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ПЕРЕДМОВА 

 

Сучасний  етап розвитку України характеризується високим 

рівнем невизначеності на усіх рівнях соціально-економічних систем 

країни, що суттєво ускладнює процес управління ними. Негативні 

тенденції соціально-економічного розвитку України протягом останніх 

років можна пояснити не лише загальною дестабілізацією усього 

суспільства у зв’язку із бойовими діями на сході країни, але й 

відсутністю чіткої стратегії реформ в економіці, не завжди послідовній 

та прозорій соціально-економічній політиці уряду. Усе це обумовлює 

необхідність розроблення дієвих антикризових заходів як на 

національному, так і на реґіональному рівнях, акцентує увагу науковців, 

політиків і практиків на удосконаленні чинних та створенні нових 

концептуальних підходів до моделювання та управління складними 

соціально-економічними системами в умовах кризи.  

Основною метою Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-

економічними системами в умовах глобалізації», яка проводиться 

кафедрою економіки та менеджменту Дрогобицького державного 

педагогічного університету іменем Івана Франка  11 травня 2018 р., є 

обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень із 

проблем моделювання соціально-економічного розвитку регіонів і 

управління ними, пошук шляхів подолання економічної кризи в країні 

та забезпечення конкурентоспроможності галузей національної 

економіки.  

Робота конференції проходила у семи секціях: економіко-

математичне моделювання та інформаційне забезпечення 

трансформаційних змін в економіці України, моделювання економічних 

ризиків; актуальні проблеми економіки освіти; проблеми соціально-

економічного розвитку регіонів; шляхи реформування фінансової 

системи України в умовах глобалізації; соціально-економічні аспекти 

регіонального екологічного менеджменту; менеджмент організації в 

умовах соціально-економічної трансформації суспільства. 

Матеріали збірника можна рекомендувати не лише науковцям, 

спеціалістам з моделювання економіки та управління нею, але й 
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студентам, магістрантам та аспірантам, які лише починають свій шлях у 

науці і потребують розширення дослідницького кругозору, поглиблення 

спектра методологічних принципів та економіко-математичного 

інструментарію. У більшості матеріалів охарактеризовані важливі 

проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України, зокрема 

Дрогобиччини, вказані шляхи щодо їхнього розв’язання. 

Особливу вдячність за допомогу в організації конференції хочу 

висловити співорганізаторам конференції, а саме: ректору 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка професорові Н.В. Скотній; почесному доктору Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

професорові Дрезденського технічного університету (Німеччина) 

Матіасу Крамеру; почесному докторові Дрогобицького державного 

педагогічного університету іменем Івана Франка, ректору Полонійної 

Академії  в Ченстохові (Польща) професорові Анджею Кринському; 

ректору Підкарпатської Вищої Школи ім. бл. кс. Владислава Фіндиша в 

Ясло (Польща) професорові Станіславу Полянському;  директору 

навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та 

інноватики Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка професорові В.І. Бойчуку; Дрогобицькому міському 

голові  п. Т. Кучмі. 

 

 

Завідувач кафедри економіки та менеджменту  

Дрогобицького державного педагогічного університету  

імені Івана Франка,                     

д.е.н, професор                                    Кишакевич Б.Ю. 
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Р О З Д І Л 1 

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
 

O.V. Kuzmenko,  

Doctor of sciences, associate professor,  

Sumy State University, Ukraine; 

T.V. Dotsenko,  

Ph.D student of Economic Cybernetics Department,  

Sumy State University, Ukraine 

 

Forecasting income inequality in Asia on the base of 

decomposition analysis 
 

The evolution of income inequality and its impact on social, financial and 

economic problems is a fundamental topic in debate among international 

organizations, state authorities, scientists and others. Income inequality has 

been increasing in many countries all over the world owing to a range of 

factors: inadequately regulated financial integration, trade liberalization 

processes, institutional and regulatory reforms that have increased competition 

in product and factor markets and, of course, technological change, which has 

favored high-skilled workers. One of the key factors that effects on income 

inequality and intergenerational propagation is Fourth Industrial Revolution.  

Therefore, it raises the question of necessity to carry out research and 

develop economical mathematical models, which could make it possible to 

identify the factors of income inequality variation influenced by industry 4.0 

and  intergenerational propagation and find out the mechanism of its regulation 

on the basis of correlation analysis, principal components method, non-linear 

regression, harmonic and decomposition analysis; calculate values of 

nowcasting trends of income inequality on the base of Google Trends. 

In recent years, many scholars from different countries [4,5] have focused 

on studying and improving the issue nowcasting income Inequality in the 

context of the intergenerational propagation. The great attention of the authors 
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[1,6,7], is given to the relationship between income inequality and general 

economic growth in general. Many scholars [2,3] argue that technological 

progress and an integrated global economy lead to significant changes in 

production and distribution.  

Still, some problems of this direction have not yet been able to find 

complete, complete and comprehensive coverage in literary sources. Particular 

attention should be paid to economic and mathematical methods for forecasting 

inequality of income in the context of transformation between generations. 

Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Data to test the 

hypothesis of correlation between the Fourth Industrial Revolution and income 

inequality, thereafter predict the ratio of income inequality adjusted with 

Industry 4.0 growth is based on two obvious types of data. Firstly, authors 

decide to assess the income inequality based on Gini index (World Bank 

Database) and as a result, they look at measures of the Fourth Industrial 

Revolution, in the context of technological and socio-economic changes (Share 

of ICT goods as percentage of total trade, annual, exports; Percentage of 

Individuals using the Internet; Share of ICT goods as percentage of total trade, 

annual, import; Employed, Information and communication; Estimated yearly 

shipments of multipurpose industrial robots in selected countries; Number of 

researchers; R&D expenditure; High technology industry, value added). The 

hypothesis is tested on a panel data of four Asian countries (Japan, China, India 

and Thailand) over the period 2000 – 2017.  Secondly, as a database for 

investigating the impact of education and intergenerational transfers on income 

inequality were used panel data concerning Age dependency ratio (% of 

working-age population) and Expenditure on education as % of total 

government expenditure (%) (World Bank Database).  

Firstly, in the context of each Asian countries (Japan, China, India and 

Thailand)  have been defined a set of technological and socio-economic 

indicators that carry on significant influence on the income inequality through 

using correlation analysis method.  

The next stage is adaptive adjustment of relevant technological and socio-

economic indicators in the context of impact on income inequality on the base 

of Internet users queries in terms of Google Trends. Google Trends helps to 

aggregate a time series index of the volumes for specific search terms. At this 

stage, authors construct such variables as «Inequality» and «4.0 Industry» based 

on Google search.  
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Secondly, construction based on panel data for the period from 2004 to 

2017, econometric models of nonlinear regression relationship between income 

inequality and technological and socio-economic indicators with use of ordinary 

least square method for different countries as following decompositions: for 

Japan – function of GINI coefficient from ICTE, EIC, NR and HTI; for China - 

function of income inequality from ICTE, IUI, ICTI, MIR, NR and RDE; for 

India – function of GINI coefficient from ICTE, IUI, MIR and HTI; for 

Thailand – function of income inequality from ICTE, ICTI, NR and HTI.  

Thirdly, the initial relevant indicators adjustment in the context of each 

countries time series (technological and socio-economic indicators) by Google 

Trends is made. The complex transformations based on Google Trends allows 

to pinpoint current technological and socio-economic changes due to Industry 

4.0 and implement adaptive mechanism for income inequality to current these 

changes. So, authors have formalized and quantified the revealed relationships 

between income inequality and Industry 4.0 depending on the country, for 

example, Japan: 
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(1) 

where J

tGINI  – Gini coefficient at the moment of time t for Japan; 
J

tICTE  – Share of ICT goods as percentage of total trade, annual, exports 

at the moment of time t for Japan; 
J

tNR  – Number of researchers at the moment of time t for Japan; 
J

t
HTI  – High technology industry, value added venture capital 

investments of GDP at the moment of time t for Japan; 
GTJ

tIN  – number of Internet requests «Industry 4.0» (Google Trends) at 

the moment of time t for Japan; 
JTF

tIE  – number of Internet requests «Inequality» (Google Trends) at the 

moment of time t for Japan. 

Based on identified trend and the cyclical component of the dynamics of 

income inequality and indicators which are characterized by technological and 

socio-economic changes due to the Fourth Industrial Revolution authors 

nowcaste the level of Gini ratio adjusted with the Fourth Industrial Revolution 

growth on the base of Google Trends.  

Fourthly, there is the necessity to estimate the impact of education and 

intergenerational transfers on income inequality and make conclusions and 
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policy recommendations relatively long-term forecasting income inequality by 

adjusting the Gini index to Google Trends. For empirical realization of this 

stage we have to: 

- determine the dynamics of Google trends in terms of indicators age 

dependency ratio and expenditure on education;  

- compare the actual and forecast values of considered indicators, taking 

into account adjustments to the number of Internet users’s requests; 

- identify and analyze trends in the age dependency ratio and expenditure 

on education for Asian countries for individual economies of Japan, China, 

India and Thailand; 

- construct econometric models for determining the level of income 

inequality from the Age dependency ratio and Expenditure on education; 

- formulate recommendations for Intergenerational Propagation in Asia 

under the influence of the Fourth Industrial Revolution. 

This paper has used data to forecast income inequality adjusted with the 

Fourth Industrial Revolution growth in five European countries. To forecast 

future level of Gini ratio, authors perform the following steps: the identification 

of the relevant technological and socio-economic indicators that carry on 

significant influence on the income inequality; data collection using Google 

Trend tool; recognition trend and the cyclical component of the dynamics of 

income inequality and Industry 4.0 indicators; nowcasting Gini ratio with the 

influence of the Fourth Industrial Revolution. A further contribution of this 

study lies in the investigation of correlation between income inequality in 

gender perspective. 
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Моделювання та оцінювання людського капіталу на рівні 

підприємства 
 

Зміна пріоритетів економічного зростання в інноваційній 

економіці відбувається постійно, і праця стає щоразу більш 

інтелектуальною та креативною, що безпосередньо впливає на рівень 

розвитку держави. Основною причиною цього є саморозвиток 

особистостей, удосконалення людських здібностей та самореалізація, 

яка великою мірою керує людиною. У таких умовах досягти 

економічного зростання здатна лише та економічна система, в якій 

переважає якісно новий вид господарювання, що зорієнтований саме на 

людину.  

Упровадження результатів НТП у виробництво більшою мірою 

залежить від людини, задоволення потреб якої є кінцевою метою 

суспільного виробництва, від людського капіталу, який є важливим 

компонентом національного багатства будь-якої країни. Тому сьогодні 

одним із стратегічних ресурсів у розвинених країнах світу визнається 

людський капітал та його носій – людина [1].  

Теорія людського капіталу виходить з того, що капітал – це запас 

благ, який приносить дохід власнику внаслідок інвестицій, тобто мова 

йдеться про капіталізацію людського потенціалу і нарощування 

людського капіталу. 

javascript:;
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Існуючі моделі оцінювання людського капіталу можна розділити 

на моделі, засновані на витратному підході (на макроекономічному 

рівні – це підхід Системи національних рахунків), і на моделі, які 

базуються на прибутковому (рентному) підході. У дослідженні 

використано аналітичну модель оцінки людського капіталу, яка має 

вигляд [2]: 

ВІаВНЗВОЗВЗЗПВЛК
П


4

,     (1) 

де 
П

ЛК  – вартість людського капіталу окремого працівника; 

 ПВ  – початкова вартість людського капіталу певного 

працівника; 

 ВЗЗ  – вартість застарілих знань певного працівника 

(визначається формулою: ПВа 
1

); 

 ВОЗ  – вартість отриманих знань, навиків і вмінь певного 

працівника (визначається за формулою: ПВа 
2

; 

 ВНЗ  – вартість неявних знань і здібностей певного працівника 

(визначається за формулою: ПВа 
3

; 

 ВІ  – вартість інвестицій в певного працівника; 

 
4321

,,, аааа – вагові коефіцієнти складових показників моделі. 

Постає необхідність визначення елементів тієї чи тієї моделі. 

Початкова вартість людського капіталу окремого працівника 

визначається як сукупність витрат на підбір, відбір і прийом працівника 

на роботу.  

Знос людського капіталу виражається вартістю застарілих знань 

залежно від початкової вартості людського капіталу окремого 

працівника. Коефіцієнт 
1

а , що відображає старіння знань конкретного 

працівника, можна визначити у розмірі 0,05 за кожних 3 місяці його 

роботи на підприємстві.  

Коефіцієнт 
2

а , який визначає набуті знання, навички та вміння 

конкретного працівника, може складати величину в розмірі 0,1 за кожну 

успішно пройдену атестацію в період його роботи на підприємстві.  

Коефіцієнт 
3

а , що визначає неявні знання, навички та вміння 

конкретного працівника, може дорівнювати 0,5 за кожне успішне 

впровадження інновацій, розробок і пропозицій в бізнес-процеси 

компанії протягом періоду роботи певного співробітника на 

підприємстві. 
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Можна визначити поточний людський капітал одного працівника, 

виходячи з середньої заробітної плати за конкретний період часу:  


 


n

i
i

i

hc
r

W
V

1 )1(
,                                               (2) 

де  
i

W  – середня заробітна плата працівника на підприємстві у i-му 

періоді; 

      n – розрахунковий період, ni ,1 ; 

        – розмір ставки дисконтування. 

Цей варіант формули дає змогу порівняти людський капітал 

кожного працівника з середнім рівнем по підприємству загалом. 

Для цього конкретного працівника потрібно визначити його 

середню заробітну плату і за висновками розрахунків порівняти між 

собою поточний людський капітал по підприємству і поточний 

людський капітал конкретного працівника. 

Розрахунковий період для розрахунку людського капіталу 

складатиме 3 місяці. Ставку дисконтування визначимо з облікової 

ставки НБУ на 27.10.2017 р., яка складає 13,5 %, та прогнозованого 

рівня інфляції у розмірі 7 % на 2018 р. [3, 4]. Отримуємо ставку 

дисконтування як суму облікової ставки та рівня інфляції в розмірі 

20,5 %. При цьому використовуємо середній розмір заробітної плати на 

підприємстві, яке займається фінансовою та страховою діяльністю у 

Львівській області за 2017 р. Розрахуємо поточний людський капітал 

одного працівника на підприємстві, яке здійснює фінансову та страхову 

діяльність: 

 

 
 

Результати кількісного визначення людського капіталу кожного 

працівника, одержані за формулою (1), можуть бути меншими, 

дорівнювати або перевищувати значення показника поточного 

людського капіталу одного працівника, який розрахований за формулою 

(2). У першому та другому випадках постає питання про необхідність 

подальшого розвитку працівника з метою підвищення його людського 

капіталу. У випадку, якщо людський капітал працівника перевищує в 2 
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– 3 і більше разів значення поточного капіталу одного працівника, то 

необхідно розглянути можливості його кар’єрного розвитку. 

Шляхом використання кількісних методів оцінки людського 

капіталу розв ̓язується також питання відносно конкретних напрямів 

розвитку окремих працівників підприємства, тобто кого саме, навіщо і з 

якою метою навчати. У результаті це дасть можливість підприємству 

чітко сформувати перелік працівників, яких слід готувати до заміщення 

ключових посад і з якою метою необхідно підвищувати їхню 

кваліфікацію та професійний рівень. 
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Тенденції та проблеми розвитку об’єднаних 

територіальних громад 
 

Враховуючи діюче законодавство у широкому розумінні, 

територіальна громада – це сукупність громадян України, котрі 

спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають 

колективні інтереси й визначений законом правовий статус. На відміну 

від простої територіальної одиниці, поселення, яке має статус 
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територіальної громади, наділяється певними правами. Передовсім, це 

право на самоврядування [2]. 

Практична реалізація процесу об’єднання територіальних громад 

розпочалась в середині 2015 року. 159 утворених тоді ОТГ отримали 

розширені повноваження і додаткові ресурси, що дало їм змогу 

реалізовувати проекти розвитку інфраструктури: ремонтувати і навіть 

будувати школи, дитсадки, водогони, дороги, системи вуличного 

освітлення, закуповувати комунальну техніку, створювати комунальні 

підприємства, дбати про благоустрій території тощо. У 2016 році відбувся 

суттєвий прогрес у формуванні ОТГ – їхня кількість зросла у 2,3 раза. 

Таким чином, станом на початок 2017 р. в Україні налічувалось 366 ОТГ, 

які об’єднали 1740 місцевих рад, в яких проведено перші місцеві вибори. 

Аналіз свідчить, що надходження до загального фонду місцевих бюджетів 

ОТГ за 2016 рік зросли майже в 7 разів, порівняно з надходженнями 2015 

року до їхніх місцевих рад, які увійшли до складу ОТГ, та склали 7,1 млрд 

грн, у тому числі за рахунок: 

- податків та зборів – 3,3 млрд грн, з яких зарахування 60 % податку 

на доходи фізичних осіб склали 1,7 млрд грн.; 

- міжбюджетних трансфертів у вигляді базової дотації, освітньої та 

медичної субвенції  – 2,8 млрд грн; 

- субвенції на формування інфраструктури громад – 1 млрд грн.   

Крім того, громади отримали субвенцію з державного бюджету на 

соціально-економічний розвиток територій у сумі 50 млн грн та кошти з 

Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію інвестиційних 

програм – 134 млн грн. 

Із розрахунку на 1 мешканця об’єднаної громади, в середньому, 

показник власних доходів зріс на 1645 грн (з 700 грн до 2345 грн). 

Найбільше коштів із розрахунку на 1 мешканця отримала Слобожанська 

ОТГ Дніпропетровської області – 16  тис  грн. 

Ці фінансові ресурси дали можливість громадам: 

- реалізувати видаткові повноваження в соціально-культурній 

сфері, а саме: фінансувати заклади середньої освіти та дитячі садочки на 

загальну суму 2,5 млрд грн; організовувати надання первинної медичної 

допомоги мешканцям громад і фінансувати послуги вторинної медицини – 

0,9 млрд грн; забезпечувати утримання та організацію роботи будинків 
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культури, бібліотек, спортивних закладів, надавати соціальну допомогу 

населенню –  0,5 млрд грн; 

-  утримувати виконавчі апарати органів місцевого 

самоврядування – 0,5 млрд грн; 

- реалізувати інфраструктурні проекти та місцеві програми, 

заходи – 1,9 млрд грн, у тому числі ремонт, будівництво доріг, благоустрій 

територій та проекти в житлово-комунальному господарстві – 1,1 млрд грн, 

ремонт і реконструкцію закладів соціально-культурної сфери – 0,6 млрд 

грн; 

- надавати адміністративні послуги, створювати в громадах 

відповідні центри та здійснювати інші видатки, що стосуються їхніх 

повноважень. 

Необхідно відмітити той факт, що процес утворення та  

розвитку ОТГ у регіонах країни відбувається вкрай нерівномірно. 

Найбільшу кількість ОТГ створено у Тернопільській (36 ОТГ), 

Дніпропетровській (34 ОТГ), Житомирській (32 ОТГ), Хмельницькій 

(26 ОТГ), Львівській (25 ОТГ), Вінницькій та Запорізькій (по 24 

ОТГ) областях. Сумарна частка перших трьох із зазначених регіонів 

становить чверть (24,6 %) усіх ОТГ країни. Водночас окремі регіони 

суттєво відстають у процесі формування ОТГ, серед них Київська             

(2 ОТГ), Харківська та Закарпатська (по 5 ОТГ) області. Значна 

відмінність між регіонами за динамікою формування об’єднаних 

територіальних громад, запровадження механізму співробітництва 

громад передусім зумовлена різним ставленням місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування в регіонах до 

запровадження реформи децентралізації. 

Виявляючи потенційні проблеми утворення та розвитку ОТГ в 

Україні [3], представимо відповідність між завданнями для 

подальшого функціонування ОТГ та можливими шляхами їхнього 

розв’язку (табл. 1). 
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Таблиця 1 
 

Проблеми функціонування ОТГ та шляхи  розв’язання 

Функції 

існування 

ОТГ 

Відповідна 

проблема розвитку 

ОТГ 

Ціль ОТГ в коротко- 

та середньо-

строковому періоді 

Ціль в довго-

строковому періоді 

згідно з концепцією 

сталого розвитку 

Можливі шляхи їх 

розв’язання 

Політична 

Недосконале 

законодавство 

щодо об’єднання 

громад 

Подальше 

добровільне 

утворення ОТГ 

Забезпечення 

територіальної 

цілісності та 

суверенності країни 

Формування та 

удосконалення 

правового поля для 

децентралізації 

влади 

Удосконалення 

адміністративно-

територіального 

устрою 

Розв’язання питання 

доцільності 

існування районів, 

межі яких повністю 

збігаються з межами 

ОТГ, утворених на 

їх території 

Укрупнення районів 

Економічна 

 

Неможливість 

розпорядження 

всіма ресурсами 

ОТГ, що є в 

наявності 

Освоєння всіх 

наявних ресурсів 

ОТГ 

Забезпечити 

економічний розвиток 

всієї території 

держави; 

прагнути, щоб 

економічне зростання 

не супроводжувалося 

погіршенням стану 

навколишнього 

середовища 

Створення єдиної 

системи планування 

та прогнозування 

розвитку держави,  

регіонів і громад 

Спрощення 

фінансування 

проектів 

Соціально-

культурна Наявність 

нерівномірності 

розвитку міст та 

областей країни 

Розвиток 

інфраструктури 

ОТГ: госпітальні 

округи, пожежні 

частини, навчальні 

заклади тощо 

Подолання бідності в 

депресивних районах 

країни 

Фінансові стимули 

для регіонів 

 

Освіта (надання 

спеціальних 

економіко-правових 

знань) фізичних 

осіб, що задіяні в 

роботі ОТГ 
Екологічна 

Наявність 

нерівномірності 

забруднення 

навколишнього 

середовища 

регіонів країни 

Моніторинг стану 

екології в ОТГ та 

розробка 

перспективного 

плану 

удосконалення 

екологічної ситуації 

 Забезпечити 

збереження, 

відновлення та 

раціональне 

використання 

наземних і внутрішніх 

екосистем 

 

Необхідність докорінної зміни системи влади та її територіальної 

основи на всіх рівнях, здійснення реальних кроків до стимулювання 

розвитку країни, надання гідної відповіді на сучасні виклики потребує 

надалі законодавчого забезпечення. Ефективна та дієва система 

місцевого самоврядування є важливим елементом функціонування 
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демократичної держави. Для забезпечення виконання своїх функцій, 

створення належного життєвого середовища для населення громади 

органи місцевого самоврядування повинні мати у своєму розпорядженні 

достатні фінансові ресурси, основу яких складають кошти відповідних 

бюджетів. Утворення та розвиток ОТГ також стимулюють до 

удосконалення екологічної сфери. Завдяки децентралізації можна 

забезпечити одну з основних цілей сталого розвитку, а саме – 

збереження, відновлення та раціональне використання наземних і 

внутрішніх екосистем. 
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Застосування автокореляційної функції для аналізу часових 

рядів народжуваності міського та сільського населення 

Рівненської області 
 

Актуальність. Починаючи з середини минулого сторіччя в 

Рівненській області, як і в Україні загалом, спостерігається загострення 

демографічної ситуації, яке характеризується низькими показниками 

народжуваності. Передовсім це пов’язано із різким зменшенням 
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народжуваності в сільській місцевості, яка за останні 67 років 

зменшилася на 27 %. Якщо у 1950 році частка новонароджених у 

сільській місцевості складала 86 % від загальної по області, то у 

2016 році вона вже склала 59 %. Потрібно також зауважити, що частки 

новонароджених в міській і сільській місцевостях у 1989 та 1991 роках 

були рівними та становили 50 %. 

Як відомо, застосування математичних моделей для оцінки 

динаміки соціально-економічних і демографічних процесів відіграє 

визначальну роль. Водночас із традиційними підходами прогнозування, 

достатньо коректними результатами характеризуються методи й моделі, 

побудовані на основі часових рядів, які, переважно, є популярними 

серед закордонних наукових дослідників. Аналіз літературних джерел з 

цієї тематики показав, що питання дослідження народжуваності 

населення на основі часових рядів є актуальним і йому присвячені 

роботи таких вчених, як: Г. Бистрая, О. Васильєвої, О. Копнової, 

І. Ликова, С. Охотнікова, Л. Родіонової, В. Чернешева, В. Чічканова, 

Є. Шилкової, R. Lee, R. Rofman, S. Tuljapurkar та інші. 

Мета дослідження. Мета дослідження – аналіз часового ряду 

народжуваності міського та сільського населення Рівненської області на 

основі автокореляційної функції (АКФ) та розробка рекомендацій щодо 

вибору відповідних методів прогнозування. 

Основна частина. Дослідження на основі часових рядів 

передбачає визначення його складових компонентів, які впливають на 

кожне значення часового ряду [1], і ця процедура ідентифікації 

називається декомпозицією. Основними компонентами часових рядів є 

тренд  tT , циклічність  tC , сезонність  tS  і стохастичність («білий 

шум» – tE ). 

Аналіз часового ряду народжуваності міського та сільського 

населення в Рівненській області за період з 1950 до 2016 рр. [2, 3] з 

використанням пакета Statistica показав, що цей ряд є нестаціонарним та 

містить такі компоненти: тренд, циклічність та стохастичність    

(рис. 1 – 3). 
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Рис. 1. Часові ряди народжуваності міського та сільського населення в Рівненській області за 

1950 – 2016 рр. 

 

 
Рис. 2. АКФ часового ряду народжуваності міського населення  

Рівненської області 
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Рис. 3. АКФ часового ряду народжуваності сільського населення  

Рівненської області 

 

Таким чином, модель часового ряду для прогнозування 

народжуваності як для міського, так і для сільського населення у 

Рівненській області, може бути подана у вигляді 

tttt ECTY  .      (1) 

Для такої моделі часового ряду (1) можуть бути реалізовані такі 

методи прогнозування для побудови короткотермінових прогнозів [1]: 

1. Метод Бокса – Дженкінса. У цьому випадку для побудови 

відповідних ARIMA-моделей, можуть бути використані усі 

спостереження часових рядів, позаяк цей метод враховує усі можливі 

складові компоненти часового ряду: тренд, циклічність, сезонність та 

стохастичність («білий шум»). 

2. Методи лінійного експоненційного згладжування (метод Холта, 

метод Брауна 1-го порядку) і метод екстраполяції лінійним трендом. 

