитку малого і середнього бізнесу.   За сприяння  

президента  Барака Обами у Сполучених Штатів Америки був 

прийнятий закон під назвою "Американський акт відновлення та 

реінвестицій 2009". Під цей закон було виділено 787млрд.дол., з 40% 

мали цільове спрямування на податкові пільги.  У відповідності до 

цього закону, в перший рік після придбання основних засобів праці 
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дозволяється  списувати у вигляді амортизаційних відрахувань у 

корпоративному секторі 50% від  їх балансової вартості, а для 

суб’єктів малого і середнього бізнесу – всі 100%[5]. 

Широке застосування методів прискоренної амортизації в 

останні десятиріччя дозволило Сполучним Штатам Америки зайняти 

одні з провідних позицій у світі в технічному, технологічному, 

інформаційному та багатьох інших аспектах. 

Узагальнюючи вищезгадане можна зробити наступний 

висновок, що амортизаційні відрахування в економічно розвинутих 

державах на сьогоднішній день стали одним з основних системних 

факторів розвитку економіки. 

На нашу думку одним з найпотужніших засобів розвитку 

реального сектора економіки є лізинг. Досконала амортизаційна 

політика надає широку підтримку йому . як виду інвестиційної 

діяльності. 
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