Слід зазначити, що при цьому, для побудови зазначених моделей 

прогнозування народжуваності  міського та сільського населення 

Рівненської області слід обрати тільки останні спадні ділянки 

відповідних часових рядів (з 2012 до 2016 рр.), на яких чітко 

простежується лінійний тренд. 
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Про систему оцінювання динаміки ринків в умовах 

глобальної економіки 
 

В умовах глобальної економіки перед інвестором відкриваються 

нові, практично не обмежені можливості вибору інвестиційного 

інструменту на світових фінансових ринках. Основною передумовою 

цього став розвиток цифрових технологій для здійснення трансакцій. 

Крім цього, світові фінансові й інвестиційні ринки мають розвинуту 

інфраструктуру, що забезпечує доступ до великих масивів інформації 

щодо діяльності кожного конкретного ринку чи економіки взагалі. В 

умовах доступу до інформації відкриваються можливості аналізу 

ретроспективних даних з метою встановлення закономірностей 

розвитку, стану, в якому перебуває ринок, та прогнозу його 

подальшої поведінки. З одного боку, це є позитивною тенденцією, а з 

іншого – доступ до великих масивів інформації вимагає наявності 

механізму порівняння та вибору з безлічі альтернатив найкращого 

об’єкта інвестування. Загострюється питання щодо необхідності 

створення єдиної системи оцінювання та порівняння динаміки 

альтернативних інвестиційних інструментів. 
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Передумовою дослідження є постулат «ціна враховує все»: вся 

доступна інформація врахована ціною та динаміка ціни відображає 

характеристики і стан ринку загалом. Тобто, основою для 

порівняльного аналізу є часові ряди (ЧР) ціни інвестиційного 

інструменту V = , де v(t) ‒ ціна інвестиційного інструменту у 

день t. Позначимо  ‒ ЧР ціни у рік k, V. 

Основним показником діяльності інвестора є прибутковість, 

тому для порівняльного аналізу інвестиційних ринків крім ЧР ціни, 

будемо використовувати ЧР прибутковості = , де 

  ‒ прибутковість інвестиційного інструменту  у 

рік k. 

По-перше, це дає можливість відразу аналізувати 

найголовніший показник діяльності інвестора. По-друге, 

прибутковість будь-якого фінансового ринку вимірюється у 

відсотках та створює умови для порівняння. 

Таким чином, об’єктом дослідження є світові інвестиційні 

ринки, предметом – характеристики часових рядів ціни та 

прибутковості обраних для порівняння інвестиційних інструментів. 

Однією з важливих задач порівняльного аналізу є вибір 

критеріїв, що зможуть найкращим чином охарактеризувати 

відмінності та спільні риси динаміки кожного ринку. 

Наразі існує декілька підходів до моделювання динаміки 

економічних систем: детерміністичний, статистичний (лінійна 

парадигма) та фрактальний (нелінійна парадигма). У межах               

кожного підходу засновуються відповідні методи дослідження                   

та оцінки. У цій роботі використаний комплексний підхід                        

для визначення і порівняння характеристик ЧР на базі застосування 

всіх трьох моделей динаміки економічних систем, що дає                     

змогу отримати більш повне знання щодо динаміки інвестиційного 

ринку.  
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Рис.1. Визначення основних показників динаміки ринків у межах детермініського, 

статистичного та фрактального підходу 

 

Першим етапом аналізу ЧР є визначення детермінованої складової, 

яку доцільно досліджувати для ЧР ціни. Важливою характеристикою 

динаміки ринку є наявність лінійного чи нелінійного (поліноміального, 

експоненціального) тренду та швидкість збільшення/зменшення ціни.  

Найважливішими статистичними характеристиками є показники 

волатильності та розподілу ЧР. Для часових рядів ціни пропонується 

застосовувати коефіцієнти варіації та осциляції, для прибутковості – 

значення розмаху та середньоквадратичного відхилення. Вид розподілу 

є визначальним для встановлення типу динаміки: нормальний вид 

розподілу є характеристикою стохастичного (ефективного) ринку, 

«важкі хвости» розподілу притаманні для ЧР з нелінійною динамікою 

[1]. 

Для діагностики часових рядів на наявність нелінійних динамічних 

процесів пропонується застосовувати методологію комплексного 

фрактального аналізу, що містить проведення тестів на детермінований 

хаос (тесту на дрейфуючий атрактор для виявлення наявності нестійких 

траєкторій, графічного тесту Гілмора – наявність нелінійної динаміки та 

Моделі динаміки економічних систем 

Детерміновані Статистичні Фрактальні 
(детермінований хаос) 

Визначення 

детермінованої складової 

та її оцінка 

Визначення   

1) волатильності ЧР 

2) точечних і оцінок 

розподілу ЧР 

3) виду розподілу   

(перевірка розподілу на 

нормальність) 

1) тести на 

детермінований хаос 

2) виявлення наявності 

довгострокової пам’яті  

3) визначення глибини 

памяті ЧР 

Методи діагностики й оцінки 
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джокера, побудову псевдофазового простору розмірності 3 – залежність 

параметрів системи від часу); а також розрахунок показника Херста на 

основі методу нормованого розмаху Херста (перевірка на 

персистентність). Для персистентних ЧР розраховується нечітка 

глибина пам’яті [2], що може бути використана як ще одна кількісна 

характеристика для порівняльного аналізу. 

Таким чином, запропонована система оцінювання і порівняння 

динаміки ринків охоплює три відомі підходи моделювання економічних 

систем і надає можливість отримати повну інформацію щодо 

детермінованих, стохастичних і фрактальних процесів, що відбуваються 

на ринку. Це надає можливість порівнювати прогнозованість вибраних 

ринків на короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому 

горизонті інвестування і є передумовою для створення 

автоматизованого програмного продукту підтримки прийняття рішень 

інвесторів.  

Запропонована методологія застосована для порівняльного аналізу 

інвестиційної привабливості трьох фінансових ринків: ринку 

дорогоцінних металів (на прикладі золота), валютного ринку Forex 

(валютна пара EUR/USD) та ринку криптовалют (Біткоїн). Це дало 

змогу здійснити апробацію методології та отримати практичні 

рекомендації для потенційних інвесторів. 
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Математичні методи консолідації  

економічних інформаційних потоків 

 
Сучасний етап розвитку цивілізації пов’язаний з появою 

персонального комп’ютера, бурхливим розвитком інформаційних 

технологій та наростанням потоків інформації. Це зумовило перехід від 

індустріального суспільства до інформаційного суспільства [3]. Однією з 

проблем сучасного інформаційного суспільства є пошук ефективних 

методів обробки наростаючих потоків інформації. Одним з таких 

методів є консолідація даних, яка передбачає фільтрування 

інформаційних потоків та виокремлення релевантних даних, найбільш 

придатних для прийняття управлінських рішень [2, 4].  

Нехай в систему поступає інформація у вигляді багатовимірного 

часового ряду. Ставиться задача виділити невелику кількість 

незалежних компонентів багатовимірного часового ряду, яка містить 

максимальну кількість інформації про вхідний потік. Ключовою 

проблемою є питання про кількість незалежних компонентів D 

(розмірність потоку). Для розв’язання цього питання зазвичай 

використовують метод головних компонентів, також відомий як 

дискретне перетворення Карунена – Лоева [5 – 6]. Опишемо цей підхід 

до оцінювання розмірності інформаційного потоку. 

Нехай вхідний потік має вигляд матриці   mjniyY ij ,1;,1,  . 

Матрицю стандартизованих вхідних даних X отримують з матриці 

вхідних даних Y, використовуючи співвідношення: 

mjni
s

yy
x

j

jij

ij ,1;,1, 


 .                                        (1) 

Тут 
ijy  – елемент матриці вхідних даних, jy

 
– середнє значення 

для j -го фактора, 
js  – стандартне відхилення для j -го фактора. Для 

отриманої матриці X  побудуємо кореляційну матрицю R  розміром m x 

m: 
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 1/  nXXR T .                                               (2) 

Тут TX  – матриця, транспонована до матриці, отриманої, в 

результаті перетворення (1). Визначимо власні значення кореляційної 

матриці R m ,...,, 21  та відсортуємо їх за спаданням. Кожному з 

власних значень відповідає власний вектор 
ja , який можна визначити із 

співвідношення: 

jjj aRa  .                                               (3) 

Власні вектори 
ja  є одиничними та взаємно ортогональними, 

тобто утворюють базис m-вимірного векторного простору. Напрямок 

першого власного вектора відповідає напрямку максимальної дисперсії 

вхідних факторів у m-вимірному просторі. Співвідношення 


j

jj  / характеризує пропорційний внесок кожного з власних векторів 

у загальну варіацію вхідних змінних X. Оскільки власні вектори 

взаємно ортогональні, і виконується співвідношення m
j

j  , сума всіх 

внесків дорівнює одиниці. Як правило, сума внесків декількох перших 

векторів буде достатньо близькою до одиниці. Кількість цих векторів 

приймають за розмірність інформаційного потоку D. 

Для демонстрації, описаної методики ми опрацювали поквартальні 

статистичні дані, які описують роботу автотранспортного підприємства 

ТЗОВ «Камазтранссервіс». При цьому використані такі позначення: ОА – 

оборотні активи, НОА – необоротні активи, ВК – власний капітал, ПЗ – 

поточні зобов’язання, ЧД – чистий дохід, СРП – собівартість реалізованої 

продукції, ЧП – чистий прибуток, ВМ – вартість майна, РОА – 

рентабельність оборотних активів, КФН – коефіцієнт фінансової 

незалежності. Власні значення кореляційної матриці, розраховані із 

застосуванням програмного пакета Matlab, представлені на рис. 1. Вклад 

першого головного компонента  у загальну дисперсію всіх 

вхідних показників становить 4.82/10 = 48,2%; вклад другого головного 

компонента – 18.2 %; вклад третього головного компонента становить 

13.7 %; вклад четвертого головного компонента – 9.0 % . Таким чином, 

внесок перших чотирьох компонентів у загальну варіацію вхідних 

факторів становить 89 %. Отже, значення 4D  можна прийняти за 

значення розмірності потоку вхідних показників [1]. 
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Рис. 1. Власні значення кореляційної матриці 

 

Дуже поширеним методом скорочення розмірності вхідного потоку 

є метод головних компонентів. Стратегія стискування інформації у 

цьому методі ґрунтується на побудові лінійно трансформованих змінних 

з великою дисперсією (високим інформаційним вмістом) і представленні 

вхідного потоку тільки цими трансформантами. При цьому відбувається 

заміна вхідних змінних mxxx ,...,, 21  на нові змінні mFFF ,...,, 21  (головні 

компоненти), які між собою є попарно некорельованими та 

впорядкованими у порядку спадання їхніх дисперсій. Декілька перших 

власних векторів, які вносять максимальний вклад у загальну 

дисперсію, утворюють інформаційну основу потоку. 

Визначаємо головні компоненти 
jZ  вхідного потоку за 

співвідношенням 

mjaXZ jj ,1,  .                                       (4) 

Розраховуємо матрицю проекцій за співвідношенням 

ZXP T  .                                                (5) 

Для полегшення трактування економічного змісту головних 

компонентів обчислюють коефіцієнти кореляції кожного головного 

компонента з вхідними факторами 
jx . Для цього використовують 

співвідношення 





m

i

ijjjj PPR
1

2/ .                                    (6) 

Тут 
jR  – вектор-стовпець матриці кореляцій між головними 

компонентами та вхідними факторами. Коефіцієнти кореляції головних 
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компонентів з вхідними факторами утворюють так звану матрицю 

факторних навантажень. Аналіз матриці дає змогу визначити 

консолідований вплив вхідних факторів, виражений у головних 

факторах.  

Зручність використання головних компонентів полягає у 

спрощенні моделювання з їхньою участю. Це пояснюється відсутністю 

кореляції між головними компонентами. Для прикладу побудуємо 

модель лінійної множинної регресії, яка описує залежність фактора КЗЛ 

(КЗЛ – коефіцієнт загальної ліквідності) від перших чотирьох головних 

компонентів. Модель має такий вигляд: 

 КЗЛ = 0.362*F1 + 0.279*F2 + 0.188*F3 – 0.130*F4.                   (7) 

                             (0.047)       (0.077)        (0.089)        (0.110) 

Коефіцієнт детермінації моделі (7) R
2
 = 0.838. Модель є 

адекватною за критерієм Фішера, позаяк F = 19.33 > Fkp = 3.11. Таким 

чином, поведінка змінної КЗЛ в основному визначається впливом 

перших чотирьох головних компонентів, які описують 84 % варіації всіх 

вхідних змінних. Побудова подібної моделі з використанням 

початкових вхідних факторів зайняла б більше часу і зусиль, позаяк 

потребувала б перебору та аналізу багатьох варіантів моделей з різними 

незалежними факторами. 
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Управління зовнішньою торгівлею, послугами регіонів 

України за допомогою математико-статистичних методів 
 

Зовнішня торгівля відіграє важливу роль в економічній діяльності 
держави. Успішна зовнішня торгівля сприяє надходженню іноземної 
валюти в країну, що призводить до збільшення її золотовалютних 
запасів, зниження боргового навантаження (при його наявності), та 
загалом поліпшення фінансового стану країни. І, навпаки, негативне 
сальдо зовнішньої торгівлі потребує заходів щодо збалансування 
платіжного балансу, серед яких часто виступають зовнішні запозичення, 
що призводить до зростання зовнішнього боргу або скорочення 
золотовалютних запасів. Таким чином, важливим елементом розробки й 
проведення економічної політики країни виступає якісне прогнозування 
та, відповідно, управління її зовнішньою торгівлею.  

Для нашого аналізу взято дані з офіційного сайту Державної 
служби статистики України за 2007 – 2016 рр. [1]. 

 

 
Рис. 1. Динаміка частки товарообороту послугами у загальному товарообороті зовнішньої 

торгівлі України у 2007 – 2016 рр. 
 

Якщо розглядати зовнішню торгівлю України протягом 
досліджуваного періоду, то видно, що товарооборот зовнішньої торгівлі 
після майже двократного зростання з 99,9 млрд дол. США у 2009 р. до 
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173,7 млрд дол. США у 2012 р. надалі мав тенденцію до зниження (за 
винятком невеликого зростання на 0,2 млрд дол. США у 2016 р.) і 
становив у 2016 році 90,5 млрд дол. США. У той же час питома вага 
товарообороту послугами у загальному товарообороті зовнішньої 
торгівлі протягом досліджуваного періоду в середньому щорічно 
зростала на 0,5 %, причому вона мала стійку тенденцію до зростання з 
11,6 % до 16,5 %  у 2012 – 2016 рр. (див. рис. 1).  

Щоб не досліджувати динаміку зовнішньої торгівлі послугами 
України кожної області і міста Київ зокрема, виділено ряд груп, для 
яких можна використовувати середньообласні показники. В загальному 
по Україні перейти до цих показників не можна, оскільки показники 
експорту та імпорту послуг не є якісно однорідними сукупностями. Про 
це свідчать значення квадратичного коефіцієнта варіації, що для 
експорту послуг коливається від 207,4 % у 2013 р. до 295,7 % у 2007 р., 
а для імпорту – від 225,1 % у 2008 р. до 282,0 % у 2015 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Розподіл регіонів України на однорідні групи за величиною експорту та 

імпорту послуг у 2007 – 2016 рр. 

Група І. Кіровоградська, 

Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська області 

Зовнішня торгівля послугами України 

Імпорт Експорт 

Група І. Чернівецька область 

Група ІІ. Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Івано-Франківська, 

Полтавська,  Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська 

області 

Група ІІІ. Дніпропетровська, 

Закарпатська, Запорізька, 

Київська, Харківськаобласті 

Група ІV. Львівська,  

Миколаївська області 

Група V. Одеськаобласть 

Група VІ. Місто Київ 

Група ІІ. Тернопільська, 

Херсонська, Хмельницька, 

Чернігівська області 

Група ІІІ. Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Закарпатська, Івано-

Франківська, 

Кіровоградська,Рівненська, 

Черкаська області 

Група ІV. Запорізька, Львівська,  

Миколаївська, Сумська, Харківська 

області 

Група VІ. Дніпропетровська область 

Група V. Київська, Одеська, 

Полтавськаобласті 

Група VІІ. Місто Київ 
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При розбитті областей України на групи використано методику 

кластерного аналізу при одночасній перевірці квадратичного 

коефіцієнта варіації. Критерієм слугувало значення цього 

коефіцієнта, що не мало перевищувати 33 %  для кожної групи. Це 

дослідження не враховує результати зовнішньої торгівлі послугами 

Автономної Республіки Крим, Донецької області, Луганської області 

та міста Севастопіль. Отримані групи наведені на рис. 2. 

Таким чином, замість аналізу динаміки експорту та імпорту 

послуг 22 областей України та міста Київ, отримано 7 груп для 

експорту і 8 дляімпорту. Для кожної групи на основі квартальних 

даних за 2007 – 2016 рр. отримано тренди, що описують 

середньообласну динаміку експорту та імпорту. 

При порівнянні отриманих результатів доцільно 

використовувати не абсолютні величини, а відносні. Зокрема, 

аналізуючи середньорічний темп зростання (зменшення) експорту 

послуг, можна зробити висновок, що для груп з найбільшим 

експортом послуг з України, а саме Одеської області та міста Киів, 

спостерігається зменшення експорту щорічно на 3,6 % і 5,7 % 

відповідно. Особливо негативною є ця динаміка для Києва, що 

становить значну частку (від 23,6 % до 47,1%) в структурі експорту 

послуг і, відповідно, визначає його характер для України загалом. 

Тому необхідними є заходи щодо підвищення експорту послуг Києва. 

Найкращу ж динаміку експорту послуг демонструє четверта група 

(Львівська і Миколаївська області), середньорічний експорт якої у 

2007 – 2016 рр. зростав на 15,4 %. 
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Інформаційне забезпечення розвитку територіальних 

громад у транскордонному співробітництві  

 
Практика доводить, що одним з основних чинників ефективної 

взаємодії у транскордонному просторі між усіма суб’єктами й 

учасниками транскордонного співробітництва виступає інформаційне 

забезпечення. Аналіз наукових джерел дав змогу трактувати 

інформаційне забезпечення в співробітництві як «цілеспрямовану 

діяльність зацікавлених суб’єктів, пов’язану зі збором, фіксацією, 

обробкою, накопиченням, зберіганням і використанням відомостей, 

повідомлень, будь-яких інших даних, необхідних для повноцінного й 

ефективного функціонування цих суб’єктів задля реалізації відповідної 

політики держави».[1] 

«Сьогодні зміст поняття «інформаційне забезпечення» істотно 

змінився. Його тлумачать набагато ширше і нерозривно пов’язують з 

ефективністю управління: недостовірні дані або їх недостатність 

можуть породжувати проблеми з прийняттям рішень, що позначається 

на якості управління в цілому. Позитивним є зростання розуміння 

важливості інформаційного забезпечення для управління» [2]. В Україні 

інформаційному забезпеченню розвитку територіальної громади в 

транскордонному просторі не надають суттєвого значення, оскільки 

досі не створена ефективна система збору й обробки транскордонної 

статистичної інформації, а також моніторингу за реалізацією 

транскордонних проектів на українській стороні. Проте досвід  

сусідньої Польщі свідчить, що збір, обробка і аналіз статистичної 

інформації є компетенцією спеціального відділу Головного 

статистичного управління: Центру досліджень транскордонних регіонів 
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і єврорегіональної статистики (Ośrodek Badań Obszarów 

Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej), який проводить роботу з 

постійного відслідковування транскордонних процесів. Стосовно 

України, інформацію про транскордонні програми органи регіональної 

влади отримують переважно з офіційних веб-сторінок інституцій країн-

членів ЄС, міжнародних організацій та фондів. Частково інформація 

надходить від місцевих органів влади, суб’єктів іноземної сторони 

транскордонного співробітництва, громадських організацій. «Дієвим 

чинником підвищення організованості ринку є впровадження відкритих 

систем інформаційного забезпечення учасників регіонального 

співробітництва, що сприятиме формуванню віртуальних 

організаційних структур, для яких характерні переваги як зовнішньої 

(ринкової), так внутрішньої (внутрішньофірмової) взаємодії, і які дають 

можливість економити час і кошти на пошук партнерів та укладання 

угод» [3]. 

Центральні органи влади не приділяють належної уваги 

інформаційному забезпеченню формуванню територіальних громад при 

транскордонному співробітництві і самому транскордонному 

співробітництву як важливому інструменту розвитку територіальних 

громад в транскордонному просторі, оскільки на недостатньому рівні 

забезпечують регіональні органи влади транскордонною інформацією. 

Від центральних органів влади України найбільше інформації про 

транскордонне співробітництво отримують прикордонні регіони 

українсько-білоруського й українсько-російського транскордонних 

регіонів, а українсько-польського, українсько-словацького та 

українсько-угорського транскордонних регіонів отримують менше 

третини всієї інформації від центральних органів влади.  

Прикордонні області Західної України основний обсяг інформації 

отримують з офіційних веб-джерел інституцій країн-членів ЄС, 

міжнародних організацій та фондів, а також від місцевих органів влади 

(приблизно 80 %), громадських організацій (приблизно 60 %) та 

суб’єктів іноземної сторони (приблизно 60 %). Щодо взаємодії 

регіональних органів влади із суб’єктами і учасниками ТКС, то на рівні 

областей інформацію про можливості розвитку розповсюджують 

переважно через офіційні сайти органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування – 22 %. Найменше – шляхом видавництва буклетів та 
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іншої інформаційної друкованої продукції (7 %). Зазвичай органи 

виконавчої влади та місцевого самоврядування для розповсюдження 

інформації використовують свої офіційні сайти, організацію круглих 

столів, семінарів, конференцій тощо. Практика доводить, що 

недостатньо використовуються соціальні мережі для розповсюдження 

транскордонної інформації щодо розвитку територіальних громад, хоча 

на сьогодні це є досить ефективний спосіб просування інформації. По-

перше, вони є економними; по-друге, відбувається прямий 

неформальний контакт із зацікавленими особами; по-третє, отримується 

ефект мультиплікатора розповсюдження інформації. 

Резюмуючи, низький рівень інформаційного забезпечення щодо 

формування територіальних громад при транскордонному 

співробітництві зі сторони центральних органів влади, недостатньо 

поінформована громадськість тощо, все це разом спричиняє низьку 

активність суб’єктів транскордонного співробітництва стосовно 

розвитку територіальних громад. Вважаємо, що інформаційне 

забезпечення розвитку територіальних громад при  транскордонному 

співробітництві має включати формування цілей співробітництва й 

декомпозицію за напрямами функціонування і розвитку територіальних 

громад. Від якісних умов інформації, дієвої інформаційної 

інфраструктури залежить якість отриманої інформації, яка  впливає на 

результат формування та розвитку територіальних громад у 

транскордонному просторі. 
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Використання канонічних катастроф у моделюванні 

фінансової стійкості банківської системи 
 

Основними аргументами для застосування теорії катастроф до 

моделювання складних соціально-економічних систем є: 

1) система є динамічною; 

2) система якнайдовше прагне зберігати свій стійкий стан; 

3) поточний стан системи залежить від того, як  система прийшла в 

цей стан; 

4) траєкторії системи незворотні. 

Проаналізувавши різні підходи  до розуміння сутності терміна 

«катастрофа», найбільш доречним, на нашу думку, є визначення 

катастрофи як  різкої, стрибкоподібної зміни характеру  поведінки 

динамічної системи (порушення її неперервності), при поступових 

змінах її керуючих параметрів,  що призводить до   деградації системи 

(банківської системи). 

Деградація банківської системи може відбутися за таких умов, як: 

- система сповільнює процес переходу з одного стану в інший: при 

збільшенні нових ознак потрібної зміни поведінки системи не 

відбувається, в результаті чого ентропія зростає, система перестає 

виконувати свої функції і дезорганізується; 

- система вибирає неконструктивний сценарій розвитку, 

наприклад, стає закритою; 

- зростання кількості поганих активів; 

- різке зниження ресурсної бази, необхідної для функціонування; 

- стрімке зменшення кількості компонентів, необхідних для її 

функціонування. 

Отже, якщо негативний результат фінансової діяльності 

банківської системи ототожнити з катастрофою в банківському секторі, 
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то в такому трактуванні катастрофами кінцевих результатів можна 

вважати періоди порушення неперервності і зміни співвідношення між 

темпами приросту доходів і витрат для функцій з однією чи більшою 

кількістю змінних. 

Основна гіпотеза теорії катастроф ґрунтується на тому, що система 

розвивається до стану рівноваги, який визначається локальними 

мінімумами потенційної функції системи. Аргументами цієї функції є 

керівні змінні (k) і змінні стану (х). Керівні змінні визначають еволюцію 

системи (банківської системи), тоді як змінні стану визначають стан і 

динаміку системи. Згідно з [6], еволюція динамічної системи у 

співвідношенні до рівноваги найкраще ілюструється рухом кулі по 

викривленій одновимірної поверхні, де сфера демонструє стан системи. 

Ці кореляції зображені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Типи потенційної функції V (х, k) в процесі еволюції і здатність системи до рівноваги 

 

Три ймовірні стани рівноваги системи (банківської системи), 

показані на рис.1. Два з них демонструються стабільну рівновагу 

(відзначені як мінімуми на рис. 1), де певні порушення не змінюють 

поведінки системи. Третій стан – нестійка рівновага (позначений як 

максимум на рис. 1), де навіть незначна зміна змушує систему 

розвиватися в невизначеному напрямку. Системи, які приводяться в рух 

в сторону рівноважних значень (маленька кулька на рис.1), можуть бути 

класифіковані відповідно до конфігурації їхніх критичних точок, тобто 

точок, в яких перша або, ймовірно, друга похідна дорівнює нулю.  

На першому етапі дослідження розглядається задача оптимізації 
),(min kxf ,                                                  (1) 
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де  x – змінні, k – параметри. Мінімум  f  досягається, коли 

0fgrad                                                      (2) 

Розв’язок (2)  дає точку рівноваги, яка мінімізує функцію f (x, k). 

При зміні k оптимальний розв’язок  визначає поверхню в просторі (x, k), 

на якій розташований стан рівноваги системи. Нехай в стані рівноваги 

друга похідна функції f (x, k) дорівнює нулю або гессіан (
0

)(
det

2

xji xx

xf




) 

сингулярний. Такі точки рівноваги відомі як особливі, і саме в таких 

точках  ми спостерігаємо  незвичну поведінку системи. 

  Як зазначено в роботі [13, с. 94], незначні зміни значень деяких 

параметрів нелінійних систем впливають на те, що рівновага 

з’являється або зникає, або змінює свій тип з нестійкої на стійку чи, 

навпаки, призводить до глобальних змін у поведінці системи. При зміні 

параметрів можуть спостерігатись такі типи поведінки системи: 

 після втрати стійкої рівноваги новий стійкий режим є 

коливальним періодичним (м’яка втрата стійкості, рис. 1); 

  перед тим, як стаціонарний режим втратить стійкість, 

область протягування цього режиму стає досить малою і будь-які наявні 

випадкові збурення викидають систему з цієї області ще до того, як 

область протягування повністю зникне (жорстка втрата стійкості, рис. 

2); до того ж система виходить із стаціонарного стану стрибком і 

перестрибує на новий режим руху. 

 
Рис. 1. М’яка втрата стійкості Рис. 2. Жорстка втрата стійкості 

 

М’яку втрату стійкості вивчає теорія біфуркацій, жорстку – теорія 

катастроф. 

Отже, теорія катастроф є методологічною основою для вивчення і 

прогнозування стійкості системи (банківської системи). Ця теорія дає 

змогу:  
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 оцінити поточний стан банківської системи з позиції 

локальної або глобальної стійкості в наочно-графічному вигляді;  

 визначити точки рівноваги у розвитку  банківської системи;  

 досліджувати тимчасову деформацію потенційних функцій на 

макрорівні.  

Упровадження сучасного інструментарію теорії катастроф для  

дослідження стану і динаміки розвитку фінансової системи дасть нам 

можливість створити дієву  стратегію для  стабілізації та розвитку 

банківської систем. 
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Декомпозиційний аналіз і прогнозування економічного, 

соціального та політичного розвитку України, Італії, 

Франції 
 

Державне регулювання економіки й оцінка перспективи соціо-

політико-економічного розвитку багатьох країн світу є одним з 

найбільш дискусійних питань, що активно розглядаються протягом 

останніх років. Соціо-політико-економічні прогнози необхідні для 

визначення шляхів розвитку суспільства, економічної сфери та 
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політичного стану країн. З метою оцінки та прогнозування стану, в 

якому перебуває країна, завдань, як мають бути першочерговими, їх 

впливу на економічний розвиток, соціальне становище населення та 

політичний стан країни, виникає необхідність проведення 

декомпозиційного аналізу факторів та індикаторів, які визначають 

соціо-політико-економічний стан країн.  

Проводячи декомпозиційний аналіз та подальше прогнозування 

економічного, соціального та політичного розвитку України, Італії та 

Франції в період з 2000 до 2016 рр., пропонується розглянути 

послідовність етапів.  

1-й етап. Формування інформаційної бази дослідження на основі 

трьох компонентів: економічного, політичного та соціального рівнів 

розвитку країни. Розглянемо індикатори, які впливають на політичну й 

економічну складову країни (експорт товарів та послуг, зростання ВВП, 

імпорт товарів та послуг; частка місць, якими володіють жінки в 

національних парламентах, державний борг, військові витрати, дохід, 

без урахування грантів, загальні резерви), соціальну сферу (державні 

видатки на освіту, робоча сила, народжуваність, державні видатки на 

освіту, робоча сила, населення віком 15 – 64 років, кількість біженців, 

безробіття).  

2-й етап. Перевірка аномальності та стаціонарності часових рядів 

характеристики соціо-політико-економічного розвитку країн. Так, 

виявлення аномальних рівнів часових рядів з 2000 до 2016 рр. на основі 

методу Ірвіна, який заснований на порівнянні сусідніх значень ряду. 

Аномальними рівні для Франції та Італії виявлено 2009 та 2010 роки, а 

саме, такі показники: експорт товарів та послуг, зростання ВВП, імпорт 

товарів та послуг, державні видатки на освіту, безробіття. Досліджуючи 

Україну протягом 2000 – 2016 рр., можна зробити висновок, що 

аномальним виявився 2005 рік за показниками: експорт товарів та 

послуг, зростання ВВП, дохід, без урахування грантів є аномальним 

роком. Крім того, на цьому етапі проведене дослідження показників на 

стаціонарність за допомогою критерія Фішера та критерія Стьюдента. 

Залежно від отриманого результату, можна зробити висновки, що 

більшість часових рядів є нестаціонарними і, як наслідок, необхідна 

апроксимація трендового компонента за допомогою нелінійних рівнянь, 
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а також необхідна формалізація досліджуваних процесів на основі 

мультиплікативних економетричних моделей. 

3-й етап. Побудова мультиплікативних тренд-циклічних моделей 

часових рядів соціо-політико-економічного розвитку розглянутих країн 

за допомогою застосування декомпозиційного аналізу, що дає змогу 

виділити трендову та циклічну складові, визначити їхню специфікацію. 

Так, розглянемо ряд показників досліджуваних факторів соціо-

політико-економічної розвитку, для яких побудуємо корелограми  

перших різниць з метою ідентифікації циклічного компонента. Отже, 

дослідження корелограм вказує на помітну залежність значень 

коефіцієнтів автокореляції від величини лага. Крім того, найбільші 

значення коефіцієнтів автокореляції розглянутих показників для 

Франції спостерігаються з періодичністю 8 років для державного боргу; 

5 років – частка місць, якими володіють жінки в парламенті; 3 роки – 

дохід, без урахування грантів. Значущими коефіцієнтами автокореляції 

для показників, що засвідчують наявність циклічних коливань для 

Італії, є: експорт товарів та послуг з періодичністю 3 роки; військові 

витрати – 8 років; державні видатки на освіту – 6 років; робоча сила – 3 

роки; населення віком 15 – 64 роки – 5 років. Аналогічно, для України 

коефіцієнти кореляції, що є статистично значущими, засвідчують 

наявність циклічної складової часового ряду величиною 7 років 

(загальні резерви) та 8 років (населення віком 15 – 64 роки). Інші 

розглянуті індикатори не містять циклічного компонента. 

Таким чином, за результатами проведеного декомпозиційного 

аналізу часових рядів характетистики соціо-політико-економічного 

розвитку України, Італії та Франції з 2000 до 2016 рр. були побудовані 

такі мультиплікативні тренд-циклічні моделі: 

державний борг за t-ий рік для Франції ( ): 

, 

якщо  

частка місць, якими володіють жінки в національних парламентах 

за t-ий рік для Франції ( : 
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дохід без урахування грантів за t-ий рік для Франції ( ): 

 
експорт товарів та послуг за t-ий рік для Італії ( : 

 
військові витрати за t-ий рік для Італії ( ): 

 
державні видатки на освіту за t-ий рік для Італії ( ): 

 
робоча сила за t-ий рік для Італії ( ): 

 
населення віком 15 – 64 роки за t-ий рік для Італії ( ): 

 
загальні резерви за t-ий рік для України ( ): 

 
населення віком 15 – 64 років  за t-ий рік для України ( ): 

 
4-й етап. Прогнозування основних тенденцій соціо-політико-

економічного розвитку України, Італії та Франції. Екстраполяція 
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досліджуваних індикаторів полягає у вивченні сформованих у 

минулому і сьогоденні стійких тенденцій економічного розвитку і 

перенесення їх на майбутнє (таблиця 1). 

Таблиця 1  

Прогнозування основних тенденцій соціо-політико-економічного 

розвитку України, Італії та Франції 

 
Країна Франція Італія Україна 

Індикатори  
          

2018 118,4 14,9 45,2 30,6 111,0 3,8 29582166,9 64,6 0,7 68,0 

2019 123,4 13,5 45,4 31,0 74,3 3,9 29932032,0 64,3 -7,9 67,3 

2020 128,2 12,9 45,7 31,1 28,6 3,8 30353010,6 63,9 -20,1 66,2 

2021 137,9 12,1 45,9 31,2 -27,1 3,7 30880245,6 63,5 -30,7 65,0 

 

Таким чином, в цій роботі проведена перевірка аномальності та 

стаціонарності часових рядів характеристики соціо-політико-

економічного розвитку України, Італії та Франції з 2000 до 2016 рр., 

здійснений декомпозиційний аналіз трендової та циклічної складових, 

побудовані мультиплікативні тренд-циклічні економетричні моделі, 

зроблена побудова прогнозних значень характеристики соціальної 

сфери, політичного стану та економічного розвитку в динаміці. 
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Порівняльний аналіз виробництва паливних брикетів в 

Україні, Німеччині та Франції 

 
Паливно-енергетична безпека є однією з найважливіших 

складових національної безпеки України. На сьогоднішній день Україна 

може забезпечити свої потреби в паливі за рахунок власних ресурсів 

менше ніж на половину. Перспективним напрямом розв’язання цієї 

проблеми є використання альтернативних видів енергії.  

Враховуючи сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, сільське 

господарство України має потужну сировинну базу для виробництва 

біоенергії, яка має у своєму складі перспективні сільськогосподарські 

культури (зернові, кукурудза, соняшник, цукрові буряки). Збільшення 

потенціалу виробництва біоенергії з рослинних відходів дасть 

можливість не тільки частково замістити споживання викопних 

енергоносіїв, але й уможливить збільшити експорт біопалива в країни 

ЄС. Таким чином, енергетичне використання рослинних відходів є 

додатковою можливістю інтенсифікації сільського господарства і 

збільшення його прибутковості, а також одним з шляхів зменшення 

енергетичної залежності країни.  

У світі нагромадження достатньо великий досвід з використання 

рослинних відходів сільськогосподарського виробництва в 

енергетичних цілях. Великих успіхів у цьому секторі досягла Європа, а 

саме такі країни, як Німеччина, Австрія, Фінляндія, Італія. Досвід 

зарубіжних країн у цій сфері є дуже цінним для України.  

Для дослідження впливу факторів на обсяг виробництва паливних 

брикетів, було проаналізовано досвід Німеччини, Франції та України, 

визначено, що найбільше на обсяг виробництва паливних брикетів 

впливають фактори: посівна площа соняшника (основна складова 

сировини для виробництва) та обсяг споживання паливних брикетів. 
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Отже, для цих країн були побудовані економетричні моделі 

залежності обсягу виробництва паливних брикетів (y, тис т) від площі 

посівів соняшника (x2, тис га) та обсягу споживання паливних брикетів 

(x3, тис т). Моделі побудовано на основі річних статистичних даних за 

2007 – 2016 рр. [1, 2, 3, 4]. 

Так, для України модель виглядає: 

YUA=-134.27+0.04x2+1.15x3+u, R
2
=0.98.                              (1) 

Для Німеччини отримуємо таку модель: 

YDE=167,13+22,13x2+0,82x3+u, R
2
=0.97.                              (2) 

Для Франції отримуємо таку модель: 

YFR=-288,1+0,49x2+0,94x3+u, R
2
=0.99.              (3) 

Економетричні моделі було перевірено на адекватність за 

допомогою критерія Фішера, значущість коефіцієнтів – за допомогою 

критерію Стьюдента. Коефіцієнт детермінації регресії в отриманих 

моделях 0,97 – 0,99, що свідчить про високу залежність варіації 

залежної змінної від варіації незалежних змінних. Моделі показують 

прямий зв’язок між обсягом виробництва і факторами впливу. 

Стандартизовані регресійні коефіцієнти для моделей (1) – (3) 

представлені в таблиці 1.  
Таблиця 1 

 

Країна для x2(площа посівів 

соняшника) 

для x3(обсяг 

споживання паливних 

брикетів) 

Україна 0,2 0,81 

Німеччина 0,2 1,02 

Франція 0,12 0,99 
 

Аналіз стандартизованих регресійних коефіцієнтів уможливив 

зробити висновок, що на обсяг виробництва паливних брикетіву 

досліджуваних країнах більше впливає обсяг споживання, ніж площа 

посівів соняшника: в Україні – в 4 рази, в Німеччині – 5 разів, у 

Франції– 8,5 раза. Загалом, стандартизовані регресійні коефіцієнти для 

відповідних факторів для кожної з  країн є на однаковому рівні, що 

свідчить про спільні особливості виробництва досліджуваного виду 

біопалива. 

Отже, завдяки побудованим економетричним моделям залежності 

обсягу виробництва паливних брикетів від площі посівів соняшника та 
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обсягу споживання паливних брикетів було підтверджено вплив 

обраних чинників на об’єкт дослідження. Проведений аналіз свідчить 

про те, що процес виробництва паливних брикетів в Україні, Німеччині 

та Франції має спільний характер, оскільки вплив кожного з 

досліджуваних факторів є на однаковому рівні. Проте збільшення 

обсягу споживання паливних брикетів на 1 тис т призведе до найбільшої 

зміни обсягу виробництва в Німеччині (на 22,13 тис т). А збільшення 

посівних площ соняшника на 1 тис га найбільш впливовим буде на 

виробництво певного виду біопалива в Україні (на 1,15 тис т). 
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Задача стимулювання ієрархічної економічної системи 
 

Раніше економісти менше уваги приділяли тому, як люди реагують 

на різні стимули і, відповідно, створенню стимулів для оптимальної 

поведінки. В останній третині минулого століття питання стимулювання  

стало в центрі економічних досліджень, особливо зарубіжних. Це 

питання є об’єктом вивчення економіки стимулів, інформаційної 
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економіки та економіки контрактів, які є близькими областями і межі 

між ними провести достатньо важко [1, 2]. 

Мета дослідження – аналіз відношень «замовник – підрядник – 

субпідрядник» на основі теорії контрактів [3]. У теорії контрактів 

розглядаються ієрархічні структури з різними повноваженнями 

учасників на різних рівнях, однак, як правило, функції стимулювання 

(принципи виплати винагороди за умови виконання контракту) 

встановлюються найвищим керівним центром, виходячи з його 

інтересів [4]. Це добре узгоджується з реаліями великої фірми, але 

недостатньо точно описує взаємодію незалежних суб’єктів, коли 

підрядник самостійно оптимізує діяльність субпідрядника, а основний 

замовник не завжди має повну інформацію про кінцевих виконавців. 

Розглянемо таку модель, у якій діють центр і два агенти, з яких 

перший є принципалом для другого, а центр є  принципалом для 

першого. Кожен з агентів має тип, який задається відповідно числами  

і . Справжній тип агента відомий тільки йому, а своєму принципалу 

агент може повідомити інший тип  чи  .  

Відповідно до оголошеного типу , першому агентові центр 

встановлює дію і у випадку її виконання сплачує винагороду 

 (функція  оголошена попередньо першому, але не другому 

агентові, функція відома тільки принципалові). Витрати першого 

агента на виконання цієї дії зменшуються, залежно від результату дії 

другого, і рівні . Результат дії першого агента 

визначається функцією . 

Перший агент як принципал встановлює для другого агента 

бажану дію  відповідно до оголошеного типу, за що 

виплачує винагороду . Функції    і  залежать від параметра 

тому ми вживаємо рівносильні позначення та 

Функція (але не параметр ) повідомлена другому 

агенту попередньо. 

Другий агент виконує відповідну дію, результат якої (зменшення 

витрат першого агента) рівний  і його витрати дорівнюють 

 

Отже, для учасників прибутки дорівнюють: 

 (прибуток центру); 



52 
 

= (прибуток 

першого агента); 

=  (прибуток другого агента). 

Тип першого агента неперервно розподілений між  та  з 

густиною і функцією розподілу Аналогічно   та густина і 

функція розподілу типу другого агента між   та  Ці  розподіли 

вважаємо незалежними і, разом з функціями ,  відомими всім 

учасникам моделі. 

 Використавши стандартні методи теорії контрактів, знайдено 

функції стимулювання першого і другого агентів. Для другого агента 

оптимальна функція винагороди має вигляд: 
 

d  

Функція стимулювання для першого агента наступна: 

 
Функціонал, що максимізує прибуток центра шукається з рівняння: 

(Q)

 
 

Максимум функціонала очікуваного прибутку центра може 

досягатися на його розв’язку, якщо він задовольняє умову З 

останнього рівняння випливає, що встановлена центром оптимальна дія 

першого агента залежить від очікуваних характеристик другого агента, 

за винятком виродженого випадку, коли корисність другого агента 

однакова для всіх дій першого агента. Водночас на математичне 

сподівання прибутку центра ці характеристики впливають завжди 

згідно з наведеною формулою. 

При достатньо загальних припущеннях ми отримали методи 

оптимізації діяльності всіх учасників моделі. Наведені формули дають 
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змогу провести обчислювальні експерименти для конкретних виглядів 

функцій, що характеризують витрати та ефективність підрядника і 

субпідрядника.  
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Моделювання освітніх послуг закладів вищої освіти в 

контексті впровадження брендингових інструментів з метою 

підвищення конкурентних переваг навчального закладу 
 

Бренд у сфері вищої освіти є ефективним маркетинговим 

інструментом підвищення рівня популярності ЗВО, створення 

позитивного іміджу в свідомості потенційних споживачів та підсилення 

його конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Моделювання 

допомагає забезпечити на стадії створення бренда необхідне 

асоціативне сприйняття товару споживачем у майбутньому та сприяє 

ефективному управлінню брендом, що полегшить його просування та 

розвиток [2]. З метою врахування всіх наявних показників, що 

впливають на ринок освітніх послуг, виділено один із визначальних 

показників, а саме – обсяг реалізованих освітніх послуг. Попереднє 

http://www.econ.upt.edu/
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вивчення існуючих зав’язків та вибір типу математичної моделі 

потребує побудови кореляційного поля (рис.1). 

 
Рис.1. Поле кореляції показників обсягу реалізованих освітніх послуг 

Джерело: розроблено автором на основі [1] 

 

На графіку кожна точка віддзеркалює величини обсягу 

реалізованих освітніх послуг кожного року за період 2007 – 2015 рр., а 

сукупність точок результативної та факторної ознаки є полем кореляції. 

Побудована лінія тренда дає змогу зробити висновок про лінійний 

характер зв’язків. Кореляційно-регресійна модель – це математичне 

відображення зв’язку між Х і Y, тобто рівняння вигляду: Y = f(Х), де 

символом f (Х) позначена форма рівняння, яка більш або менш повно 

відображає функціональну залежність середньої величини однієї 

змінної (YХ) від значення другої змінної (Х)[1]. Обсяг реалізованих 

освітніх послуг формується під впливом багатьох чинників (табл. 1). 
Таблиця 1 

Показники ринку освітніх послуг 

Рік Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

2007 18052169 904 2813798 22322,3 470953 423785,9 633746 602662 

2008 2367244,5 881 2763873 22397,4 634493 561899,8 539614 623258 

2009 26271240 861 2599426 22150,3 661915 511935,4 463911 155527 

2010 30065164 813 2418111 22051,6 847949 565054,2 506486 636291 

2011 31604703 805 2246363 22056,9 988983 607973,4 409541 609033 

2012 33257457 785 2106174 22011,5 1149244 729839,1 427874 595251 

2013 33713209 767 1992882 21980,6 1215457 688057,6 428356 560381 

2014 31546350 664 1689226 19920,9 1151656 594295,5 361110 484482 

2015 37177167 659 1605270 18097,9 1330089 564158,5 323064 447418 

Середнє 27117189,1 793,2 2248347 21443,3 938971 582999,9 454855,8 523811,4 

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної служби статистики України 
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Умовні позначення в таблиці характеризують  такі показники: 

Y – обсяг реалізованих освітніх послуг; 

Х1 – кількість ЗВО І – ІV рівнів акредитації, од.; 

Х2 – чисельність студентів у ЗВО І – ІV рівнів акредитації, тис. 

осіб; 

Х3 – економічно активне населення у віці 15 – 70 років, тис осіб; 

Х4 – наявні доходи населення, млн грн; 

Х5 –витрати на наукові дослідження у сфері вищої освіти, млн грн,  

Х6 – кількість прийнятих до ЗВО І – ІV рівнів акредитації, тис осіб; 

Х7 – кількість випущених фахівців, тис осіб. 

Для визначення необхідності включення до рівняння множинної 

регресії тих чи тих чинників, а також для оцінювання отриманого 

рівняння на відповідність виявленим зв’язкам (використовуючи 

коефіцієнт детермінації) побудовано матрицю парних коефіцієнтів 

кореляції r̂  за формулою (1): 
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Розрахунок кореляційної матриці дає змогу зробити висновок про 

значну залежність між результативним показником (Y) і факторними 

величинами Х1, Х2, Х3, Х6. Чинники Х4, Х5, Х7 мають слабший зв’язок з 

результативним показником і не впливають на залежність, тому їх 

можна виключити з подальшого моделювання (таблиця 2).  

Таблиця 2 

Кореляційна матриця 
 Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

Y 1 
       Х1 -0,703426 1 

      Х2 -0,770661 0,984097 1 
     Х3 0,7738907 0,861312 0,802345 1 

    Х4 -0,485369 -0,89911 -0,95316 -0,65347 1 
   Х5 0,4566479 -0,43488 -0,53898 -0,01921 0,734178 1 

  Х6 -0,719648 0,897267 0,914901 0,726135 -0,89754 -0,56198 1 
 Х7 -0,184118 0,089823 0,06921 0,225048 0,043197 0,245747 0,277761 1 

Джерело: розраховано автором 
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Для визначення обсягу реалізації освітніх послуг була створена 

багатофакторна кореляційно-регресійна модель. При побудові моделі 

висунуто гіпотезу, що на результуючий показник впливають такі 

чинники: кількість ЗВО І  – ІV рівнів акредитації; чисельність студентів 

у ЗВО  І – ІV рівнів акредитації; економічно активне населення у віці 15 

– 70 років;наявні доходи населення; витрати на наукові дослідження у 

сфері вищої освіти; кількість прийнятих до ЗВО І – ІV рівнів 

акредитації; кількість випущених фахівців. 
 

Модель у найпростішому варіанті набуватиме вигляду: 

Y = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 +а4х4,                                      (3.4) 

де Y – цільовий показник, Х1 – Х7 – чинники впливу, а0, а1, а2, а3, а4, 

– коефіцієнти регресії, що відповідають вимогам найменшої суми 

квадратів відхилень фактичних значень Y від вирахуваних за моделлю. 

Побудована модель дає змогу визначити обсяг реалізації освітніх 

послуг, оцінити співвідношення між показниками розвитку вищої 

освіти та сприяє плануванню процесу розвитку ринку освітніх послуг. 

Отримана модель матиме такий вигляд: 

Y=147581868+506902,17х1+159,74х2–107857,9х3+26,464х6, 

де    Х1 – кількість ЗВО І – ІV рівнів акредитації, од.; 

Х2 – чисельність студентів у ЗВО І – ІV рівнів акредитації, тис осіб; 

Х3 – економічно активне населення у віці 15 – 70 років, тис осіб; 

Х6 – кількість прийнятих осіб до ЗВО І – ІV рівнів акредитації, тис осіб. 

Отже, кореляційно-регресійна модель показує, що при 

збільшенні кількості ЗВО І – ІV рівнів акредитації на один заклад 

освіти обсяг реалізованих освітніх послуг збільшується на 506902,17 

грн. Збільшення чисельності студентів у  ЗВО І – ІV рівнів 

акредитації на одну тис осіб обсяг реалізованих освітніх послуг 

збільшується на 159,74 грн. Збільшення економічно активного 

населення на одну тис осіб зменшує обсяг реалізованих освітніх 

послуг на 107587,9 грн. Збільшення кількості прийнятих осіб до                

ЗВО І – ІV рівнів акредитації на одну тис осіб збільшує                         

обсяг реалізованих освітніх послуг на 26,464 грн. Запропонована 

кореляційно-регресійна модель створює можливості для               

визначення розміру цільового показника відповідно до                   

планових значень показників розвитку ринку освітніх послуг.                

Цей підхід можна використовувати при плануванні обсягів               
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реалізації надання освітніх послуг, що уможливить точно планувати 

розподіл бюджетних і власних коштів ЗВО. 
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The Market and Behavior of Agents:A quantitive analysis, 

Market information efficiencyand Phase transitions 
 

We deal with a model of market and agents, whose behavior is 

described by means of a quantitive analysis, based on the market information 

efficiency and related phase transitions. We devise  an analytic approach to 

studying a heterogenous interacting agents system,  and present competitive 

equilibria, different from the Nash equilibria states. We derive that under 

some natural conditions the distance parameter equal to zero if a phase 

transition occurs, and if the distance parameter is greater zero, than the 

related payoffs are also greater of zero, thus realizing the  unique equilibrium 

state. Under condition of the agents  learning  the market dynamics converges 

to an equlibium, in general, not unique. If the market system becomes 

enclosed, its dynamics can get a strongly complex and  

complicatedbrehavior. 
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Моделювання динаміки розвитку  

виробництва регіону 
 

Для моделювання динаміки ефективності розвитку виробництва з 

позицій «витрати – результат» необхідно абстрагуватись, передовсім, 

від впливу зміни цін на ресурси і вироблену продукцію за рахунок 

відносного узагальнювального показника ефективності виробництва. 

Тому пропонуємо таку схему аналізу ефективності промислового 

виробництва загалом на базі: 

- розрахунку узагальнювальних показників; 

- розрахунку показників ефективності виробництва; 

- впливу часткових показників на узагальнювальний показник; 

- структури ефективності витрат і витратоємності виробництва; 
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- якісного аналізу чинників ефективності. 

Вивчення динаміки ефективності зумовлює необхідність 

визначення двох обов’язкових показників (результату і витрат) у 

фіксованих цінах, що послабить вплив оптових цін на їхній рівень 

відповідно у звітному і базовому періодах [3]. 

Однак для підгалузей промисловості це зробити досить складно 

через те, що дані витрат на виробництво промислової продукції за 

окремими економічними елементами є середніми величинами. Тому 

«чисту динаміку» можна наближено відслідкувати, зробивши 

припущення про одинакову зміну чисельника і знаменника щодо 

показників ефективності витрат. 

Тому ефективність промислового виробництва запишемо як 

відношення обсягів виробництва до витрат на виробництво: 

V

P
E       (1) 

де Е – ефективність виробництва;    

Р – обсяги виробництва; 

P

V
Z       (2) 

де Z – витратоємність виробництва. 

Результатом виробництва є обсяги виробленої продукції, які є 

сумою двох величин: 

YWP       (3) 

де W – перенесена вартість (матеріальні витрати, амортизація 

основних засобів); 

Y – заново створена вартість. Причому 

isp

am

VVVWPY

VVW



 ,
    (4), (5) 

де Vm – матеріальні витрати; 

Va – амортизація основних засобів; 

Vp – витрати на оплату праці; 

Vs – витрати на соціальне страхування; 

Vi – інші витрати. 

Тоді загальна величина витрат виробництва є сумою витрат 

суспільної праці і витрат на оплату праці з усіма нарахуваннями з 

урахуванням інших витрат. 
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          (6), (7) 

де H – витрати на оплату праці. 

Частковими показниками ефективності витрат є: 

- ефективність живої праці 

p

p
V

Y
e                 (8) 

- ефективність витрат необоротних активів 

V

V
e a

a                 (9) 

- ефективність витрат оборотних активів 

V

V
e m

a                               (10) 

Таким чином, загальний показник ефективності витрат суспільної 

праці (ефективності промислового виробництва) має такий вигляд: 
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            (11) 

Для визначення впливу часткових показників на загальний 

розраховано узагальнювальний показник витратоємності: 
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            (12) 

На основі запропонованої методики можна провести факторний 

аналіз інтегрованого показника динаміки промислового виробництва 

регіону, а також окремих його галузей. 

Динаміка ефективності виробництва визначається порівнянням 

двох абсолютних рівнів: звітного і базового показників ефективності. 

Показником динаміки виступають індекси ефективності, що 

відображають відносні її зміни у звітному періоді, порівняно із базовим. 

Для визначення впливу часткових показників на загальні зміни 

ефективності виробництва запропоновано динамічну модель показника 

ефективності витрат: 

 opppE EeeeI
oonon

//
/

 +  oOOO Eeee
ooo

//  +  ommm Eeee
oon

//        (13) 

де І Еn/0– інтегрований індекс динаміки ефективності; 

(epn/ep0 x ep0 /E0) – локальний індекс впливу часткових показників 

ефективності витрат. 
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Цей індекс узагальнювального показника ефективності витрат є 

середньоарифметичним із локальних індексів впливу часткових 

показників, зважених за питомою вагою впливу на інтегрований 

показник ефективності в базовому періоді. 

Кожна складова цієї моделі характеризує вплив динаміки 

відповідного часткового показника на інтегрований індекс ефективності 

суспільної праці. 

Для визначення впливу часткових показників на загальні зміни 

витратоємноті виробництва побудуємо динамічну модель показників: 

 opppz ZzzzI
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//
/

 +  oppnp Zzzz
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+
 ommm Zzzz

oon
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(14) 

де I zn/0 – інтегрований індекс динаміки витратоємності; 

 (zpn  / zp0 Х zp0 / Z0) – локальні індекси впливу часткових показників 

витратоємності на узагальнювальний показник витратоємності. 

Таким чином, інтегрований індекс узагальнювального показника 

витратоємності є середнім арифметичним індексом локальних індексів 

впливу часткових показників, зважених долею їхнього впливу на 

узагальнювальний показник витратоємності базисного періоду. 

Кожна частина наведеної моделі характеризує вплив динаміки 

відповідного початкового показника на загальний індекс 

витратоємності. 

Динаміка розвитку економіки регіону розглянута з позицій сталого 

розвитку регіону [4]. Для її вивчення проведено факторний аналіз 

динаміки, який полягав у розробці та обчисленні узагальнювальних та 

часткових показників ефективності затрат та витратоємності 

промислового виробництва. 

Запропонований факторний аналіз динаміки розвитку регіону на 

основі використання даних міжгалузевого балансу уможливив 

виокремити у всій сукупності економічних показників розвитку 

виробництва основні та на їхній базі побудувати інтегрований показник 

ефективності виробництва.  
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Стохастичні процеси у фінансових моделях 
 

Як відомо, перша стохастична модель, що ґрунтувалась на 

броунівському русі, була побудована Л. Башельє [1, 2] для опису 

фінансових активів, а також для оцінки вартості опціонів. Попри 

простоту моделі, у неї  присутній суттєвий недолік – ціна активу могла 

набувати від’ємних значень, що не відповідає економічному змісту.  

Наступний важливий крок був здійснений Самуельсоном, який 

запропонував для опису ціни акцій використовувати модель 

геометричного (економічного) броунівського руху. Стохастична 

величина, що описувала ціни активу, могла набувати лише додатних 

значень. На основі цієї моделі Блек і Шоулз вивели знамениту формулу 

для оцінювання опціонів.  

З того часу спостерігався бурхливий розвиток стохастичних 

моделей як базових активів, так і похідних фінансових інструментів. 

Стохастичні моделі були запропоновані також для опису процентних 

ставок, побудови часової структури дохідностей облігацій [1, 2]. 

Найбільш відомі серед них – моделі Мертона, Васічека, модель Кокса – 

Інгерсолла – Росса та інші. Найбільш привабливими через їх простоту 

виділяють моделі Мертона і Васічека. Так, модель Мертона – це модель 
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простого броунівського руху з дрейфом, як і модель Башельє. Модель 

Васічека побудована за аналогією відомої моделі Орнштейна – 

Уленбека з фізики броунівських частинок [1, 2, 3]. 

dWdtrdr   )(= .                                                (1) 

За своїм змістом параметр   визначає швидкість прямування 

середнього значення процентної ставки до  ,   –  визначає дисперсію 

(волатильність) стохастичного процесу, dW – приріст стандартного 

вінерівського процесу. Характерною особливістю моделі Васічека є те, 

що вона описує наближення процентної ставки до заданого сталого 

рівня. 

Одним із недоліків ряду стохастичних фінансових моделей є те, що 

випадкова змінна набуває значень, які не відповідають економічному 

змісту задачі. Тому потрібно вводити певні обмеження на зміну 

випадкової змінної в моделях, щоби вони мали сенс. Проте не завжди 

можна обмежити діапазон зміни випадкової величини лише в рамках 

самої моделі, а потрібно додатково розглядати певні граничні умови для 

стохастичних рівнянь.  

Граничні умови зручно застосовувати не для самих стохастичних 

рівнянь вигляду (1), а еквівалентного опису стохастичних процесів за 

допомогою рівняння Фоккера – Планка для умовних ймовірностей. 

Найбільш обґрунтованим є використання граничних умов відбивання 

[1]. Зазначені умови полягають у тому, що у точці відбивання потік 

ймовірності стає рівним нулю і тим самим випадкова величина набуває 

значень лише у обмеженій області. У цій роботі на прикладі моделі 

Васічека для процентної ставки продемонстровано алгоритм побудови 

умовної ймовірності стохастичної моделі, де змінна величина набуває 

лише додатних значень, що відповідає економічному змісту процентної 

ставки. 

Умовна ймовірність переходу ),,,( 00 trtrP , що наведена у формулі 

(4), визначає ймовірність переходу з точки ),( 00 tr  в точку ),( tr  і 

задовольняє рівняннюФоккера – Планка [1,2].  
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Для пошуку розв’язків рівняння для умовної ймовірності ),( trP , де 

випадкова величина змінюється лише в області додатних значень 0r , 
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будемо вважати точку 0r  межею відбивання. Тоді, як відомо [1], потік 

ймовірності )(rJ  

r

trP
trPrrJ
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2
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),()()( 2     (3) 

на цій межі має дорівнювати нулю .0)0( J  Таким чином, будемо 

шукати розв’язок рівняння для умовної ймовірності (2) за наявності 

граничної умови рівності нулю потоку ймовірності (3). Прямою 

підстановкою  
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формули (4) у вираз для потоку (3) можна показати, що розв’язок 

),(1 trP  задовольнятиме умові Неймана 

0
),(

0

1 




rr

trP
.         (5) 

Тому побудуємо розв’язок ),(1 trP , а потім на його основі отримаємо 

розв’язок ),( trP , що задовольняє нульовому потоку ймовірності. Для 

побудови ),(1 trP  ми скористаємось розробленими методами 

математичної фізики [4, 5], які дають змогу на основі розв’язків, що 

задані на всій осі (для одновимірної задачі), будувати розв’язки при 

додаванні граничних умов Неймана. Для безпосереднього застосування 

зазначених методів слід знайти перетворення Лапласа за часовою 

змінною від ),,,( 001 trtrP .  
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Можна показати, що зображення Лапласа ),,( 01 rsrK  збігається з 

відомим співвідношенням для функції Гріна зміщеного осцилятора у 

математичній фізиці [3, 4, 5].  

На основі знайденого зображення будуємо функцію ),,( 01 rsrK N , що 

задовольняє граничній умові Неймана у точках 0, 0 rr . Загальний спосіб 

побудови функції Гріна, що задовольняє умові Неймана, розглянутий у 

[5]. Шукана функція ),,( 01 rsrK N  буде сумою вихідної ),,( 01 rsrK  та 

складової побудованої за певним правилом на основі ),,( 01 rsrK . У 

результаті для ),,( 01 rsrK N  запишемо: 
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У формулі (6) у чисельнику присутні похідні першого порядку за r  

і 0r  в точках 0, 0 rr , відповідно, а у знаменнику похідна другого порядку 

за r  і 0r  в точках .0, 0 rr  Побудоване таким чином зображення Лапласа 

),,( 01 rsrK N  перехідної ймовірності задовольняє умовам Неймана в точках 

0, 0 rr  і визначене на півосі .0, 0 rr  

Тоді зображення Лапласа ),,( 0rsrK J  знайдене на основі ),,( 01 rsrK N  
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Здійснюючи обернене перетворення Лапласа від (23), отримаємо 

перехідну ймовірність для моделі Васічека задану на півосі.   

 ),,(),,,( 0

1

00 rsrKLtrtrP J

s

J  .     (8) 

Таким чином, формули (18 – 24) дають розв’язок поставленої 

задачі – визначають стохастичний опис процентної ставки в моделі 

Васічека лише для додатних значень випадкової змінної.  

У замкнутому вигляді виконати обернене перетворення Лапласа у 

(8) не можна. Однак отримані вирази дають змогу досліджувати 

параметри моделі, будувати часову структуру дохідності в певних 

наближеннях і чисельними методами. Запропонований метод також 

може бути використаний для моделювання ліній підтримки та опору у 

ціновій динаміці акцій. Окреслені задачі будуть предметом подальших 

досліджень. 
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Системний підхід до побудови інформаційної моделі 

виявлення передумов виникнення шахрайств у банках 
 

Шахрайства набувають поширення в банківських структурах, 

оскільки саме там акумулюються значні суми грошових коштів. З 

одного боку, вони стають об’єктом для шахрайств, що здійснюються 

персоналом банку, як найбільш ймовірним джерелом інформації, з 

іншого, щоразу частіше банки потерпають від зовнішніх злочинців, 

хакерів, які вдосконалюють способи привласнення коштів. Боротьба із 

шахрайством, найімовірніше, не тільки економічного характеру, а й 

соціального. Це пов’язано з тим, що об’єктом шахрайства стають 

пересічні громадяни, які втрачають значні суми. Так, збитки громадян 

внаслідок дій шахраїв із платіжними картками у 2016 р. склали 

339,13 млн грн, в тому числі внаслідок телефонного 

шахрайства(вішингу) – 275,45 млн грн, внаслідок виманювання 

конфіденційних даних (фішингу) – 63,68 млн грн [1]. Тільки за два 

місяці 2017 року (серпень і вересень) шахраї вкрали приблизно 

238 млн грн з карткових рахунків громадян [2]. Тому банки зацікавлені 

у розробці та впровадженні дієвих механізмів у боротьбі із цим явищем. 

Для розробки одного з таких механізмів необхідно зрозуміти 

причини та передумови виникнення шахрайства. З цією метою доцільно 

розглянути банк у взаємодії із його персоналом, технічною та 

програмною платформами, клієнтами, шахраями, тобто як систему 

взаємопов’язаних його суб’єктів та об’єктів із зовнішнім середовищем. 

Також необхідно здійснити аналіз усіх процесів, що відбуваються у 

банку, особливу увагу при цьому приділити тим процесам, які 

генерують інформаційний потік, оскільки саме інформація є джерелом 

здійснення шахрайства. Проведення детального аналізу уможливить 

виявити вузькі місця в банківській системі. Як правило, через них і 

відбувається витік інформації для здійснення шахрайства. 
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У результаті можна оцінити ступінь впливу елементів системи як 

суб’єктів, так й об’єктів на ймовірність здійснення неправомірних дій 

або створення передумов для їхнього виникнення. Відповідно, 

керівництво банку за результатами сприятиме виробленню дієвих 

рішень. Як правило, це стосуватиметься удосконалення контрольних та 

організаційних заходів, таких, як обмеження прав доступу до 

персональних даних клієнтів, збільшення переліку операцій, які 

підлягають додатковому контролю, автоматичний моніторинг операцій 

на предмет виявлення тих, які мають ознаки шахрайства, формування 

сховищ даних і проведення OLAP-аналізу, формування чітких 

інструкцій, згідно з якими має діяти працівник тощо. 

Автором пропонується інформаційна модель, побудована на основі 

системного підходу, яка враховує основні аспекти взаємодії різних 

суб’єктів та об’єктів. Модель визначає: 

1) основних учасників: банківські працівники, клієнти, 

керівництво банку, пов’язані особи, сторонні особи. Серед них 

потенційними шахраями можуть бути будь-які особи, позаяк мають 

прямо чи непрямо доступ до інформації; 

2) основні об’єкти: автоматизована інформаційна система банку, 

Інтернет-банкінг, мобільний банкінг, технічні пристрої (термінали), 

банківські інструменти (платіжні картки, банківські ячейки); 

3) банківські операції: операції, що здійснюються за допомогою 

технічних пристроїв, мобільних пристроїв, онлайн, тобто ті, які не 

мають прямого контакту «клієнт – працівник»; 

4) дії, які пов’язані із основними операціями: зняття коштів з 

рахунку (обнуління рахунку або здійснення великої кількості 

переведень з рахунку протягом короткого проміжку часу); переведення 

коштів на сумнівні рахунки; витрачання кредитних лімітів; здійснення 

операцій онлайн з іншої країни; здійснення операцій, суми за якими 

підлягають обов’язковому моніторингу та інше; 

5) потенційні методи перевірки: інформування за допомогою 

телефонних повідомлень, повідомлень через мобільні додатки, дзвінка 

оператора, автоматичне блокування автоматизованою банківською 

системою. 

Модель було побудовано в нотації BPMN 2.0 із використанням 

програмного додатка BizagiModeller. Цю нотацію було використано для 
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опису основних бізнес-процесів банку з урахуванням і виділенням 

потенційних передумов виникнення шахрайств. Для уточнення та 

аналізу інформаційних потоків між суб’єктами й об’єктами було 

побудовано діаграму потоків даних відповідно до SADT-моделювання. 

Використання інформаційних моделей дасть змогу виявити 

передумови, наслідком яких може бути здійснення шахрайства, або 

протиправної дії, або дії, яка призведе до негативних наслідків як для 

банка, так і для його клієнта. Це необхідно враховувати в процесі 

застосування нових технологій для вдосконалення роботи банківської 

установи та залучення нових клієнтів. 

Застосування цього підходу вплине на систему управління і 

забезпечить підвищення якості управлінських рішень, що позитивно 

відобразиться на зменшенні рівня збитків від неправомірних дій та 

шахрайств, підвищенні рейтингу надійності банків. Окрім цього, 

впровадження такого засобу створить можливості для того, щоб 

оптимізувати іміджеву складову банку, що, своєю чергою, сприятиме 

підвищенню рівня довіри до його діяльності з боку населення. 

 

Робота виконана в рамках науково-дослідницької роботи 

«Кібербезпека в боротьбі з банківськими шахрайствами: захист 

споживачів фінансових послуг та зростання фінансово-економічної 

безпеки України». 
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Interdependence and volatility of centralized and 

decentralized cryptocurrency markets 
 

Recently, an increasing number of researches started rising attention to 

different aspects of cryptocurrency, particularly to Bitcoins. For example, 

Phillip et al. (2018) in their study of 224 cryptocurrencies show that they 

have some common features, i.e., leverage effects and Student-t error 

distributions. Blau (2018) demonstrates that speculative trading is not 

associated with higher levels of volatility in Bitcoin. Katsiampa (2017) 

shows, based on goodness-of-fit tests, that the AR-CGARCH model can 

better explain the Bitcoin price volatility. Urquhart (2017) documents that 

price and volume have a significant positive relationship with price clustering 

in Bitcoin but Balcilar et al. (2017) show that volume cannot help to predict 

the volatility of Bitcoin returns at any point of the conditional distribution. 

Urquhart (2016) demonstrate a high inefficiency of Bitcoin. 

Nevertheless, due to novelty, there is a lack of comparative studies of 

volatility and correlation among the euro and USD Bitcoin exchanges as well 

as between the centralized and decentralized exchanges. 

The received results contribute to better understanding of the Bitcoin 

centralized and decentralized markets and extend the findings of Blau (2018) 

and Katsiampa (2017).  

The methodological framework includes several approaches. First, I 

apply the multivariate exponentially weighted moving average (EWMA) 

models for the covariance matrix. Then, correlation is tested by means of 

different measurements, namely tail copulas and Spearman’s rho. The upper 

and lower tail asymptotical dependencesarealso calculated. They showhow 

extreme values in one series are likely to be accompanied by equally large or 

low extreme values in the other series. Tail dependence is calculated by 

fitting and testing the normal, t, and Gumbel copulas to residuals from the 
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fitted ARMA-GARCH models in the way as discussed in Cherubini et al 

(2004). Maximum likelihood is used to derive the estimates.Correlation 

stability over time is derived by means of the Sperman’s rho. 

To calculate returns I use daily closing prices for Bitcoin in Euro and 

USD for the period from 11/12/2015 to 11/12/2017 (data source: Kraken, 

GDAX and LocalBitcoins). 

Kernel densities of the returns for the euro and USD Bitcoin markets 

unveil long tails of the return distributions, as well as the higher skewness of 

distribution of the Bitcoin returns in the USD and GBP markets. 

A tail dependence showsan absence ofthe significant tail correlation in 

Bitcoin returns across the markets while the upper tail asymptotical 

dependence of returns is slightly higher. This behavioris in contradictions to 

the existing patterns of the financialmarkets with more extreme dependence 

in downturns. 

Since correlation is not linear and variance is not constant, the 

Spearman’s rho is applied to test a stability of correlation over time between 

the selected markets. The results show that a correlation between markets is 

not stable over time and is higher for centralized exchanges. Price setting in 

decentralized markets is not correlated over time nor across markets. 

Summary.  Having long tails, Bitcoin does not show a strong pattern of 

extreme dependency. The centralized euro Bitcoin market has a higher 

average value of lower tail dependency while the USD exchange has a 

superior dependency in terms of extreme high returns. Decentralized Bitcoin 

markets are more interdependent. In centralized markets, volatility increases 

as price jumps while it is not a case in the decentralized exchanges. This 

pattern can mean that investors, based on their sentiment, may overreact 

since they have not the adequate techniques to estimate the Bitcoin price and 

thus just hope that the price will increase.  

Correlation between markets is not stable over time and is higher for the 

centralized USD exchanges.  
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Ризик у цифровій економіці 
 

Цифрову економіку можна трактувати як глобальний тренд, як 

необхідну умову, завдяки якій кожна галузь економіки, бізнесу 

залишається конкурентноздатною. Концептуальні засади цифрового 

суспільства й економіки вперше були сформульовані у 1995 р. 

американським ученим Ніколасом Негропонте (NicholasNegroponte) з 

Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of 

Technology) та дістали подальший розвиток з остаточним 

формулюванням терміна «цифрова економіка» у роботі Дона Тепскотта 

(Don Tapscott)  «Цифрова економіка: перспективи та ризики в епоху 

мережевої інформації» [1, 2]. Наразі цим терміном послуговуються 

учені-економісти, практики, політики, соціологи, психологи, фахівці 

сфери ІТ тощо. Вважається, що цифрова економіка, її модельна 

складова є віртуальним середовищем, яке щоразу більше органічно 

доповнює фізичну реальність, інтегрується з нею. 
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Сьогодення в глобальному масштабі характеризується стрімким 

розвитком нової економіки та суспільних відносин, основою якого є 

цифрові технології, поступ яких докорінно змінює як життя людей, так і 

бізнес-процеси. Уже стало повсякденністю використання смартфонів, 

планшетів, ноутбуків; спілкування з використанням не лише 

електронної пошти, а й соціальних мереж та месенджерів; Інтернет; 

зберігання інформації за допомогою хмар тощо. До сучасних світових 

цифрових трендів можна віднести віртуальну або доповнену реальність, 

гаджети, розумний будинок, під’єднані до глобальної мережі 

автомобілі, дрони, датчики та сенсори нового покоління, 

нанотехнології, аналітика Великих Даних [3]. Цифровими технологіями 

найближчого майбутнього, які частково використовуються вже наразі, 

є: технології імплантів, штучний інтелект, автономні роботи, блокчейн 

та криптовалюти, ЗD-друк, розподілені обчислення, автономні 

електронні автомобілі, нові технології в енергетиці, економіка спільного 

користування тощо [3]. 

У низці наукових праць зазначається, що сутність цифрової 

економіки полягає в тому, щоб водночас з відомими традиційними 

фізичними продуктами, послугами, процесами та технологіями існувала 

й модельна (віртуальна) дійсність цих самих речей, процесів. Це дасть 

змогу проводити модельні комп’ютерні експерименти, модельний 

цифровий супровід у режимі реального часу, ефективно діяти. 

Усі ці інновації зумовили широке впровадження цифрової 

економіки і, водночас, переосмислення усталених понять, зокрема, 

ризику. У контексті цифрової економіки доцільно говорити про 

цифровий ризик. Наразі, коли йдеться про цифрові технології, то 

згадують про кіберризик. У професійній колах використовують обидва 

поняття, які, по суті, означають одне й те саме. Можна припустити, що з 

плином часу буде одне поняття, проте кіберризик залишиться 

складовою цифрового ризику.  

Кіберризик означає відповідний ризик фінансових втрат, втрати 

ділової репутації організації (підприємства) через деякі вади або 

несправності, які можуть мати місце в її системі інформаційних 

технологій (ІТ-системі), та зумовлені різними причинами [4]. Цифровий 

ризик охоплює процеси впровадження  та використання цифрових 

технологій у діяльності підприємства, зокрема, й прийнятті рішень, які 
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передбачають комп’ютеризацію всіх процесів, застосування робототехніки, 

розширення аналітичних можливостей завдяки машинному навчанню та 

штучному інтелекту тощо [5]. По суті, цифровий ризик пов’язаний з 

узгодженим функціонуванням усіх процесів, генеруванням, передачею та 

зберіганням даних, аналітикою, ІТ, загальною системою менеджменту, 

знаннями й уміннями працівників [5]. 

Цифровий ризик – це проблема бізнесу, а не лише технологічна 

проблема [6]. Інакше кажучи, цифровий ризик відображає проблеми 

бізнесу загалом, а кіберризик – лише ІТ. Окрім того, існує думка, що 

цифровий ризик-менеджмент, як наступна сходинка еволюції управління 

ризиком та безпеки підприємства, що широко використовує у своїй 

діяльності цифрові технології, має стосуватися компетенції топ-

менеджменту, а не лише  відділу IT [6]. 

На нашу думку, цифровий ризик потрібно розглядати як 

трансформаційний розвиток традиційного поняття ризику. Проте можна 

припустити, що в цифровій економіці поняття звичайного ризику не 

зникне, зокрема, завдяки існуванню процесів фізичного світу, в яких 

використання цифрових технологій буде лише сприяти їхньому 

функціонуванню, а не заміщати їх, інтегруватися в нові прояви буття. 

Цифровий ризик в умовах цифрової економіки – це економічна 

категорія, яка відображає особливості сприйняття суб’єктами економічних 

відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності в процесах 

функціонування та управління компанією (організацією, підприємством 

тощо), що зумовлені можливими збоями у функціонуванні цифрових 

засобів і технологій, які використовуються компанією. Об’єкт і суб’єкт 

цифрового ризику будуть такі самі, як і для звичайного ризику, які 

наведено, зокрема, в монографії [7].  

Джерелами цифрового ризику є цифрові технології, які можна 

класифікувати так: пристрої та апаратне забезпечення; програмне 

забезпечення та інноваційні технології генерування, зберігання, передача 

та обробка інформації; мережі (локальні, глобальні, зокрема Інтернет); 

штучний інтелект. 

Система управління цифровими ризиками має стати складовою 

загальної системи ризик-менеджменту організації (підприємства), та може 

бути побудована, зокрема, на основі використання методології та 

інструментарію, що викладені в [8, 9]. Залишаються актуальними для 
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цифрового ризику, проте з уточненнями та змінами сутності, традиційні 

кроки ризик-менеджменту: 1) встановлення оточення; 2) загальне 

оцінювання ризику (ідентифікація, аналіз та оцінювання  ризику); 

3) обробка ризику; 4) моніторинг ризику [8]. Остаточною метою 

управління цифровими ризиками є досягнення цифрової стійкості 

організації, за якої негативний вплив на діяльність організації можливих 

цифрових загроз зведено до мінімуму [6]. 

У цифровій економіці можна виокремити декілька видів ризиків, які 

конфліктують між собою [10]. Знижуючи ступінь ризику одного виду, 

можна зумовити підвищення ступеня ризику іншого. Тому, на нашу думку, 

важливою є розбудова ігрових моделей та методів штучного інтелекту, які 

б адекватно моделювали зазначені колізії, пов’язані з цифровою 

економікою, та забезпечували б обґрунтування раціональних рішень [10, 

11]. 

Фахівці з управління цифровим ризиком мають однаковою мірою 

володіти знаннями як з економіки, так і з сфери ІТ. Це, своєю чергою, 

потребує зміни чинних навчальних планів і програм підготовки 

відповідних фахівців, упровадження нових, які відображають тенденції 

розвитку економіки та суспільства найближчого майбутнього. 
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Особливості побудови системи фінансово-економічної 
безпеки підприємства 

 

В умовах розвитку сучасної економіки щоразу більшого значення 
для підприємства набуває такий внутрішній чинник, як фінансова 
безпека, що безпосередньо забезпечує його економічну безпеку. 

На думку В.І. Бокія [1], механізм забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства в практичній діяльності варто 
розглядати як систему організаційних, фінансових та правових засобів 
впливу, які мають на меті своєчасне виявлення, попередження, 
нейтралізацію та ліквідацію загроз його фінансово-економічній безпеці. 

На думку С.В. Цюцюпи [7], механізм забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства має формуватися через систему 
управління фінансовими відносинами шляхом використання певних 
принципів, фінансових важелів, інструментів, фінансових методів, 
правового й інформаційного забезпечення, за допомогою фінансових 
досліджень, що уможливить досягнути основних цілей підприємства. 

Під механізмом системи фінансово-економічної безпеки 
підприємства слід визнати взаємодією у динаміці між елементами 
(підсистемами або власниками процесів) та суб’єктом системи на основі 
руху інформації від елементів (підсистем або власників процесів) до 
суб’єкта системи і у зворотному напрямі, за результатами якої 
ухвалюються та виконуються дії щодо функціонування системи 
економічної безпеки підприємства та управління нею. Саме рух 
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інформації та її надання у відповідному форматі є основою поєднання 
алгоритмів, прийомів, методів, способів і засобів забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства у межах відповідного 
механізму. 

Що стосується ключових завдань системи фінансово-економічної 
безпеки підприємства, то, на думку  Г.О. Надьона [5], серед них такі: 
 відстеження поточного стану економічної безпеки та наявності 

певних загроз; 
 ідентифікація моменту реалізації загроз, що може призвести до 

виникнення виявів кризи. 
Також організація, побудова та функціонування комплексної 

системи фінансово-економічної безпеки підприємства, на думку 
О. Іващенко [6], мають дотримуватися певних принципів, а саме: 
комплексність (системність), пріоритет заходів запобігання 
(своєчасність), безперервність, законність, плановість, оптимальність, 
взаємодія, поєднання гласності та конфіденційності, компетентність. 

Методика побудови системи фінансово-економічної безпеки 
підприємств охоплює такі етапи: 

 вивчення специфіки ведення підприємницької діяльності, сегмента, 
який воно займає на ринку; 

 аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз фінансово-економічній безпеці 
підприємницької діяльності та вивчення інформації про кризові 
ситуації, їхні причини і шляхи врегулювання;  

 аудит наявних засобів із забезпечення безпеки й аналіз їх 
відповідності виявленим загрозам;  

 моделювання нової системи економічної безпеки підприємницької 
діяльності: розроблення плану усунення виявлених під час аудиту 
недоліків; підготовка пропозицій щодо удосконалення системи 
економічної безпеки, розрахунок усіх видів необхідних ресурсів; 
планування щомісячних витрат на забезпечення функціонування 
системи економічної безпеки;  

 затвердження керівництвом моделі нової системи та бюджету на її 
утримання;  

 формування нової системи економічної безпеки;  

 оцінка ефективності сформованої системи можливих шляхів її 
удосконалення [3]. 

Своєю чергою, зазначимо, що система фінансово-економічної 
безпеки підприємства приводиться в дію завдяки відповідним 
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механізмам. За своєю природою механізми системи фінансово-
економічної безпеки підприємства є економічними, тобто основою 
їхньої кінематики, як зазначає А.П. Колесніков [4], є рух інформації, а 
результатом функціонування – управлінське рішення щодо забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства та його реалізація. 

Важливо підкреслити і те, що механізм функціонування системи 
фінансово-економічної безпеки підприємства має подвійне призначення: 
з одного боку, його дія забезпечує функціонування системи, а з іншого – 
фінансово-економічну безпеку підприємства. Адже, якщо система 
фінансово-економічної безпеки функціонує, то вона виконує своє 
призначення, а саме: забезпечує фінансово-економічну безпеку 
підприємства. 

У загальному вигляді будь-який механізм є формою взаємодії 
окремих елементів (процесів), яка дає змогу досягти цілей їхньої 
сукупності загалом завдяки досягненню цілей кожного елемента, а 
механізм описує, як можуть діяти елементи, до чого приведе набір їхніх 
дій [2]. 

Оскільки взаємодія окремих елементів (процесів) у механізмі 
функціонування системи фінансово-економічної безпеки підприємства 
відбувається завдяки руху інформації, то для формування механізму 
функціонування системи фінансово-економічної безпеки необхідно 
встановити, яким способом, і яку інформацію потрібно збирати для цієї 
системи, де і як її необхідно опрацьовувати, яким чином форматувати, 
як опрацьованою інформацією необхідно розпорядитися. 

На основі узагальнення підходів до формування системи 
фінансово-економічної безпеки підприємства можна окреслити 
послідовність етапів реалізації механізму її забезпечення таким чином: 

 визначення об’єкта й предмета фінансово-економічної безпеки 
підприємства; 

 формулювання політики та стратегії фінансово-економічної безпеки 
підприємства; 

 використання принципів фінансово-економічного убезпечення; 

 формулювання цілей та задач гарантування фінансово-економічної 
безпеки підприємства; 

 використання критеріїв і показників фінансово-економічної безпеки 
підприємства; 

 створення організаційної структури з управління системою 
фінансово-економічною безпекою підприємства [5]. 
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Вплив деіндустріалізації на деструктивні 

тенденції у промисловості  
 

Аналіз наукових праць і статистичних матеріалів показує, що 

протягом усього періоду ринкової трансформації у виробничому секторі 

української економіки спостерігається негативна динаміка. Найбільш 

глибокої руйнації зазнала промисловість. Через десять років від початку 

реформ промисловість України виробляла лише 57,7 % від рівня 1990 р. 

http://www.sworld.com.ua/kon
http://jurnal.org/articles/2013/ekon51.html
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Середньорічна кількість промислово-виробничого персоналу з 1990 до 

2000 рр. в промисловості загалом скоротилася вдвічі: з 7,1 млн – до 

3,4 млн робітників, у тому числі в машинобудуванні – в 2,8 раза – з 

3,1 млн – до 1,1 млн осіб [1, с. 108 – 109, 365 – 366]. Індекси 

виробництва в окремих галузях промисловості в 2000 р. порівняно з 

1990 р. представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Індекси промислового виробництва по галузях 

Назва галузі 
2000р. у відсотках 

до 1990р. 

Промисловість 57,7 

Електроенергетика  65,3 

Паливна промисловість 41,4 

Чорна металургія  59,5 

Хімічна та нафтохімічна промисловість 40,1 

Машинобудування та металообробка  40,9 

Деревообробна та целюлозно-паперова 

промисловість 
81,2 

Промисловість будівельних матеріалів  22,9 

Легка промисловість 31,4 

Харчова промисловість 51,8 
 

У наступні 16 років Україна повільно і нестабільно відтворювала 

втрачений потенціал: у 2007 р. виробляла лише 74,2 % від ВВП 1990 р. 

Унаслідок глибоких спадів 2009 р. та 2014 – 2015 рр. Україна знов 

відкотилася до рівня 62 % від ВВП 1990р.. Така динаміка, за словами 

А. Гриценка, називається зростанням без розвитку, або деструктивним 

зростанням, коли спостерігається лише кількісне збільшення 

макроекономічних показників без якісних змін в економіці [2, с. 9 – 10]. 

Періоди зростання ВВП Збігалися зі сприятливою ціновою 

кон’юнктурою світового ринку сировинних товарів. Але за той самий 

період країни Центральної і Східної Європи, які здійснюють подібні 

трансформації, не тільки зуміли відтворити, а й перевищили обсяги 

ВВП 1990 р.: Польща – удвічі, Словаччина – на 70 %, Чехія – на 47 %, 

Угорщина – на 25 %. Подібні кількісні результати простежуються в 

країнах СНД: рівень 1990 р. перевищений від 45 % у Росії; до двох разів 

у Білорусії та Казахстані; в три рази – в Азербайджані, в 4,5 раза – в 

Туркменії [3, с. 26, 33]. 



80 
 

Статистика підтверджує, що протягом 25 років в українській 

економіці не відбулося позитивних змін ані в галузевій, ані в 

технологічній структурі виробництва. Економіка і на сьогоднішній час 

щоразу більше набуває сировинного ухилу. Посилюються тенденції 

морального старіння технологій, зростає рівень фізичного зносу 

основних фондів. У 2015 р. цей показник у промисловості  становив 

76,9 %, у тому числі в переробній промисловості – 75,9 %, в енергетиці 

– 82,6 % [4]. Продовжують поглиблюватися структурні деформації в 

економіці. Частка промисловості у валовій доданій вартості скоротилася 

з 42 % у 1991 р. до 24 % у 2015 р., а питома вага переробної 

промисловості у ВДВ 2015 р. становила лише 14 % [1; 4]. Нині Україна 

опинилася в небезпечному становищі, позаяк за 2014 – 2015 рр. ВВП 

упав на 16 %, його зростання на 2,3 % у 2016 р., певна річ, не 

компенсувало понесених втрат. Валовий зовнішній борг на початку 

2017 р. перевищував 120 % ВВП [4]. 

Отже, деіндустріалізація економіки в Україні стала хронічним 

процесом. Як свідчить статистика 2016 р., у два рази менше порівняно з 

1990 р. вироблено електричної енергії, чавуну та сталі. Втричі 

скоротилося виробництво прокату чорних металів, у шість разів – 

виробництво труб (а металургійна продукція є одним із головних 

об’єктів українського експорту!). Нині майже немає власної електронної 

промисловості. У 1991 – 2000 рр. за більшістю продуктів металургії, 

машинобудування, хімічної промисловості країна відкотилася до рівня 

1960 – 1965 рр. [1, с. 110 – 118]. Практично втрачено виробництво 

основних продуктів важкого машинобудування, яке визначало 

індустріальний потенціал України. 
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Підходи до масштабування Value at Risk при агрегації 

економічного капіталу банку 
 

Відповідно до методики Базельського комітету із банківського 

нагляду, банки мають резервувати трикратний розмір десятиденного 

VaR, тобто рекомендується трикратний захист, порівняно із середніми 

коливаннями. У літературі наводять аналог теорії опору матеріалів: 

балку розраховують таким чином, щоб вона могла витримати три- або 

п’ятикратні навантаження, порівняно зі звичайними умовами. 

Задача масштабування VaR полягає у знаходженні параметра h 

такого, що: 

    TVaRhTVaR ,, 11                                               (1) 
Базельський комітет рекомендує обчислення щоденного VaR для 

ринкового ризику та допускає оцінювання VaR на десятиденному 

горизонті за формулою: 

   %99,110%99,10 деньVaRднівVaR                                 (2) 

Найпоширеніший SRTR-метод оцінювання економічного капіталу 

на основі масштабування VaR ґрунтується на припущеннях: 

1. P&L має нормальний розподіл; 

2. Обчислення необхідного процентилю проводиться так: 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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T

T
TxTx

1
1                                                          (3) 

де x   процентиль, що відповідає необхідному 1-α рівню довіри;  

3. На основі припущення, що середнє значення P&L дорівнює нулю та 

припускаючи, що один рік дорівнює 250 робочих днів (у деяких 

дослідженнях 260), економічний капітал на довірчому інтервалі 1-α  

може бути обчислений:  

 
 
 

 dayVaR
F

F
yearVaR

N

N 1,01.0
01.0

2501,
1

1








                                  (4) 

де  1

NF   обернена до нормального розподілу cdf. 
 

Результати порівняння різних підходів до масштабування VaR, 

отримані  шведськими науковцями у роботі [5], фактично збігаються із 

висновками більшості дослідників цієї проблеми. Для порівняння 

ефективності різних підходів масштабування (початкового 

завантаження (bootstrap), незалежної повторної вибірки, залежної 

повторної вибірки, періодів, що накладаються та періодів, що не 

накладаються та методу кореня квадратного)   одноденного VaR до 

десятиденного було обчислено похибку оцінки на основі відомого 

фактичного значення десятиденного VaR, яке було отримано в 

аналітичному вигляді або за допомогою методу симуляцій. Для 

генерування симуляцій було використано метод випадкового блукання 

із нормальним розподілом, t-розподілом Стьюдента, AR, GARCH та 

AR-GARCH процесів. На основі аналізу результатів масштабування 

VaR з допомогою згаданих підходів для різних груп активів  можна 

зробити висновок, що у більшості випадків метод кореня квадратного 

показав значно кращі результати, порівняно з іншими методами. 

Зазначається у цій роботі також цікава тенденція до недооцінювання у 

99 % випадків значень VaR, які було обчислено на основі попередніх 

даних для періоду часу після краху Lehmann Brothers у жовтні 2008 

року. Загалом, метод квадратного кореня показав у цих порівняльних 

тестах високу ефективність як для даних, отриманих методом 

симуляцій, так і для активів із фіксованим доходом. У поєднанні з 

іншими методами, такими, як метод початкового завантаження 

(bootstrap), використовуючи двоступеневий підхід, масштабування 

Value-At-Risk до трьох місяців і одного року працює добре для активів 
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із низьким рівнем волатильності,  та дещо гірше для більш волатильних 

активів з великими коливаннями ціни. Порівняння різних методів 

масштабування VaR подано у таблиці 1. 

Таблиця 1  
 

Середнє значення, стандартне відхилення масштабованого 

99 % 10-денного VaR на основі теорії випадкових блукань 
 

*Складено автором за матеріалами [3] 

Схожі до [1] висновки щодо ефективності SRTR-підходу при 

масштабуванні VaR було отримано у роботі [4], де зауважено, що 

якщо дохід описується  стрибкоподібним процесом дифузії (jump–

diffusion process), тоді метод кореня квадратного веде до 

систематичного недооцінювання ризику, причому ступінь 

недооцінки збільшується із збільшенням часового горизонту, 

інтенсивністю стрибка та рівня довіри.  

Вибір методу масштабування Value at Risk має визначальне 

значення при оцінюванні деривативів, аналізу ризику та визначенні 

необхідного регулятивного й економічного капіталу банку на довгих 
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Bootstrap 0,0735 0,0054 0,0751 0,0080 0,0127 0,0009 0,0481 0,0050 

Незалежна 

повторна 

вибірка 

0,0705 0,0097 0,0726 0,0127 0,0122 0,0017 0,0477 0,0105 

Залежна 

повторна 

вибірка 

0,0728 0,0053 0,0744 0,0079 0,0126 0,0009 0,0475 0,0049 

Періоди з 

накладанням 

0,0704 0,0148 0,0737 0,0174 0,0124 0,0026 0,0499 0,0136 

Періоди без 

накладання 

0,0717 0,0108 0,0740 0,0133 0,0125 0,0018 0,0497 0,0111 

SRTR 0,0733 0,0052 0,0816 0,0090 0,0127 0,0009 0,0493 0,0059 

Фактичне 

значення VaR 

(симул.) 

0,0736   0,0754   0,0127   0,0511   
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горизонтах часу. Аналіз сучасних досліджень, присвячених цій 

тематиці, показав, що ефективність методу кореня квадратного 

(SRTR),  порівняно із такими підходами, як початкового 

завантаження, незалежної та залежної повторної вибірки та різних 

емпіричних факторів масштабування у більшості випадків , є  

високою при припущенні існування нормального розподілу 

доходів/видатків (P&L).  

Хоча метод кореня квадратного SRTR рекомендується до 

практичного застосування Базельським комітетом і, фактично, на 

сьогодні є найпоширенішим підходом масштабування VaR та 

економічного капіталу, проте його не можна вважати універсальним 

інструментом, позаяк він спричиняє у багатьох випадках недооцінку 

ризику, наприклад, якщо дохід описується  стрибкоподібним 

процесом дифузії (jump-diffusion process). Враховуючи те, що, на 

думку багатьох науковців, систематичний ризик дуже вдало 

описується саме  стрибкоподібним процесом дифузії, це може 

сигналізувати про необхідність обережного застосування SRTR при 

аналізі систематичного ризику на довгих горизонтах часу. 
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Застосування моделі оцінки валютних ризиків  

для аналізу діяльності банку 
 

Валютний ризик характеризується невизначеністю, яка призводить 

до виникнення можливих фінансових втрат чи інших негативних 

наслідків для діяльності певної фінансової установи через несприятливі 

коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. 

Економічна, соціальна, політична ситуації в державі протягом останніх 

років спричиняють нестабільність валютної системи через коливання 

валютних курсів. Така ситуація зумовлює актуальність дослідження 

механізму ефективного управління валютними ризиками. 

Система управління валютними ризиками становить набір методів 

та інструментів, у складі якого: аналіз, методи оцінки, методи усунення 

(мінімізації) та прогнозування валютних ризиків [1; 4]. До методів, які 

найчастіше використовуються для оцінки валютного ризику, належить 

VaR-методологія. 

Методологія VaR передбачає статистичну оцінку, виражену у 

грошових одиницях базової валюти, яку не перевищать очікувані 

максимальні збитки валютного портфеля із заданою імовірністю за 

відповідний інтервал часу [2]. 

Для визначення VaR оцінок застосовують параметричний метод, 

метод історичного моделювання та метод Монте-Карло. Однак слід 

зауважити, що методологія VaR добре застосовується на стабільних 

ринках, проте перестає адекватно відображати величину ризику, коли на 

ринках відбуваються швидкі або різкі зміни. 

Проведемо аналіз валютних ризиків АТ «Державний ощадний банк 

України» за допомогою VaR-методології. Основна ідея методу полягає 

у здійсненні великої кількості випробувань – разових моделювань 

розвитку ситуації на ринку з розрахунком одержаного результату за 

портфелем [2]. Сформовано вибірку псевдовипадкових чисел, 



86 
 

розподілених за нормальним законом розподілу. Це сценарії розвитку 

подій, які будуть характеризувати прирости валютних курсів на 

наступні періоди часу. Отже, було отримано 8 таких сценаріїв, прогноз 

здійснено на 15 періодів. 

Гіпотетичний курс валюти визначено за допомогою формули: 

itiit PPP  0

*

, 

де 0iP  – поточний курс i-ої валюти, TtNi ,1;,1  . 

1 ititit PPP  – приріст курсів i-ої валюти. 

Отримані гіпотетичні курси валюти зображено у таблиці 1. 

Наступний крок полягає у здійсненні переоцінки вартості валютного 

портфеля за сформованими курсами валюти. Для цього використано 

значення прибутків за операціями з іноземною валютою банку. 

Переоцінену вартість валютного портфелю проведено за 

формулою: 

)( 0

*

0 iitiiitit PPQVVV  , 

де itV  – приріст вартості валютного портфеля за i-ою валютою на  

t-ий момент часу; 

 itV  – вартість i-ої валюти портфеля в t-ий момент часу; 

 iQ  – кількість i-ої валюти. 

Таблиця 1 

Гіпотетичні курси валюти 

Період 

прогнозу 

Гіпотетичний курс 

Сценарій 

1 

Сценарій 

2 

Сценарій 

3 

Сценарій 

4 

Сценарій 

5 

Сценарій 

6 

Сценарій 

7 

Сценарій 

8 

Період 1 52,0217 52,0182 52,0225 52,0195 52,0248 52,0210 52,0270 52,0236 

Період 2 26,0143 26,0091 26,0115 26,0079 26,0119 26,0166 26,0221 26,0111 

Період 3 26,0113 26,011 26,014 26,0162 26,0142 26,0122 26,0066 26,0148 

Період 4 26,0146 26,0206 26,0125 26,0139 26,0180 26,0089 26,0126 26,0141 

Період 5 26,0132 26,0070 26,0152 26,0106 26,0171 26,0211 26,0153 26,0211 

Період 6 26,0199 26,0200 26,0131 26,0142 26,0147 26,0045 26,0219 26,0129 

Період 7 26,0123 26,0125 26,0154 26,0190 26,0063 26,0143 26,0059 26,0131 

Період 8 26,0088 26,0136 26,0176 26,0086 26,0216 26,0165 26,0183 26,0153 

Період 9 26,0200 26,0152 26,0081 26,0219 26,0078 26,0138 26,0124 26,0093 

Період 10 26,0134 26,0089 26,0131 26,0124 26,0142 26,0119 26,0116 26,0104 

Період 11 26,0143 26,0153 26,0140 26,0097 26,0145 26,0191 26,0127 26,0173 

Період 12 26,0124 26,0154 26,0142 26,0137 26,0181 26,0177 26,0190 26,0126 

Період 13 26,0094 26,0182 26,0151 26,0185 26,0144 26,0127 26,017 26,0174 

Період 14 26,0168 26,0082 26,0142 26,0152 26,0096 26,0099 26,0066 26,0116 

Період 15 26,0176 26,0115 26,0220 26,0065 26,0198 26,0180 26,0137 26,0164 
Джерело: розраховано авторами  на основі [3]. 
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Оцінку VaR за таким методом буде становити величина ризикової 

вартості валютного портфеля, тобто, визначивши вартості валютного 

портфеля за сформованими сценаріями, можна встановити величину 

втрат з боку банку через коливання курсу валюти. У цьому випадку, так 

як оцінка проводиться за даними звіту попередніх періодів, можна 

визначити, яку кількість коштів банк міг би отримати при інших 

валютних курсах у ці періоди. 

Отримані вартості валютного портфеля відображені у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Вартості валютного портфеля за кожним зі сценаріїв 

 

Сценарії 
Сценарій  

1 

Сценарій  

2 

Сценарій  

3 

Сценарій  

4 

Сценарій  

5 

Сценарій  

6 

Сценарій  

7 

Сценарій  

8 

Вартість 

валютного 

портфеля 

52493,3 -198832 94351,42 -160563 140855,5 27633,85 5372,636 34745,98 

Джерело: розраховано авторами  на основі [3]. 

 

Виходячи з отриманих даних, можна сказати, що при другому та 

четвертому сценарії розвитку підприємство мало б збиток від цих 

операцій, а при п’ятому сценарії – прибуток приблизно в 1,2 раза 

більший, ніж був отриманий при реальній динаміці курсів валюти. 

Метод Монте-Карло вважається найточнішим серед методів 

знаходження оцінки VaR, проте суттєвим недоліком є складність 

розрахунків. 
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Оцінка інвестиційних ризиків з використанням теорії 

нечітких множин 
 

Незважаючи на різноманітність науково-методичних підходів до 

оцінки ризиків, які основані на якісних, кількісних і гібридних методах, 

більшість досліджень так й не знайшли практичного застосування. У 

такій ситуації набуває актуальності розробка математичних моделей 

оцінки ризиків, яку основано на нечітких множинах. 

У роботі [1] доведено тісний зв’язок класичної теорії 

ймовірностей, теорії нечітких множин і можливість застосування цієї 

теорії в економічних цілях. У своїй науковій роботі А. Недосекін [2], 

використовуючи трикутні функції належності, вводить категорію 

ризику-функції проекту і отримує залежності величини ризику від 

обмежувальних умов. І. Федоренко, О. Мордовцев [3], також 

застосовуючи трикутні функції приналежності, визначили 

інвестиційний ризик для всіх можливих випадків взаємодії функцій 

приналежності, що характеризують досліджуваний показник і його 

граничне значення. У роботах [4; 5] описано переваги та недоліки 

використання безперервних гаусових функцій приналежності для 

оцінки ризиків. Водночас, автори розглядали симетричні функції, що 

обмежує область дослідження при розробці реальних проектів. На нашу 

думку, для нечітких множин, що описують основні характеристики 

проекту доцільно використовувати асиметричні гаусові функції 

приналежності. 

Для прогнозування рівня ризику розглянемо: Е – досліджуваний 

показник, В – показник, що характеризує граничні умови проекту. При 
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виконанні нерівності Е<B інноваційний проект можна вважати 

невдалим. 

Використовуємо асиметричну гаусову функцію приналежності у 

вигляді: 

1 2
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де Ео; Bо – модальні значення функцій, які відповідають рівню 

приналежності; 

 =1; E1, E2, B1, B2 – параметри, що задають вузлові ліву і 

праву точки функцій приналежності, що обмежують її носій; 0 – 

мінімальний рівень зрізу; 0 0
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Для мінімального зрізу виконуються умови: 

0 1 0 2 0 0 1 0 2 0( ) ( ) ;  ( ) ( )E E E E B B B BE E B B                 . (2) 

 

Розглянуто найпоширеніший 

випадок взаємного розташування функцій 

приналежності B0<E0 (рис. 1). Функції E і 

B перетинаються в двох точках 11 и 12 

причому 
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Рисунок 1. Функції приналежності 

Сумарний ризик R визначено у вигляді: 
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     інтегральний 

логарифм. 

Ризик-менеджер може самостійно встановити шкалу неприйняття 

ризику. Наведемо приклад розрахунку ризику інвестування проекту, з 

використовуючи як досліджуваний параметр індекс рентабельності 

інвестицій: 

2
1

1

(1 )

T
k

k k

CF
PI

I r




      (5) 

де Т – термін впровадження і реалізації інноваційного проекту;  

I – розмір стартових інвестицій;  

CFk – планований чистий грошовий потік за к-ий період;  

rk – ставка дисконтування. 

Для визначення основних параметрів функції належності Е0, Е1, 

Е2, будемо розглядати індекс рентабельності PI як нечітку множину, 

тобто E = PI. Тоді компоненти, що входять до формулу (5) –                    

також нечіткі множини min max min max

min 0 max( ; ; );  ( ; ; );  ( ; ; )o o

k k k k k k k kI I I I CF CF CF CF r r r r .                                 

З урахуванням операцій додавання і ділення нечітких множин [6, c. 87 – 

121], отримаємо: 
min max

min 0 max max min
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    (6)  

Очікувані параметри проекту представлені в табл. 1. Залишкова 

(ліквідаційна) вартість проекту дорівнює нулю.  

Таблиця 1 
 

Очікувані параметри інвестиційного проекту 
 

Показник Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 

Розмір стартових інвестицій I, тис грн 100 100 100 

Ставка дисконтування, rк , % 14, 16, 18 

Запланований чистий грошовий потік CFk 

Перший рік CF1, тис грн 20 30 50 

Другий рікCF2, тис грн 40 75 90 

Третій рікCF3, тис грн 60 90 130 
 

Згідно з (6), отримаємо  min 0 max( ; ; ) 0,82;  1,39;  2,01PI PI PI  , 

звідкиEo=PIo=1,39; E1=0,57; E2=0,62.ПриймемоBo=1,1; B1=0,2; 
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B2=0,3, мінімальний рівень зрізуо=0,01. У результаті розрахунків за 

формулою (4) отримаємо очікуваний сумарний інвестиційний 

ризикR=5,3%, тобто інвестиційний проект можна прийняти. 

Асиметричність запропонованої безперервної функції 

приналежності дає змогу розширити межі використання моделі при 

прогнозуванні сценаріїв розвитку інвестиційних проектів. При 

практичному використанні моделі не вимагається створення складної 

комп’ютерної програми, що робить модель доступною для розробників 

проектів, які не мають спеціальної математичної підготовки. У рамках 

подальших досліджень становить інтерес оцінка і прогнозування 

ризиків за кількома критеріями, а також в разі завдання якісних 

параметрів інвестиційного процесу. 
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Загрози фінансово-економічній безпеці підприємства:  

сутність та класифікація 
 

Дії, визначені як загрози, свідомо спрямовані на отримання певної 

вигоди від фінансової дестабілізації фірми, від посягань на її фінансову 

безпеку. Загрози, як правило, передбачають порушення законодавчих 

норм певної галузі права (цивільного, адміністративного, 

кримінального) і зумовлюють певну відповідальність осіб, які це 

здійснюють. У типовому випадку можна виділити три ознаки, 

характерні для загроз фінансовій безпеці підприємницької діяльності, а 

саме: свідомий і корисливий характер; спрямованість дій на завдання 

збитків суб’єкту підприємництва; протиправний характер. 

Своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз зовнішнього і 

внутрішнього характеру, визначення інструментів та можливості 

їхнього усунення є ключовим фактором забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. 

Загрозу фінансово-економічній безпеці підприємства можна 

визначити як: 

 стан того чи того фактора його зовнішнього або внутрішнього 

середовища (або їх сукупності), який прямо, або трансформуючись, 

може негативно вплинути на фінансовий стан та фінансові інтереси 

підприємства, призвести до зниження його фінансової стійкості, або 

перешкодити його фінансовому розвитку [4]; 

 наявне чи потенційно можливе явище або чинник, що створює 

небезпеку для реалізації фінансових інтересів підприємства [5]; 

 потенційні або реальні дії фізичних або юридичних осіб, що 

порушують стан захищеності суб’єкта підприємницької діяльності та 

здатні призвести до припинення його діяльності, або до фінансових та 

інших втрат [2]; 

 наявне чи потенційно можливе явище або дія, що створює 

небезпеку для реалізації фінансових інтересів підприємства та 
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перешкоджає ефективному використанню наявних ресурсів і ринкових 

можливостей [1]. 

Розглядаючи фінансово-економічну безпеку підприємств як 

систему захисту та протидії різного роду небезпекам і загрозам, виникає 

необхідність у класифікації загроз з метою їх більш ретельного 

вивчення, обґрунтованого використання засобів їх попередження і 

нейтралізації, управління наслідками їх впливу. 

В основі будь-якої класифікації загроз фінансовій безпеці лежать 

дві ознаки: причини їх виникнення та вплив загроз на параметри 

економічних систем [3]. 

На основі узагальнення наукових підходів щодо класифікації 

загроз фінансово-економічній безпеці пропонуємо їхню класифікаційну 

систему, яка дає змогу ранжувати загрози фінансово-економічній 

безпеці підприємства, і містить такі їх види: 
 за сферами виникнення: зовнішні та внутрішні загрози;  
 за можливістю прогнозування: передбачувані та непередбачувані 
загрози;  
 за ступенем прогнозованості: загрози з високим та низьким 
ступенем прогнозованості;  
 за можливістю попередження: загрози, які можуть бути 
попереджені, не можуть бути попереджені, та частково можуть бути 
попереджені;  
 за ступенем вірогідності: невірогідна, маловірогідна, вірогідна, 
дуже вірогідна;  
 за ступенем очевидності: явна, прихована; 
 за характером впливу: прямі та непрямі загрози;  
 за характером причиново-наслідкового зв’язку: явні та приховані 
загрози; 
 за джерелом виникнення: об’єктивні та суб’єктивні загрози;  
 за часовим періодом: поточні та довготривалі загрози;  
 за тривалістю дії: тимчасові й постійні загрози;  
 за рівнем ймовірності реалізації: загрози з високим, середнім та 
низьким рівнем реалізації;  
 за об’єктом посягань: загрози фінансовим, матеріальним, 
інформаційним та трудовим (кадровим) ресурсам;  
 за суб’єктами загроз: загрози з боку кримінальних структур, 
недобросовісних конкурентів, контрагентів, власних працівників;  
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 за розміром ймовірних збитків: загрози з допустимим, критичним та 
катастрофічним розміром збитків;  
 за рівнем тяжкості наслідків: загрози з високою, значною, 
середньою та низькою тяжкістю наслідків;  
 за рівнем небезпеки: загрози, що призводять до втрати вартості або 
прибутку підприємства та переборні в короткостроковому, 
середньостроковому та довгостроковому періодах, та загрози, що 
призводять до банкрутства підприємства;  
 за формою збитку: загрози, реалізація яких завдає прямого збитку, 
та загрози, реалізація яких призведе до упущеної вигоди;  
 за стадіями підприємницької діяльності: загрози на стадії створення 
підприємства, загрози на стадії функціонування підприємства;  
 за масштабами можливого впливу: загрози фінансовій безпеці 
підприємства загалом, загрози фінансовій безпеці окремого 
структурного підрозділу, загрози фінансовій безпеці окремої 
господарської операції;  
  за видами діяльності: загрози, що виникають в операційній, 
фінансовій та інвестиційній діяльності;  
  за сферами прояву: загрози при збуті виробленої продукції, при 
операціях на фондовому ринку, при кредитуванні, при формуванні 
активів, при кругообігу оборотного капіталу, при розміщенні тимчасово 
вільних грошових коштів, при валютних операціях, при здійсненні 
дивідендної політики, при створенні дочірніх структур, при злиттях і 
поглинаннях, при формуванні інтелектуального капіталу;  
 за характером загроз: загрози виробничого, соціального, 
законодавчого й економічного характеру;  
 за видами фінансово-економічних інтересів підприємства: загрози 
поточним і довгостроковим фінансово-економічним інтересам 
підприємства;  
 за функціональними складовими: загрози бюджетній, грошово-
кредитній, банківський, інвестиційній, інноваційній, інформаційній, 
фондовій, страховій, зовнішньоекономічній складовій фінансової 
безпеки;  
  за рівнем виникнення: загрози, що виникають і проявляються на 
макро-, мезо- та мікрорівні.  
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Моделювання ефективності системи управління 

ризиками банків 
 

Основний акцент у сфері управління банківськими ризиками 

доводиться на роботу в самому банку. Для конкретного банку комплекс 

дій, пов’язаних з управлінням ризиками, розробляється строго з 

урахуванням його індивідуальних особливостей, всього спектра ризиків, 

властивих діяльності саме цієї установи. Водночас для якісного 

банківського ризик-менеджменту потрібно, щоб система управління 

банківськими ризиками була ефективною навіть при істотних змінах 

багатьох або окремих економічних параметрів, тобто особливого 

значення набуває здатність системи бути стійкою. Таким чином, для 

http://vlp.com.ua/files/20_29.pdf
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побудови ефективної системи управління банківськими ризиками 

необхідно: сформулювати у внутрішньобанківських документах 

стратегію управління ризиками; установити принципи визначення 

оцінки та діагностики ризику як основи при виробленні пріоритетних 

стратегій і забезпечити збалансований захист інтересів всіх осіб, що 

мають відношення до банку; використовувати встановлені принципи як 

базу для створення найважливіших процедур управлінського контролю; 

визначити процедуру забезпечення відповідальності, самооцінки й 

оцінки результатів діяльності, використовувати дані процедури як 

фактори удосконалення процесу управління; розробити механізм 

моніторингу зворотного зв’язку з метою забезпечення високої якості 

процедур, оцінки та перевірки їх дотримання. 

Ефективною систему ризик-менеджменту варто вважати в разі, 

якщо вона забезпечує якісне та своєчасне розв’язання таких завдань, як: 

виявлення ризиків, побудова системи ранньої діагностики ризиків, 

моніторинг поточних ризиків, мінімізація втрат при прийнятті ризику, 

стабільне функціонування банку. Критерії ефективності можуть бути як 

загальними, що характеризують всю систему управління ризиками, так і 

локальними, що стосуються конкретних напрямів діяльності, 

підрозділів або ризиків.  

В умовах економічної і політичної нестабільності підвищення 

ефективності управління ризиками і систем внутрішнього контролю 

слід розглядати як модель з певними етапами:  

Етап 1. Аналіз поточної та вибір цільової високорівневої моделі 

управління ризиками. До завдань належать: аналіз поточної 

організаційної структури, процесів, систем, внутрішніх нормативних 

документів; порівняльний аналіз ефективності системи ризик-

менеджменту на тлі провідних практик; вибір цільової моделі 

управління ризиками. 

Етап 2. Розробка детальної операційної моделі управління 

ризиками. Завдання: розробка організаційної структури, процесів 

управління ризиками і моделі взаємодії; створення системи звітності з 

управління ризиками; підготовка вимог до інформаційних систем для 

автоматизації моделі управління ризиками. 

Етап 3. Упровадження цільової операційної моделі управління 

ризиками, завданнями якого є: підготовка детального плану 
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впровадження організаційних і технологічних змін; створення і ведення 

процедур управління проектом впровадження (регулярне оновлення 

плану і статусу впровадження, управління ризиками проекту, 

управління змінами). 

У сучасному світі банківська діяльність має бути гнучкою, а 

система ризик-менеджменту в банках – динамічною. У зв’язку з цим, 

банкам слід проводити модернізацію системи управління банківськими 

ризиками як ключовий напрям банківської діяльності при стабілізації 

роботи банку. 

Одним з новітніх «просунутих» підходів є впровадження IT-

системи управління ризиками. Найпоширенішими на території України 

є системи SAS, IBM Algorithmics і Oracle Financial Services. 

Компанія SAS є найбільшою в світі приватної IT-компанією, що 

спеціалізується на розробці і продажу рішень і послуг у сфері бізнес-

аналітики. Компанія заснована в 1976 р., і сьогодні в її офісах по всьому 

світу працюють понад 14,1 тис співробітників. Протягом 40 років 

річний дохід SAS постійно зростав, в 2016 р досягнув 3,16 млрд доларів. 

Клієнтами SAS є більше 80000 організацій в 148 країнах світу. Серед 

них – 91 компанія з першої сотні лідерів, що є у списку «2015 

FORTUNE Global 500®». За даними IDC, в 2015 р. SAS належить понад 

31 % світового ринку поглибленої аналітики. Досвід SAS дає змогу 

запропонувати замовникам повний спектр рішень і послуг в області 

бізнес-аналітики: консалтинг, упровадження, навчання і технічну 

підтримку [1]. 

Програмні продукти IBM Algorithmics дають можливість 

фінансовим установам і корпоративним фінансовим відділам приймати 

бізнес-рішення з урахуванням ризиків. IBM Algorithmics підтримується 

всесвітнім співтовариством фахівців з управління ризиками у всіх 

великих фінансових центрах і пропонує рішення для управління 

ринковими, кредитними та операційними ризиками, а також управління 

заставним майном і регулювання капіталу. 

Oracle Financial Services Data Foundation дає змогу організаціям 

швидко впроваджувати спеціалізовані аналітичні додатки для 

управління фінансами, ризиками, бюджетом, відповідністю вимогам і 

взаємовідносинами з клієнтами, щоб контролювати діяльність окремих 
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підрозділів і організації загалом, грамотно керувати роботою організації 

та підвищувати її ефективність. 

Незважаючи на те, що кожна з розглянутих IT-систем є досить 

багатофункціональною і пропонує величезний спектр послуг, експерти 

Chartis зауважили таку перевагу рішень компанії SAS: поглиблена 

аналітика і інтерфейс проведення розслідувань в поєднанні з 

інструментами управління даними уможливлюють вибудувати 

корпоративні бізнес-процеси й отримувати цілісне уявлення про ризики 

фінансових злочинів у масштабах всієї організації. 

Forrester зазначає, що SAS постійно працює над підвищенням 

швидкості обробки операцій і завдяки її розробкам можна в реальному 

часі виявляти підозрілу активність і запобігати шахрайству. Крім того, 

SAS безперервно удосконалює аналітику, візуалізацію результатів, а 

також моделювання при роботі з великими даними. Результативність 

цих зусиль була підтверджена черговою перемогою в рейтингу The 

Forrester Wave ™ [1]. 

В основі системи управління ризиками SAS – гібридний підхід, що 

збалансовано поєднує експертне знання та математичні методи. Оцінка 

ризику проводиться на основі профілів ризику, розроблених 

експертами, і профілів, які розсилаються системою на основі 

нагромаджених фактів порушень. 

Завдяки гібридному підходу можна на основі даних контрольно-

наглядового органу розрахувати єдиний ризиковий бал для кожного 

суб’єкта з реєстру підконтрольних (піднаглядних) суб’єктів. Гібридний 

підхід – це збалансоване використання: статистичних профілів ризику 

для виявлення складних схем і оптимізації, експертних правил; 

статистичних аномалій (виявлення аномального поведінки для пошуку 

невідомих схем); експертних правил (виявлення відомих експертів 

порушень або реалізація адміністративних розпоряджень); результатів 

аналізу зв’язків піднаглядних суб’єктів з уже виявленими (відомими) 

порушниками. 

На думку керівників найбільших компаній світу, вивчення яких 

провела в сьомому щорічному опитуванні Міжнародна аудиторська 

компанія Pricewater house Coopers, є такі переваги від його 

впровадження: підвищення ефективності корпоративного управління; 

підвищення якості оперативного контролю за результатами діяльності 
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компанії; спрощення звітності регулюючим органам; ефективне 

інформаційна взаємодія з акціонерами та зацікавленими сторонами; 

спрощення процесу прийняття рішень на всіх рівнях організації; сприяє 

в досягненні стратегічних цілей. 

Система управління ризиками дає змогу формувати оптимальний 

план перевірок, що враховує задані обмеження: процес і витрати на 

перевірку, робочий час інспекторів, план відпусток, географічне 

розташування піднаглядних суб’єкта і т.д. 

За результатами аналізу визначено переваги та недоліки чинної 

системи управління ризиками та системи внутрішнього контролю 

комерційних банків. Запропонована модель підвищення ефективності 

системи управління ризиками комерційних банків заснована на трьох 

основних етапах: аналіз поточної і вибір цільової високорівневої моделі 

управління ризиками; розробка детальної операційної моделі 

управління ризиками; впровадження цільової операційної моделі 

управління ризиками, використанням IT-систем гібридного підходу. 

Використання цієї моделі істотно підвищить ефективність системи 

управління ризиками в комерційних банках. 
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Ризики логістичної діяльності в системі 

ризик-менеджменту підприємства 
 

Мінливий, динамічний і непередбачуваний розвиток зовнішнього 

ринкового середовища призводить до різних видів ризиків 

господарської діяльності, у тому числі логістичної. Тому в сучасних 

умовах доцільно застосовувати системний підхід до управління 
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ризиками логістичної діяльності в системі ризик-менеджменту 

підприємства. 

Узагальнення спеціальної літератури свідчить про існування 

різноманітних наукових підходів до класифікації логістичних ризиків 

підприємств (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Логістичні ризики згідно з різними науковими концепціями 
 

Перелік ризиків 
Джерела 

1 2 3 4 5 6 7 

Ризик, пов’язаний з управлінням запасами + + +    + 

Ризик здійснення логістичних операцій транспортування +    +  + 

Ризик здійснення логістичних операцій складування +    +  + 

Ризик логістичного менеджменту (адміністрування) +     + + 

Ризик здійснення логістичних операцій вантажопереробки +      + 

Ризик незадовільного виконання договірних зобов’язань    +   +  

Ризик закупівлі й збуту     + +  

Ризик тривалого терміну митного оформлення   +     

Ризик недостатнього рівня кваліфікації логістичного персоналу   +     

Комерційний ризик (зриви поставок чи недопоставок продукції, 

порушення строків поставок, невиконання фінансових зобов’язань) 
   +    

Природний ризик (втрата майна в логістичних процесах)    +    

Ризик, зумовлений розкраданнями товарно-матеріальних цінностей    +    

Екологічний ризик    +    

Ризик виникнення цивільної відповідальності за збитки    +    

Технічний ризик (неефективне використання логістичної 

інфраструктури) 
   +    

Валютний ризик під час здійснення логістичних процесів    +    

Платіжний ризик (використання ненадійних форм розрахунків)    +    

Виробничий ризик     +   

        

Ризик управління інформаційними потоками      +  

Ризик управління матеріальними ресурсами      +  

Ризик неправильно обраної логістичної стратегії підприємства      +  

Ризик неузгодженості взаємодії між підрозділами відносно аналізу 

та витрачання ресурсів 
     +  

Ризик недостатнього контролю за всіма стадіями управління бізнес-

процесами 
     +  

Ризик розриву зв’язків з логістичними партнерами      +  

Складено автором за даними [1, с. 47; 2, с. 26; 3, с. 42; 4, с. 320; 5, с. 310; 6, с. 59; 7, с. 56]. 
 

Як бачимо з таблиці 1, до основних видів ризиків, що впливають 

на результати логістичної діяльності підприємств і потребують 

врахування під час прийняття відповідних управлінських рішень, 

більшість науковців вважають ризики, які пов’язані з управлінням 

матеріальними ресурсами та запасами, логістичним менеджментом, 
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організацією процесів транспортування, вантажопереробки, 

складування, збуту продукції, договірної роботи.  

У результаті обстеження встановлено, що на підприємствах 

торгівлі виникають, як правило, 40 % операційних ризиків, 25 % 

функціональних, 25 % ризиків макросередовища, 10 % ризиків 

розширеного ланцюга доданої вартості [6, с. 61]. 

Отже, як показують дослідження, при управлінні логістичною 

діяльністю підприємств доцільно враховувати екзогенні та ендогенні 

ризики (таблиця 2). 

Таблиця 2 
 

Систематизація ризиків логістичної діяльності підприємств 
 

Група 

ризиків 

Перелік 

ризиків 
Зміст 

Е
к
зо

ге
н

н
і 

Політичні нестабільна політична ситуація 

Інституційні 

недостатньо ефективна дія законодавчих і нормативно-правових 

документів, що регулюють процеси закупівельної, збутової, 

комерційної, транспортної діяльності 

Ринкові 

непередбачуваність кон’юнктури ринку;  

негнучкість чинних логістичних систем підприємств до постійних 

коливань попиту споживачів, змін і ризиків ринкового середовища 

Фінансові 

постійні зміни курсових валютних коливань;  

збільшення заборгованості за реалізовану продукцію;  

обмежений обсяг фінансових коштів підприємств 

Е
н

д
о

ге
н

н
і 

Економічні 

зниження сальдо експортно-імпортних операцій у транспортній сфері; 

скорочення рівня рентабельності від операційної діяльності 

підприємств;   

відсутність недостатнього організаційно-економічного забезпечення 

для надання якісних логістичних послуг 

Ризики,  

що пов’язані  

з матеріально-

технічним 

забезпеченням 

недосконала система контрактних взаємовідносин підприємств з 

постачальниками матеріальних ресурсів;  

обмежена кількість урахування множини чинників при розрахунку 

оптимальної партії поставки матеріальних ресурсів;  

збільшення обсягів виробничих запасів 

Збутові 

недостатнє врахування особливостей обслуговування різних категорій 

споживачів у контексті концепції маркетингу взаємовідносин; 

недосконала система контрактних взаємовідносин підприємств зі 

споживачами;  

неефективне управління транспортними потоками та товарними 

запасами 

Інформаційні 

недостатнє використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій та електронних платформ як інструментів інформаційного 

забезпечення організації логістичної діяльності та управління 

взаємовідносинами зі споживачами 

Авторська розробка  
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Виходячи з викладеного, можна зробити висновок. При організації 

логістичної діяльності підприємств виникає безліч ризиків, які 

необхідно враховувати. Слід здійснювати постійний моніторинг, 

системний аналіз ризиків логістичної діяльності підприємств та на цій 

основі управляти ризиками із застосуванням сукупності методів, 

інструментів і заходів, які дають змогу певною мірою прогнозувати 

настання ризикових подій та своєчасно вживати заходів щодо їхньої 

мінімізації. 
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Clip thinking and teaching large classes in economics: teaching 

methods aspect 
 

Total influence of TV, computer games, Internet and social nets, etc. 

stimulates students’ «clip thinking» / «clip perception» development (Rosen 

L.D., 2007). Features of this way of thinking are fragmentation, attention 

deficit, discontinuous perception, but multitasking ability, speedy intuition 

thinking and analyzing. So, there were observed the follow tendencies: 

impossibility to avoid «clip» thinking development and achievement levels 

and reduces the assimilation of knowledge and students’ achievement level 

decreasing with traditional means of methodical guidelines usage. Special 

way of students’ thinking challenge changes in teaching methods, lectures, 

tutorial preparation. Active and traditional teaching methods alter the 

presentation, re-structure the information.  

This work discusses the problem of information assimilation of students 

with clip perception. The goal of this work is summarizing practice in lecture, 

tutorial preparation and procedural guidelines of «Internet Technologies in 

Economics» teaching. Course «Internet Technology in Economics», 

developed at the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and 

Gas (Ukraine), aims to equip students with the essential skills and knowledge 

to effectively use Information and Communications Technology in their own 

professional activity contexts. It covers the follow topics: Means of Online 

Communication (including advertising in social media, blogging, etc.); cloud 
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technology and teamwork on shared documents; Internet advertising 

efficiency and web-site content analyze; Internet Shopping; e-commerce 

classes: B2B, B2C, G2C; online payment systems and systems of Internet-

trading. Due to this discipline content and specifics, it needs advanced 

methods in its teaching. 

Tutorials, lecture notes, labs guidelines traditionally are free for 

students. But, as far as the visual perception is dominant for majority of 

students, all guidelines were developed with wide visual means usage- so 

called «attractors» to define the most important topics of a lecture. For 

instance, lectures were accompanied by slideshow, consists of many slides to 

structure and fragment information. Instead of the traditional texts in the 

learning process actively come creolized texts, which texture consisting of 

two non-homogeneous parts: verbal and nonverbal. 

Main highlights of the topic were outlined by bright colors (sometimes 

we used the so-called «acid» colors) and replicated for all slideshow. Wide 

usage of schemes and images emphasize logic connections among options. 

Visual images are remembered for a long time, are perceived with maximum 

speed; create a huge number of associations. Bright, crisp, clear, vivid, 

memorable language is prior. All formulations should be explained by 

professional cases. We use brainstorming, debate, forum, round table, etc. 

during lectures to engage every student into discussion. This approach for 

lecture preparation and tutorial development is appropriative for teaching 

large classes, but practical lessons should be provided for small groups of 

students to effective controlling their knowledge. 

Teaching with clip thinking consideration needs knowledge control 

increasing. Controlling is getting changes too: previously a traditional form 

of control was a «pass/fall» test with some topics control during semester. 

Now controlling is walkthough and every practical lesson begins with 

computer test, which include 10-15 questions on previous lecture. Besides, 

role of individual student’s work is increasing too: during semester every 

student prepares 1-2 essays to discuss during lesson.  

As far as «clip» thinking becomes more and more spread among 

students, teachers had to develop new pedagogical approaches. In scientific 

literature, this phenomenon is considering as a negative one, despite some 

advantages of this kind of perception as multitasking ability, speedy intuition 

thinking and analyzing. We are sure, that in future this way of thing will be 
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prevalent; this way tradition teaching forms, method, techniques and 

technologies will get changes too. We propose herein to conduct lecture 

referring the way of thinking by engaging students into communication, more 

discussion, fragmented presentation of information, interleaving of activity 

types, wide usage of «attractors», etc. Students «clip» thinking challenges 

teacher to keep students attention during all lecture by different «attractors» 

usage: information structuring, bright colors in slideshows, schemes and 

images, etc. Engaging students into communication is provided by 

discussion, brainstorming, debate, forum, round table, etc. Borders between 

lecture and practical lesson are blurred. Control is becoming walkthough. 
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Особливості компетентнісного підходу у підготовці 

спеціалістів для нафтогазової промисловості в умовах 

реформування освіти в Україні 
 

Сучасні процеси модернізації нафтогазової промисловості України 

передбачають, передовсім, модернізацію підходів до підготовки кадрів 

у закладах освіти. На шляху до модернізації системи освіти в Україні 

вже затверджено ряд законодавчих актів, зокрема прийнятий у вересні 

2017 року Закон України «Про освіту», де оновлені цілі освіти 

відобразилися у запровадженні семестрової системи, змінах у структурі 

навчального року, підсумкової атестації випускників, перехід на 

дванадцятирічний термін навчання  тощо. Результатами навчання в цій 
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системі визначаються рівень навчальних досягнень та компетенції 

учнів. 

Традиційна освітня схема в Україні ґрунтувалася на 

дисциплінарній (предметно-змістовій) освітній моделі, яка була 

актуальною у країнах колишнього Радянського Союзу. Ця модель 

передбачала передачу молодому поколінню знань умінь та навичок у 

визначеній сфері діяльності. У зв’язку із швидкими темпами розвитку 

суспільства та процесами глобалізації, ця модель освіти не здатна 

забезпечити належну підготовку сучасного фахівця, адже отримані за 

такою моделлю знання, уміння та навички втрачають свою актуальність 

ще до моменту необхідності їх застосування на робочому місці. У 

кожній сфері діяльності людини швидкими темпами з’являються нові 

технології, в тому числі інформаційні, які слід щоразу засвоювати й 

ефективно застосовувати в тій чи тій фаховій діяльності, тому 

справедливим можна вважать твердження, що відходить в минуле епоха 

«освіта на все життя», натомість приходить нова епоха з принципом 

«освіта впродовж життя», епоха, яка потребує від людини прагматизму, 

творчості, самостійності і відповідальності, здатності бачити і 

розв’язувати проблеми автономно, а також у команді, готовності і 

здатності постійно вчитися нового як у буденному житті, так і у 

професійній діяльності.  

Отже, мета освіти в умовах компетентнісного підходу – 

формування компетентнісної особистості спеціаліста, здатної 

розв’язувати різноманітні професійні проблеми, використовуючи 

наявність необхідних знань та умінь. Компетентнійсний підхід до 

підготовки фахівців у закладах  освіти передбачає кардинальні зміни у 

навчальному процесі, який впливатиме на навчальну діяльність. 

Незважаючи на різнопланове бачення, впровадження компетентнісного 

підходу в освіту, більшість дослідників вважають, що він найглибше 

відображає модернізаційні процеси, які сьогодні мають місце в усіх 

країнах Європи. Компетентнісний підхід:  

- орієнтує на побудову навчального процесу відповідно до 

очікуваного чи бажаного результату освіти (що буде знати і уміти 

студент «на виході»);  

- гарантує високий рівень і результативність підготовки 

спеціаліста;  
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- посилює практичну орієнтацію освіти;  

- сприяє оновленню змісту педагогічної освіти;  

- забезпечує спроможність випускника відповідати новим запитам 

ринку, мати відповідний потенціал для практичного розв’язання 

життєвих проблем тощо. 

У науковій літературі в Україні вже існують теоретичні 

напрацювання щодо основ впровадження компетентнісної моделі в 

систему освіти. До ключових понять цієї моделі належать: 

- компетенція – яка містить сукупність взаємопов’язаних якостей 

особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються 

стосовно певного кола предметів і процесів, необхідних для якісної 

продуктивної діяльності по відношенню до них;  

- компетентність – володіння людиною відповідною компетенцією, 

у складі її особистісне ставлення до неї та предмету своєї діяльності [1]. 

У науково-методичній літературі цього напряму виділені 

традиційні характеристики компетенцій:  

- політичні та соціальні, пов’язані зі здатністю брати на себе 

відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішень тощо;  

- для життя в суспільстві, визнані перешкоджати поширенню 

клімату нетерпимості та сприяти розумінню відмінностей і готовності 

жити з людьми інших культур, мов і релігій;  

- такі, що визначають володіння письмовим та усним 

спілкуванням, важливим у професійній діяльності та суспільному житті;  

- такі, що пов’язані з виникненням інформаційного суспільства: 

володіння новими технологіями, розуміння їх переваг та недоліків;  

- такі, що реалізують здатність навчатися протягом всього життя 

не тільки в професійному плані, але і в особистому та суспільному 

житті [2]. 

Зауважимо, що компетентнісний підхід не протистоїть 

традиційному, «знаннєвому» підходу, який продовжує 

використовуватися у професійній освіті, а, навпаки, – істотно розширює 

його зміст особистісно-орієнтованим навчальним матеріалом. Цінність 

компетентнісного підходу полягає в реалізації нової системи принципів 

визначення цілей освіти, відбору і структурування змісту освіти, 

організації освітнього процесу й оцінювання освітніх результатів. 
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Перехід на компетентнісну освіту передбачає радикальну, сутнісну 

зміну освітньої парадигми, а не традиційне реформування окремих 

елементів системи, не зачіпаючи її основи. Не можна перенести 

принципи та модель управління розвитком класичної (інформаційно-

репродуктивної) освіти на процес розбудови компетентнісної, за якою 

заклад освіти і викладач мають стати реальними суб’єктами 

реформаційних процесів. 

На сучасному етапі розвитку освіти України особливої 

актуальності набуває проблема трансформації фундаментальних 

теоретико-практичних напрацювань у сфері компетентнісної 

професійної освіти на рівень масової практики (через логіку поетапного 

програмування системи інноваційних змін, мобілізацію наукового 

потенціалу в рамках конкретного освітнього простору). 

Не менш актуальною проблемою у розвитку професійної освіти в 

Україні є проблема забезпечення науково-методичного супроводу 

означених трансформаційних процесів через:  

- інтеграцію наукового потенціалу у сфері компетентнісної освіти 

до потреб реальних учасників педагогічного процесу; 

- проектування логіки та поетапної програми перехідного періоду, 

визначивши особливості стартового етапу; 

- підвищення рівня розуміння викладачами та студентами 

теоретико-практичних основ компетентнісної професійної освіти; 

- мобілізацію безпосередніх учасників педагогічного процесу на 

проектування та реалізацію програми переходу на стандарти 

компетентнісної освіти. 

Слід усвідомлювати, що у зв’язку із упровадженням 

компетентнісної моделі постає необхідність модернізації навчальних 

планів, в яких треба  переглянути такі складові, як: загальна 

характеристика програм, мета та результати навчання, уточнення 

загальних і специфічних компетентностей, розроблення змісту програм, 

визначення освітніх одиниць та форм навчальної діяльності, добір 

відповідних методів навчання, створення систем оцінювання тощо. 
Незважаючи на те, що головним суб’єктом реформаційних 

процесів є власне заклад освіти, до цієї роботи мають бути залучені 
об’єднання роботодавці, в центральні, регіональні та місцеві органи 
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виконавчої влади, профспілки та інші соціальні партнери, зусилля 
яких мають бути спрямовані на: 

- ідентифікацію ключових компетентностей, які необхідні для 
майбутніх фахівців, розробку вимог до їх формування; 

- підтримку взаємозв’язку між закладами освіти, роботодавцями і 
службами зайнятості у забезпеченні професійної підготовки, 
перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників; 

- сприяння підприємствам у проведенні професійного навчання 
персоналу, збереженні наявних структурних навчальних підрозділів, 
розвитку навчальної бази;  

- розроблення і запровадження механізмів стимулювання 
роботодавців щодо здійснення професійного навчання найманих 
працівників, а також стимулювання самих працівників до 
професійного навчання й підвищення кваліфікації тощо. 

В цих умовах розв’язання проблем, які постають перед сучасною 
системою освіти та нафтогазовим комплексом України, на нашу 
думку, слід розглядати з точки зору так званого кластерного підходу в 
організації процесів взаємодії, який активно використовується у 
багатьох сферах провідних країн світу та може стати наступним 
кроком у реформуванні системи освіти в Україні. Кластерний підхід 
до розвитку освіти – це взаємо- та саморозвиток суб’єктів кластера «в 
процесі роботи на проблемою», що здійснюється на основі стійкого 
розвитку партнерства, посилює конкретні переваги як окремих 
учасників, так і кластеру загалом. 

У загальному розумінні поняття «кластер» – це галузеве, 
територіальне та добровільне об’єднання підприємницьких структур, 
які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, 
громадськими організаціями й органами місцевої влади з метою 
підвищення конкурентоздатності власної продукції і сприяння 
економічному розвитку регіону. Освітній кластер – це, передовсім, 
група освітніх закладів, що перебувають у партнерських відносинах з 
підприємствами галузі, які локалізовані на одній території, кінцевим 
продуктом діяльності яких є освітня послуга. 

До завдань, які можуть бути розв’язаними у процесі 
функціонування такого освітнього кластеру в підготовці спеціалістів  
для нафтогазової промисловості, належать такі, як:  

- спільне формування професійних вимог до випускників 
закладів освіти та умов реалізації освітніх програм; 



110 
 

- розробка і реалізація основних освітніх програм у 
нафтогазовому комплексі, в тому числі програм цільової підготовки;  

- створення студентських робочих місць для проектно-
дослідницької діяльності та раннього працевлаштування студентів на 
майбутньому місці роботи;  

- підготовка кадрів вищої кваліфікації для наукової, науково-
педагогічної та науково-технічної діяльності, у тому числі, із 
залученням роботодавців до процесу підготовки наукових робіт на 
всіх її етапах, від постановки наукової проблеми, що відповідає 
інтересам роботодавця, до впровадження результатів роботи на цьому 
ж підприємстві;  

- участь роботодавців в акредитації освітніх програм і 
сертифікації фахівців. 

Ще одним напрямом реформування освіти в контексті 
формування компетентнісного підходу є створення дуальної системи 
освіти. Під дуальною системою освіти розуміють систему, в якій 
освіта молодих людей з обраної спеціальності відбувається в двох 
організаціях, тобто, дві установи беруть участь в навчальному 
процесі. З одного боку, це ЗВО, а з іншого – підприємство. Обидві 
установи один  стосовно одного є незалежними партнерами. Як 
можливий варіант реалізації дуального навчання пропонується 
освітня технологія, що поєднує вивчення теорії з її практичним 
застосуванням на виробництві. 

Отже, в Україні вже зроблені перші кроки для запровадження 
компетентнісного підходу в національну освіту. Його подальша 
реалізація вимагає, передусім, вибудувати логіку поетапного 
програмування системи інноваційних змін, мобілізувати науковий 
потенціал у рамках конкретного освітнього простору закладу                  
освіти, забезпечити науково-методичний супровід означених 
трансформаційних процесів та залучити до цих процесів об’єднання 
роботодавців, органи виконавчої влади, профспілки та інших 
соціальних партнерів. 

Для нафтогазової промисловості України в контексті 
впровадження компетентнісного підходу підготовки фахівців 
важливим кроком може стати формування освітніх кластерів або                
запровадження дуальної системи освіти. Механізми взаємодії                  
закладу освіти сприятимуть більш чіткому розумінню                              
потреб роботодавців щодо формування професійних компетенцій 
випускників. 
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Проблемні питання визначення предмета закупівлі 
 

Ефективне використання державних коштів безпосередньо 
визначається особливостями організації та функціонування механізму 
державних закупівель, який відіграє особливе значення в реалізації 
фінансової, зокрема, бюджетної політики держави. Вони 
встановлюються законодавством у сфері публічних закупівель, проте 
окремі положення їх здійснення потребують удосконалення з огляду на 
проблеми, які виявляються в процесі застосування відповідних 
нормативно-правових норм на практиці. 

Загальні підходи щодо формування та розвитку механізму 
публічних закупівель з урахуванням як вітчизняного, так зарубіжного 
досвіду вивчали І. Скоропад, О. Мохнацький [1], В. Вареник, Л. Євчин 
[4], А. Калініна, В. Бондаренко, Н. Пустова, Я. Цимбаленко. 

Мета дослідження – виявлення проблем із визначенням предмета 
закупівель і надання пропозицій щодо удосконалення законодавства, що 
регулює сферу публічних закупівель. 
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Для стандартизації опису предмета державних закупівель при 
укладанні договорів розроблений Національний класифікатор 
«Єдиний закупівельний словник», який дає змогу забезпечувати 
прозорість процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 
державного бюджету за рахунок створення конкурентних умов для 
проведення публічних закупівель, розширення можливостей участі 
суб’єктів господарювання у конкурсних торгах на національному та 
міжнародному ринках. 

Реалізація принципу прозорості при проведенні публічних 
закупівель передбачає обов’язковість складання та оприлюднення 
річних планів закупівель та/або додатків до них.  Закупівля 
здійснюється відповідно до таких планів, які безоплатно 
оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження (або 
внесення змін) [2]. 

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» [2], 
предмет закупівлі – це «…товари, роботи чи послуги, які 
закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, 
щодо яких учасникам дозволено подавати тендерні пропозиції або 
пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної  
процедури закупівлі)». Він визначається замовником згідно з 
пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону [2] та на основі 
національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономрозвитку 
від 23.12.2015 N 1749, за показником четвертої цифри основного 
словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи 
послуги. 

Наказом Мінекономрозвитку України від 09.03.2017 № 341 
«Про затвердження Зміни № 1 до національного класифікатора ДК 
021:2015», який набув чинності 15.03.2017, до національного 
класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 
словник», затверджені зміни, у яких вводиться показник «99999999-9 
– Не відображене в інших розділах». Тобто, у разі якщо ДК 021:2015 
не містить коду для відповідного предмета закупівлі, то у 
електронній системі закупівель технічно реалізовано можливість 
обрання замовником показника «99999999-9 – Не визначено» із 
можливістю введення предмета закупівлі вручну в текстовому полі.  
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На нашу думку, його використання супроводжується 
можливістю зловживань, пов’язаних із уникненням процедури 
відкритих торгів, або відміни процедури відкритих торгів при 
неможливості усунення виявлених порушень законодавства з питань 
публічних закупівель в частині неправильно визначеного предмета 
закупівлі. 

Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми може бути 
нормативне закріплення в законодавстві з публічних закупівель 
обов’язковості визначення замовником згідно з ДК 021:2015 класу 
предмета закупівлі, а всі інші цифри коду CPV мають прописуватись 
дев’ятками з збереженням передбаченого [3] зазначення у дужках 
конкретної назви товару чи послуги як «не визначено» та можливості 
введення предмета закупівлі вручну в текстовому полі. 

Такі зміни не дадуть можливості замовникам неправомірно 
ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення 
процедури відкритих торгів, що заборонено чинним законодавством 
[3]. 

Отже, можемо зробити висновок, що процедури проведення 
відкритих торгів потребують певних інновацій, а законодавство у 
сфері публічних закупівель – ефективних змін. 
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Становлення єдиного освітнього простору Об’єднаної 

Європи під впливом глобалізаційних процесів 
 

Суспільство у своєму розвитку пройшло низку етапів: доаграрний, 

аграрний, індустріальний, постіндустріальний. Перехід від одного до 

іншого етапу супроводжувався кардинальними змінами в політичній, 

соціально-економічній та культурних сферах, в тому числі в освіті. Такі 

зміни ми характеризуємо як глобалізаційні, тому що відбувалися зміни 

у системах освіти. Глобалізаційні процеси спонукали до поширення 

інтеграційних процесів. Лідером об’єднавчого процесу сьогодні 

виступає Європа. На реалізацію цієї парадигми спрямований 

Болонський процес, головною метою якого є консолідація зусиль 

наукової та освітянської громадськості й урядів країн Європи для 

істотного підвищення конкурентоспроможності європейських систем 

науки і вищої освіти, рівного доступу до якісної освіти усім жителям 

континенту, впровадження принципу навчання протягом життя тощо. 

Розгортання програми Європейського Союзу поставило питання 

про інтеграцію та реформацію освітніх систем європейських країн. 

Формуванню єдиного освітнього простору Європи сприяла також 

зростаюча конкуренція із боку США та країн Сходу (Японія, Китай, 

Корея). Слід зазначити, що американці одні із перших зрозуміли 

постійна роль інтелектуального потенціалу ще на початку ХХ ст., що 

знайшло вираження у відкритті «зеленої карти» провідним науковцям 

світу.  

Як результат, сьогодні в університетах США і промисловості 

працюють 76 400 дослідників-іноземців та 93 100 тих, хто вже отримав 

американське громадянство [1, с. 23].  Преамбулою інтеграції 

європейських освітніх систем стали Велика Хартія Університетів 

(Magna Charta Uniwersitatum) та Лісабонська конференція (Лісабон, 

1997). У 1986 р. Болонський університет виступив з пропозицією про 

визнання нового статусу університетів у нових умовах цивілізаційного 
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розвитку. Таке звернення знайшло підтримку керівників провідних 

європейських університетів, відповідно до чого була обрана Рада 

(Болонія, 1987) з восьми осіб, куди увійшли представники університетів 

та Ради Європи для розробки проекту Хартії. Вона була підписана, 

ректорами 430 університетів, під час урочистостей з нагоди 900-річчя 

Болонського університету (18 вересня 1988 р.) [2, с.11-12].  

У цьому  документі не тільки відзначається провідна роль вищої 

освіти в сучасному суспільстві, на відміну від аграрного та 

індустріального, коли вона відповідно відігравала не істотну та істотну 

роль, але окреслюються основні принципи, якими мають керуватися 

університети, щоб забезпечити розвиток освіти й інноваційний рух у 

світі, який постійно змінюється. І це закономірно, тому що, за 

прогнозами ЮНЕСКО, досягти високого рівня національного 

добробуту зможуть країни, серед працездатного населення яких 

налічується 40 – 60 % фахівців з вищою освітою. Головний зміст 

Лісабонської конвенції полягає в тому, що, виходячи з наявності і 

цінності різноманітних освітніх систем, які є відображенням 

культурного, соціального, політичного, філософського, релігійного й 

економічного життя країн й становить їх виняткове надбання, це 

потребує усякої поваги.  

Подальший процес реформування і інтеграції був направлений в 

двох течіях: європезації та компетентності. Саме ці складові стали 

основою подальшого реформування європейської освітньої системи. 

Початок об’єднання освітніх систем Європи був покладений у Сорбоні 

(1998) підписанням міністрами освіти Франції, Німеччини, Італії та 

Великої Британії «спільної декларації про гармонізацію структури 

системи європейської вищої освіти» («Joint Declaration on Harmonization 

of the Architecture of the European Higher Education System»). 

У декларації міністри освіти чотирьох провідних країн ЄС, 

заявили, що Європа вступає у період великих змін в освіті й умовах 

праці, диверсифікації курсів професійних кар’єр, коли освіта й 

підготовка протягом усього життя стає необхідністю. Позитивна реакція 

на Сорбонську декларацію дала змогу перейти до ширшого розгляду 

питання. На відміну від Сорбонської декларації, де йдеться про 

гармонізацію дослідження трендів, в самій Болонській декларації уже 

йдеться про дії, які можуть сприяти необхідній конвергенції й більшій 
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прозорості кваліфікаційних структур в Європі, на основі створення 

європейського освітнього простору. Як зазначається в декларації, 

«Європа знань є на сьогодні широко визнаним незмінним фактором 

соціального і людського розвитку, а також, невід’ємною складовою 

зміцнення та інтелектуального збагачення європейських громадян, 

оскільки саме така Європа спроможна надати їм необхідні знання для 

протистояння викликам нового тисячоліття разом із усвідомленням 

спільних цінностей та належності до єдиної соціальної структури і 

культурної сфер» [3, с. 256]. Отже, суть Болонського процесу полягає в 

формуванні загальноєвропейської системи вищої освіти, названою 

зоною європейської вищої освіти, яка заснована на загальних 

фундаментальних принципах функціонування.  

Важливим кроком у розвитку Болонської системи було 

підключення до розробки та прийняття рішень щодо процесу 

студентської молоді. Якщо в перший період йшлося лише про 

консультації представників університетів із керівництвом студентських 

організацій, то на Празькій конференції (19 травня 2001 року) право 

вирішального голосу набрала студентська громадськість – члени 

Асоціації Європейських Університетів і представники Національних 

студентських спілок Європи (ESIB). Учасники конференції, 

підтримавши рішення Болонської конференції, одночасно доповнили їх 

ще трьома:  

1. Створення на усьому Європейському географічному просторі 

умов для навчання упродовж усього життя. 

2. Дотримання принципу рівноправної участі студентів і 

навчально-викладацького персоналу в навчальному процесі та інших 

формах діяльності університетів та інших ЗВО.  

3. Створення нових спільних навчальних програм, привабливих 

не лише для європейців, а й представників молоді інших континентів. 

Отже, проаналізувавши загальні проблеми, які можуть постати в 

системі освіти України з її входженням до Болонського процесу, ми 

можемо констатувати, що альтернативи цьому процесові немає. Тому 

проведення реформування та модернізації освіти є важливою 

загальнонаціональною справою, виділення якої надасть можливість 

зайняти Україні свою нішу не тільки на ринку європейських освітніх 

послуг, але й світу загалом. 
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Актуалізація проблеми економічної компетентності  

в умовах сучасного соціально-економічного розвитку  
 

Економічний розвиток держави, суспільства та соціально-

економічних відносин висувають вимоги до якості освіти. Зокрема, 

розуміння необхідності практичної реалізації набутих знань, умінь та 

навичок випускниками вищих педагогічних навчальних закладів, 

зростаючі вимоги до педагогічної майстерності учителів стали 

підґрунтям у змінах існуючої педагогічної системи країни, радикальної 

та ґрунтовної реформи системи загальної середньої освіти України.  

Здатність випускників закладів загальної середньої освіти до 

життя, їх самореалізація забезпечуються якістю здобутих ними знань, 

сформованою компетентністю на цьому освітньому рівні. Технологічна 

освіта, забезпечуючи в загальній середній освіті прикладне 
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застосування здобутих учнями умінь, навичок, знань, виступає її 

невід’ємною складовою, яка формує цілісну особистість підростаючого 

покоління. Вимогою сьогодення стає гармонійний розвиток сучасної 

особистості, її конкурентоспроможність, здатність розв’язувати 

прикладні завдання життя. Здобуті ґрунтовні економічні знання 

сприяють входженню молодих людей в соціальний світ, продуктивній 

адаптації в ньому, є однією з першооснов їхнього особистого 

ефективного розвитку.  

Запорукою надання якісних економічних знань учням є 

сформована економічна компетентність учителів. Саме професійна 

компетентність учителя та його педагогічна майстерність є підґрунтям 

якості освіти. Своєю чергою, якість освіти є не тільки результатом 

освітньої діяльності, а й характеризує фактори цього результату, тобто 

оцінює здійснювану освітню діяльність. 

Підтвердженням якості здійснюваної вищим педагогічним 

навчальним закладом освітньої діяльності стає збалансованість 

освітнього процесу: між отриманим результатом від надання освітніх 

послуг, функціонуванням педагогічної системи цього вищого 

педагогічного навчального закладу та реалізацією поставленої мети, 

потребами суспільства та державними стандартами освіти. Оцінка 

якості здобутої майбутнім учителем технологій вищої освіти – показник 

у відповідному часовому вимірі, який аналізується у динаміці. 

Професійний розвиток і педагогічна майстерність майбутнього учителя 

технологій, з урахуванням характерних особливостей навчальних 

предметів освітньої галузі «Технології», серед яких набуття життєво 

необхідних знань, вмінь й навичок ведення домашнього господарства та 

сімейної економіки, є першоосновою його конкурентоспроможності на 

ринку праці та базисом якості загальної середньої освіти. За цих умов 

вищий педагогічний навчальних заклад стає одночасно детермінантою 

якості здобутої освіти та якості життя випускників. 

В умовах сучасного соціально-економічного розвитку профільне 

навчання – один із ключових напрямів модернізації та удосконалення 

системи освіти в державі у контексті соціального та професійного 

самовизначення молодої людини, на шляху відповідності вимогам 

сучасного ринку праці, що забезпечують: наступність загальної 

середньої та професійної освіти, економічної освіти ланцюга «школа – 
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вищий навчальний заклад», формування інтелектуального та культурного 

потенціалу як найвищої цінності нації [1; 4].  

Схваленою «Концепцією реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року» очікується проведення докорінної та системної 

реформи загальної середньої освіти, набуття ключових компетентностей 

для успішної самореалізації особистості [3].  

Однією з умов практичної профілізації є врахування особливостей 

інфраструктури регіону. Адже досягнення рівноважності співвідношення 

«ринок освітніх послуг закладів вищої освіти (пропозиція) – професійне 

самовизначення випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

(попит)» на рівні держави, регіонів є індикатором розвитку освітньої 

галузі. Своєю чергою, формування економічної компетентності 

здобувачів освіти на кожному освітньому рівні забезпечує не тільки 

наявність компетентних педагогів в закладах освіти, а й фахівців у галузях 

економіки держави. Освіта стає фундаментом збалансованого розвитку 

суспільства, економіки, продуктивних сил.  

Актуальним є питання міграції випускників закладів загальної 

середньої освіти. За цих умов, одними з важелів зниження рівня міграції 

випускників закладів загальної середньої освіти можуть бути підвищення 

якості освіти, врахування соціального запиту територіальної громади та 

прогнозного дослідження регіонального ринку праці.  

Зокрема, машинобудування Полтавської області займає третє місце в 

промисловому комплексі області. Флагманами розвитку промисловості та 

конкурентоспроможності машинобудівної продукції регіону та країни 

загалом є ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», компанія 

«АвтоКрАЗ», ПАТ «Кременчуцький колiсний завод», ПАТ 

«Кременчуцький завод дорожніх машин» [2].  

Отже, Кременчук є великим промисловим містом Полтавщини, в 

якому підприємства мають бути забезпечені кваліфікованими кадрами, 

здатними реалізовувати свої виробничо-збутові програми в часі. 

Наявність кваліфікованих працівників та їхню економічну компетентність 

здатна забезпечити освітня галузь, що безпосередньо функціонує а 

Кременчузі, і що представлена діючими в місті дошкільними, 

загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими закладами освіти. 
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Вплив автоматизації на розвиток освіти як галузі 

економіки в ХХІ столітті 
 

Робоча сила потребує відповідного рівня освіти. Розвиток освіти 

під визначальним впливом змін у системі розподілу праці, соціально-

класової структури і духовної культури суспільства призвів до того, що 

освіта перетворилась в основну форму підготовки нових поколінь до 

праці і суспільного життя. Визначальним компонентом змісту освіти є 

наукові знання, посилення її тенденції до професіоналізації та 

спеціалізації. 

Наука без освіти нічого не дасть виробництву. Тому стає 

зрозуміло, що, попри скорочення урядами багатьох соціальних програм, 

динаміка витрат на освіту залишається незмінною. Освіта в усіх 

індустріально розвинутих країнах захищається від стихійного ринку, а 

це доводить, що вона – не лише засіб досягнення мети, а й сама мета, 

що саме в цьому полягає її відтворювальна гуманна сила. Збільшення 

інвестицій в освіту сьогодні тим паче необхідне, бо глобалізація 

економіки, революція інформаційних технологій, прискорення 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/
http://www.adm-pl.gov.ua/
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соціального прогресу породжує масу проблем, причому не тільки 

соціальних і економічних, а й етичних і політичних. Наш світ стає 

дедалі нестійкішим і мінливішим, тому тільки безперервна освіта може 

наділити кожну людину здатністю пристосовуватися до майбутніх змін. 

Одним із чинників таких змін виступає автоматизація як напрям 

науково-технічного прогресу, спрямований на застосування 

саморегульованих технічних засобів і систем керування, що звільняють 

чи істотно зменшують участь людини у виконанні тих чи тих операцій 

[1, с. 39]. Автоматизація поновлює перегони між освітою та 

технологіями. Проте здатності працівників конкурувати з 

автоматизацією перешкоджає низька ефективність освітніх систем у 

більшості країн, що розвиваються. У майбутньому це не сприятиме 

високій віддачі від навчання. 

Відносна бідність, в загальному, скорочується тоді, коли робоча 

сила стає освіченіша. Досвід деяких країн з низьким і середнім рівнем 

доходу показує, що рівність в отриманій кількості навчання відповідає 

рівності в заробітках протягом 2000-х, на відміну від ситуації в 

індустріальних країнах. Збільшення кількості освіченіших робітників 

призводить до зменшення різниці в заробітках між ними і менш 

освіченими робітниками. Деякі науковці вважають, що розвиток 

автоматизації, навіть у сфері освіти, – неминуча реальність [2, с. 34]. 

Багато чого ще невідомо про той вплив, який автоматизація 

здійснюватиме на початкову та середню освіту в майбутньому, але 

певні ймовірні вигоди уже прогнозуються.  

Проблема якнайкращої підготовки випускників до швидкозмінних 

умов сучасного ринку праці з його високими вимогами до поєднання 

загальної освіти і специфічної підготовки для виконання виробничих 

завдань є також важливою. Проте жодна з країн ще не може забезпечити 

успішне поєднання загальної освіти і професійної підготовки для 

отримання прийнятної високої кваліфікації за період навчання у школі. 
За останнє десятиліття, незважаючи на позитивний поштовх 

технологій, зростання продуктивності праці сповільнилося у 30 з 31 
країни з розвиненою економікою. Зокрема, в Сполучених Штатах з 
середньорічного темпу зростання 2,5 % протягом 1995 – 2005 рр. 
показник зменшився до 1,0 % за період 2005 – 2015 рр. Будь-яке 
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збільшення сукупної продуктивності, хай навіть і через провадження 
ШІ, може видаватися привабливим способом [2, с. 65]. 

Однак суцільна автоматизація робіт викликає тривогу. Зрозуміло, 
що попит на різні навички змінюватиметься, але менш зрозуміло, в 
якому напряму він піде. У XIX столітті підтримка технологіями 
масового виробництва дала змогу низькокваліфікованим робітникам 
створювати продукти, які конкурували з продуктами 
висококваліфікованих ремісників. Тож  попит на висококваліфікованих 
працівників зменшився.  

Проте в ХХ столітті, зокрема, починаючи з 1990-х років, завдяки 
персональним комп’ютерам та Інтернету технології впливали на 
продуктивність праці по-різному. Звісно ж, кількість 
низькокваліфікованих робочих місць зменшилася, тоді як робота, що 
потребує творчості, абстрактного мислення та розв’язання проблем, 
призвела до підвищення продуктивності праці. Ця тенденція сприяла 
збільшенню нерівності у робочій силі, бо працівники з високим рівнем 
кваліфікації, які отримали освіту з коледжів, вже одержували 
компенсацію вищими темпами, ніж їхні менш освічені колеги. 

Деякі експерти вважають, що протягом найближчих кількох 
десятирічь 47 % робочих місць у США ризикують бути заміненими 
технологіями штучного інтелекту [3, с. 35]. Наприклад, три мільйони 
людей, що заробляють на життя водінням транспортних засобів, 
ризикують втратити роботу через швидке просування повністю 
автономних транспортних засобів. 

Отже, автоматизація впливає на вимоги до вмінь і навичок у 
майбутньому. Додаткова освіта та перепідготовка робить інтереси 
людини більш різносторонніми, людина стає мобільніша й краще 
розуміє можливості працевлаштування. Вибір, який ми робимо сьогодні 
щодо того, як навчати населення та скільки вкладати коштів у ці 
програми, визначатиме майбутній рівень зростання економіки. 
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Стратегія економічного розвитку вищого навчального 
закладу в умовах ринкових відносин 

 

Стратегічне управління має забезпечити успішний довгостроковий 
розвиток організації на основі  врахування внутрішнього потенціалу та 
зовнішнього середовища. Для цього менеджмент організації визначає 
місію, цілі та завдання, а також розбляє заходи для їхнього досягнення 
(виконання). Вказані заходи зазвичай викладаються в особливому 
документі – стратегії, яка сучасними економістами вважається 
об’єднувальною програмою дій, що ґрунтується на поєднанні цілей, 
потенціалу, можливостей [6]. Головне призначення стратегії – 
створення та розвиток в організації конкурентних переваг, а також 
профілактика та мінімізація можливих ризиків, що забезпечує 
досягнення економічно значущого результату. Розглянемо особливості 
побудови  стратегічного управління у закладі вищої освіти. ЗВО є 
організацією, що функціонує у ринковому середовищі, надає освітні та 
інші супутні послуги. Заклад вищої освіти, як суб’єкт  ринку освітніх 
послуг, має низку особливостей, що зумовлені його особливим 
статусом. По-перше, ЗВО надає освітні послуги споживачам на основі 
різних програм фінансування (одні навчаються за рахунок бюджетних 
коштів, інші – за рахунок грантів, ще інші – за рахунок власних коштів, 
а також є такі, які навчаються за рахунок юридичних осіб тощо). 
Зважаючи на це, заклад вищої освіти змушений продукувати послуги, 
які продаються різним споживачам за різну ціну. По-друге, це установа 
з усталеними традиціями та певною репутацією, це установа не тільки 
комерційна, але й духовна, суспільна. По-третє, держава регулює 
освітню діяльність, позаяк відчуває свою відповідальність перед 
суспільством за професійну підготовку майбутніх фахівців, а тому 
заклади вищої освіти мають виступати провідниками державної 
освітньої політики. ЗВО – це високо диверсифікована організація, яка 
здійснює одночасно кілька видів діяльності. Тому для цих закладів 
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однією із пріоритетних проблем є оптимальний розподіл ресурсів між 
різними видами діяльності [2].  Модель стратегічного управління ЗВО, 
значною мірою, залежить від традицій вищої освіти, що сформувалися у 
конкретних державах під впливом історичних, соціальних, економічних, 
політичних, наукових, релігійних та інших чинників. Сучасний заклад 
вищої освіти – це високо диверсифікована організація, що займається 
виробництвом різнопланових економічних благ (товари і послуги, в 
основному освітні). Надає освітні послуги (здійснює навчання, 
перекваліфікацію, підвищення кваліфікації), послуги з управлінського 
консультування, наукового обслуговування, готує навчальну, наукову 
та методичну літературу, друкує її та випускає у світ, організовує та 
проводить наукові й експертні дослідження, здійснює діяльність із 
організації проживання, громадського харчування, надання 
комунальних і комерційних послуг [2]. Організацізаційно-економічною  
основою стратегічного управління ЗВО у розвинутих країнах є його 
автономія, межі якої визначаються законодавчо. Причому у 
міжнародній практиці автономія ЗВО стосується не лише певних 
академічних прав і свобод (академічна автономія), а розповсюджується, 
як правило, на організаційно-розпорядчу діяльність, фінансову політику 
та кадрову роботу (фінансово-господарська автономія), що посилює 
відповідальність керівництва (менеджменту) закладу за результати 
діяльності. Одним із інструментів стратегічного розвитку є 
впровадження у навчальну практику концепції ― «освіта протягом 
життя», яка передбачає використання новітніх управлінських 
технологій. Протягом останніх років кардинально змінилися механізми 
продукування та передачі знань, обсяг знань та професійно значущої 
інформації стрімко зростає. Вважається, що нині неможливо за роки 
навчання у закладі вищої освіти (протягом 5 або 6 років навчання) 
підготувати людину до висококласної професійної діяльності на все 
життя. Нині, на думку деяких науковців, щороку оновлюється 
приблизно 5 % теоретичних та 20 % професійних знань. Система вищої 
освіти, у вузькому значенні, – це сукупність організацій (інституцій), які 
виробляють (надають) освітні послуги, завдяки чому фізичні особи 
(споживачі) здобувають вищу освіту. До системи вищої освіти входять: 
заклади вищої освіти, а також інші організації  –  органи ліцензування, 
атестації та акредитації; наукові установи, які здійснюють аналітичні 
дослідження проблем розвитку вищої  освіти; моніторингові організації, 
які здійснюють нагляд за якістю вищої освіти; засоби масової 
інформації; громадські організації; донорські організації. Вказана 



125 
 

система має бути орієнтована на досягнення максимальної 
результативності та ефективності освітньої діяльності. Основною 
інституційною одиницею системи вищої освіти є заклади вищої освіти – 
спеціальні організації, в яких безпосередньо здійснюється процес 
надання освітніх послуг (навчання) за певними освітніми рівнями 
(молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук). 
ЗВО, як правило, – високо диверсифіковані організації, які одночасно 
здійснюють різні види діяльності: освітню (навчальну), наукову, 
інноваційну, методичну, господарську, видавничу та ін. Сучасний 
заклад вищої освіти має низку особливостей, що обумовлені його 
особливим статусом. На відміну від закладів вищої освіти минулого, 
сучасні – функціонують у конкурентному ринковому середовищі, 
намагаючись забезпечити собі більший обсяг доходу від виробництва 
(надання) більшого обсягу освітніх та інших послуг. До основних 
функцій ЗВО (навчання і дослідництва) додаються нові функції 
консультування, підприємництва тощо [5]. Як вже було зазначено, 
сучасний заклад вищої освіти – це за змістом, високо диверсифікована 
організація, специфічна освітня корпорація, яка здійснює одночасно  
кілька видів діяльності. Отже, менеджмент зазнає проблем 
оптимального розподілу ресурсів між різними видами діяльності [1]. 
Водночас із класичними закладами вищої освіти сьогодні у світі 
з’являються нові форми установ вищої освіти, так звані спеціалізовані 
ЗВО [3]. До них належать корпоративні університети, підприємницькі 
університети, відкриті університети, мережеві університети та 
транскордонні навчальні заклади. Такі ЗВО є справжньою 
альтернативою звичним освітнім інституціям та мають свої характерні 
особливості. Заклади вищої осіти запроваджують, зокрема, елементи 
стратегічного управління, які передбачають розробку стратегій 
(стратегічних орієнтирів) розвитку, цільових програм, низки 
взаємоузгоджених заходів відповідно до проголошених цілей і завдань 
[4]. 

Таким чином, вказаний досвід має бути вивчений та опрацьований 
українською наукою, що стане запорукою успішної інтеграції системи 
вищої освіти України до глобального ринку освітніх послуг. 
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Мегауніверситети як глобальні провайдери онлайн-
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Мегауніверситети вийшли на освітню авансцену в процесі 
популяризації та інформатизації вищої освіти. Постійна потреба у 
навчанні протягом усього життя призвела до різноманітних форм 
навчання та, таким чином, посилила конкуренцію й прискорила 
децентралізацію, а також конвергенцію навчальних ресурсів у сфері 
освіти. Поява мегауніверситетів поза масштабною експлуатацією 
ресурсів у закладах вищої освіти, а також неминуча потреба розвитку 
самої освіти, відобразили теперішні прагнення нашого суспільства. 

Їхній появі передувала така група чинників: 
1. Швидке економічне зростання країн-лідерів, збільшення 

нерівності та маргіналізації, приріст технологій й розрив знань між 
країнами. 

2. Зростаючий цифровий розрив у зв’язку з різними 
можливостями доступу до Інтернет-мережі. 

3. Зниження державного фінансування, що призводить до 
посилення конкурентної позиції. 

4. Економічний пресинг, який продиктований конкуренцією на 
ринку освітніх послуг.  
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5. Консолідація та глобальна інституціоналізація освітнього 
простору.  

6. Зміна соціального попиту, потреба суспільства у нових 
гнучких, адаптивних формах навчання, в розвитку яких експерти 
бачать велике майбутнє. 

7. Прагнення та можливість заявити про себе й популяризувати 
запатентовані технології і методики серед освітянської спільноти. 

Зміна підходів до системи університетського навчання призвела 
до появи нових відкритих форм існування мегауніверситетів у 
сучасній парадигмі освіти. Найпоширенішим з них є 
телеуніверситет – навчальний заклад, який здійснює навчально-
виховну роботу із використанням супутникового телевізійного зв’язку 
та глобальної мережі Інтернет для навчання студентів у регіональних 
підрозділах різних країн світу. Він передбачає спільну роботу 
незалежних університетів за інтегрованим навчальним планам, 
самостійно розробляє і доставляє курси, присуджує наукові ступені, 
видає дипломи та сертифікати, використовуючи професорсько-
викладацький склад і ресурси університетів. Формальною ознакою 
його існування є кількість студентів, що навчаються, – не менше 100 
тис осіб. Першопрохідцями у започаткуванні таких освітніх установ 
стали країни Південно-Східної Азії, які завдяки своїм зусиллям у 
вдосконаленні технології дистанційної освіти та підтримці послуг 
слухачів успішно завершили перехід від етапу використання 
телебачення як основного навчального засобу до етапу дистанційного 
навчання шляхом інтеграції мультимедійної системи навчання і 
навчання на базі комп’ютерних мережевих платформ. 

Іншою інституційною формою університетської онлайн-освіти є 
віртуальний університет. Залежно від контексту, цей термін вказує 
на мережеві університети або відкриту та технологічну освіту в 
університетах. Досить часто його розглядають як університет без 
жодного фіксованого кампуса, який не має навчальних корпусів і 
студентських гуртожитків, кабінетів адміністративних працівників і 
лекційних залів. Він складається з груп адміністраторів, розробників 
курсів, викладачів, технологів і учнів, котрі співпрацюють, і які 
розділені великими відстанями, часто національними межами, але які 
разом працюють і інтерактивно навчаються, використовуючи сучасні 
телекомунікаційні технології. Очевидно, що ця модель означає 
великий прогрес на шляху інтернаціоналізації освіти і доступності 
навчання [1, с. 115]. 
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Сам термін «віртуальний університет» використовується для 
позначення будь-якої організації, яка надає освітні послуги 
використовуючи сучасні засоби інформатизації: персональні 
комп’ютери, телекомунікаційні мережі, інформаційні системи та 
технології. При цьому одні університети забезпечують інтерактивне 
навчання в рамках власних університетських курсів, інші пропонують 
курси винятково он-лайн [2].  

Ще однією інноваційною освітньою інституцією є кібер-
університет – суб’єкт, який надає формальну освіту за допомогою 
електронних засобів масової інформації. Університети Cyber 
використовують онлайн-навчання для забезпечення доступу до всіх, 
незалежно від обмежень за географічним розташуванням, гнучкістю 
тощо [3]. 

Нові ініціативи постійно зростають, позаяк університети 
прагнуть до розв’язання зростаючого попиту та досягнення ширшого, 
а, в багатьох випадках, – і міжнародного студентського 
корпусу.Створивши серйозний виклик традиційній освіті, 
пропоновані мегауніверситетами технології навчання сприяли 
підвищенню рівня соціальної мобільності, надали можливість 
отримати бінаціональні компетенції, сформували нову комунікаційну 
культуру. 

Одними з найперших світовими мегауніверситетами 
дистанційного навчання стали University of South Africa (Африка, 
1946 р.), British Open University (Велика Британія, 1969 р.), 
FernUniversitätinHagen (Німеччина, 1974 р.). Визнаним лідером у 
системі електронної освіти у світі є Північна Корея, яка за свої новації 
у 2007 р. отримала нагороду від Юнеско. Саме Корея є однією із 
перших країн, яка офіційно легалізувала діяльність онлайн-освіти 
закріпивши за Сеульським кібер-університетом статус закладу вищої 
освіти відповідно до закону про безперервну освіту (2008 р.). Нині ця 
країна славиться найбільшою кількістю кібер-університетів – 19, 
серед яких лідерські позиції займають: ASEAN-ROK Cyber University, 
Hwashin Cyber University, Kyung Hee Cyber University та Open Cyber 
University. У 2012 р. уряд країни став ініціатором створення асоціації 
кібер-університетів Південно-Східної Азії (Association of South East 
Asian Nations (ASEAN) Cyber University) виділивши на цей проект 1,8 
млн дол. США. 

Серед європейських держав на особливу увагу заслуговує Open 
University (OU) Великобританії. Пропоновані його викладачами курси 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Cyber_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Cyber_University
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та навчальні матеріали користуються високою популярністю. Так, 
лише у 2010 р. університет очолив рейтинг за кількістю завантажень 
його матеріалів із сайту навчальних ресурсів iTunes U [4]– більше 20 
мільйонів завантажень. Відкритий університет продовжує приймати 
Moodle як віртуальне навчальне середовище (VLE) з власною 
командою, що розгортає власні плагіни. З 2013 р. ВУ організував 
платформу MВОК під назвою Future Learn, яка зараз є найбільшим 
постачальником у Великобританії безкоштовних онлайнових курсів.  

Пустила у хід важку артилерію і Франція, вивівши свої вищі 
школи на міжнародний ринок. Так, перший набір студентів у вересні 
2015 р. провів французький мегауніверситет Париж-Сакле, який 
об’єднав 19 ЗВО Франції та підприємницький сектор Парижу, щоб 
конкурувати з глобальними освітніми гігантами на зразок Гарварду та 
МІТ. За свій науковий потенціал і масштабність діяльності він 
отримав назву Французька силіконова долина. 

Перші позиції у рейтингах світових мегауніверситетів незмінно 
заповнювалися академічними університетами США та 
Великобританії, швидкими темпами в останні роки до них долучилися 
амбітні азіатські університети. 

Отже, як бачимо, мегауніверситети відіграють особливу роль у 
процесі популяризації вищої освіти та використанні сучасних 
технологій для її донесення споживачам, які прагнуть апробувати 
новітні методики отримання знань та отримати якісну освіту 
доступним способом. 
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Wdrożenie zarządzania strategicznego w działalność 

przedsiębiorstw: różnica między 

Ukrainą a krajami europejskimi 
 

Ideologia zarządzania strategicznego istotnie różni się od ideologii 
planowej gospodarki. W okresie istnienia radzieckiego nakazowo-
administracyjnego systemu zarządzania funkcje planowania strategicznego w 
tym lub innym stopniu były realizowane na poziomie ministerstw 
branżowych, połączeń związkowych w ich składzie, częściowo – na 
poziomie wyższego kierownictwa państwa. Przedsiębiorstwa i organizacje 
odgrywały rolę pododdziałów produkcyjnych, ich personel administracyjny 
nie posiadał doświadczenia, ani zasobów do planowania strategicznego i 
zarządzania. 

Zarządzanie strategiczne powinno być realizowane za pomocą 
określonego mechanizmu organizacyjno-ekonomicznego, który można 
uważać za najbardziej efektywne przedsięwzięcie ze względu na zestawienie 
środków finansowych, czasu i faktycznych wyników działalności na terenie 
Ukrainy. 

W praktyce gospodarczej przedsiębiorstw ukraińskich mechanizm  
zarządzania strategicznego jest wciąż niedostatecznie opracowany. Przy 
czym, ukraińscy analitycy uważają, że krajowy rynek przeszedł do etapu, 
kiedy brak opracowanej strategii przeszkadza przedsiębiorstwom. 

Podejmowanie giętkich decyzji, właściwych dla zarządzania 
strategicznego, nie zastępuje planowania, które jest podstawą wzrostu zbytu i 
dochodów. Wiele przedsiębiorstw działa nie posiadając planów. W 
ukraińskich firmach-nowicjuszach kierownictwo jest na tyle zajęte, że nie ma 
czasu na planowania, poza tym, nie potrafią tego robić.  

W dojrzałych ukraińskich przedsiębiorstwach wielu kierowników 
odznacza się tym samym. Według nich, sytuacja na rynku, w społeczeństwie 
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zmienia się zbyt gwałtownie, żeby planowanie przynosiło jakikolwiek 
korzyści. Planowanie strategiczne – proces administracyjny stworzenia i 
podtrzymywania strategicznej zgodności między celami przedsiębiorstwa, 
jego potencjalnymi możliwościami i szansami w zakresie marketingu i 
zarządzania. Opiera się ono na programowym oświadczeniu o misji 
przedsiębiorstwa, przedstawieniu celów i zadań, pakiecie gospodarczym i 
strategii wzrostu. 

Rozwój można rozpatrywać jako stopniową transformację stałych 
stanów systemu, przy czym, kolejny stan jest lepszy w porównaniu z 
poprzednim. O. Szubrawska zaznacza, że «wymaganie niepogarszania 
kolejnych stanów, przede wszystkim, dotyczy systemów ekonomicznych, 
które mają dość wysokie poziomy wyjściowe rozwoju. Dla systemów 
pozostałych jedną z oznak ich zrównoważonego rozwoju powinien być ich 
wzrost ekonomiczny. Przy czym, wzrostu tego nie należy łączyć wyłącznie 
ze zmianami ilościowymi. Powinno jemu towarzyszyć również 
podwyższenie jakościowego poziomu systemu ekonomicznego» [1, s. 38]. 

Dominujące koncepcje filozoficzne aktywności biznesowej wywodziły 
się od produkcji, wyrobu, wsparcia sprzedaży do koncepcji filozoficznych 
marketingu. Niektóre ukraińskie przedsiębiorstwa obecnie praktykują 
marketing socjalny, ekologiczny, gdzie produkt społeczny –  jest 
podstawowy punkt orientacyjny działalności biznesu. 

Za stały można uważać system, który nie poddaje się wpływom 
otoczenia i zachowuje swoje charakterystyki w różnych niesprzyjających 
warunkach. Stałość systemu również zależy od jej osobliwości, 
charakterystyk podstawowych. Im gorszy jest stan systemu na początku, tym 
więcej wysiłku trzeba włożyć po to, żeby osiągnąć poziom, który by 
zapewniał jego stałość. Dla takiego systemu istnieje o wiele więcej 
czynników, które by mogły go uszkodzić, niż dla tego, który odznacza się 
wyższym poziomem wyjściowym. 

Działalność marketingowa przeznaczona dla zadowolenia 
konsumentów i realizacji potrzeb organizacyjnych. W biznesie to na pewno 
oznacza potrzebę tworzyć dochód i sprzyjać dochodowości. Marketingu 
początki wywodzą się ze zwykłego barteru. Obecnie to – wysoce złożony 
szereg działań, skierowanych na wypełnienie luk na rynku i dodania 
znaczenia wymianom z konsumentami. Marketing rozwinął się 
dramatycznie, zaczynając od najbardziej wczesnych dni zwykłego barteru. 
Rozwija się nadal wraz ze zmianą społeczeństwa. Chociaż początkowo 
marketing na Ukrainie był działalnością indywidualną. 
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Dlatego tylko długoterminowe perspektywy mogą zapewnić 
przedsiębiorstwu podawszy jego rozwój i prosperowanie, a to jest możliwe 
tylko w przypadku wdrożenia zarządzania strategicznego w działalność 
międzynarodowej firmy na terenie Ukrainy. 
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Перспективи розвитку фермерства в Україні 
 

З початком ринкових перетворень в Україні почався процес 

створення фермерських господарств, що супроводжувався формуванням 

системи державної підтримки їхнього розвитку. Необхідність 

останнього зумовлюється значною роллю фермерства у соціально-

економічному розвитку села завдяки зростанню виробництва й 

задоволенню суспільних потреб у сільськогосподарській продукції, 

підвищенню ефективності використання природних, людських і 

капітальних ресурсів при збереженні навколишнього середовища, 

зростанню рівня й поліпшенню якості життя сільського населення, 

формуванню інвестиційно-інноваційних зон і розв’язанню соціальних 

проблем села. Як показують дослідження зарубіжних учених, однією 

із сильних сторін фермерських господарств є їхня стійкість. Усі вони 

працюють в умовах ризику й невизначеності, які характерні для 
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сільськогосподарської галузі, але при цьому зберігають свою 

структуру, функції та самоідентичність [3, с. 29]. 

Згідно із Законом України «Про фермерське господарство», воно 

є «формою підприємницької діяльності громадян зі створенням 

юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну 

сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою й 

реалізацією з метою одержання прибутку на земельних ділянках, 

наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до 

закону» [5]. 

Розвиток фермерських господарств зумовлюється зовнішніми та 

внутрішніми чинниками. До внутрішніх належать кількісний і якісний 

склад виробничих ресурсів, особистісні характеристики фермера й 

членів його сім’ї, спосіб управління, застосовувані технології. Ці 

чинники формують резерви підвищення ефективності та стійкості 

діяльності фермерських господарств до умов зовнішнього 

середовища. Зовнішніми чинниками є: правові основи діяльності цих 

господарств за всіма її напрямами; умови та доступ до кредитування; 

умови збуту фермерської продукції; діюча система державної 

підтримки, закупівель і зовнішньоекономічна політика держави; 

розвиток інформаційної системи. 

За даними Державної служби статистики, на кінець 2016 р. 

кількість діючих фермерських господарств становила 33682 од., площа 

сільськогосподарських угідь у їхньому користуванні – 4437,9 тис га, або 

22,3 % від загального землекористування сільськогосподарськими 

підприємствами. У середньому на одне фермерське господарство 

припадає 131,7 га сільськогосподарських угідь. Із загальної кількості 

фермерських господарств понад 80 % мають в обробітку земельні 

ділянки площею до 500 гектарів, понад 5 тис одиниць – господарства, 

що звітували про відсутність сільськогосподарських угідь. 

Таким чином, переважна більшість фермерських господарств має в 

обробітку невеликі площі земель, які можуть оброблятися за участю 

винятково членів сім’ї фермерського господарства. 

У загальній структурі виробництва валової продукції сільського 

господарства частка фермерських господарств залишається незначною – 

на рівні 6 – 8 % на рік. При цьому основний обсяг власної 
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сільськогосподарської  продукції фермерськими господарствами 

генерується в галузі рослинництва – понад 90 %. 

Останнім часом темпи технічного оснащення фермерських 

господарств перевищують темпи технічного оновлення усіх 

сільгосппідприємств. Зокрема, фермери віддають перевагу більш 

потужній техніці. 

Загальна кількість вказаної техніки у сільськогосподарських 

підприємствах за період 2013 – 2016 рр. зменшилася на 9 . Причому, її 

чисельність у фермерських господарствах збільшилася, зокрема за 

рахунок тракторів великої потужності, кількість яких зросла від 10 до 

15 %. 

Виробництво м’яса фермерськими господарствами у 2016 р. 

становило 56,3 тис тонн, що займає 2,4 % у структурі виробництва 

м’яса,  молока  – 183,6 тис тонн (1,8 %), яєць – 95,3 млн штук (0,6 %), 

вовни – 55 тонн (2,6 %), меду – 124 тонни (0,2 %). 

Усього фермерських господарств, які реалізовують на забій 

сільськогосподарські тварини, нараховується 934 одиниці, які 

займаються виробництвом молока – 673 одиниці, яєць – 65 одиниць. 

У даних формуваннях на початок 2017 р. нараховувалося: великої 

рогатої худоби – 105,7 тис. голів, що займає 2,9 % у структурі 

чисельності поголів’я в країні, корів – 39,9 тис. голів (1,9 %), свиней – 

273,0 тис голів (4,1 %), овець та кіз – 40,1 тис голів (3,4 %), коней – 

1,5 тис голів (0,5 %), птиці – 2,1 млн голів (1,0 %), бджолосімей – 5,3 

тис (0,2 %). 

За даними Державного комітету статистики України, у 2016 р. 

рівень рентабельності фермерських господарств майже за усіма видами 

сільськогосподарської продукції перевищував середній на 

сільгосппідприємствах. 

Отже, на сьогоднішній день фермерські господарства –це звичайні 

сільськогосподарські підприємства, які орієнтуються на отримання 

максимального прибутку шляхом підвищення ефективності своєї 

діяльності, у тому числі за рахунок підвищення власного 

технологічного рівня, який, на жаль, сприяє вивільненню працівників.  

За твердженням Міністерства аграрної політики України, 

розвиток фермерських господарств в Україні стримується 

обтяжливими регуляторними та бюрократичними перепонами, 

http://agroportal.ua/ua/views/blogs/spros-na-osnovnuyu-skh-tekhniku-vliyanie-devalvatsii/
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несприятливим діловим середовищем, нижчою конкуренто-

спроможністю індивідуального виробництва, порівняно з 

корпоративним сектором, адже останній має кращий доступ до 

ринкових ресурсів, каналів збуту, підтримки, а також вплив на аграрну 

політику в країні [4, с. 6 – 8]. 

Вважається, що розвиток фермерства стримується мораторієм на 

купівлю – продаж земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення (виробники сільськогосподарської продукції здійснюють 

свою діяльність переважно на орендованих землях) [4, с. 17]. Однак 

загальносвітовий досвід, де оренда землі є вагомою складовою 

земельного ринку, доводить неоднозначність такого твердження. Так, 

у Бельгії, Франції, Німеччині орендується понад 60 % 

сільськогосподарських земель, у країнах Європейського Союзу цей 

показник досягає 40 %, у Канаді – 30%, а у США – лише 30 % землі 

перебуває у власності фермерів [6]. Водночас значний вплив на 

ефективність використання земельних ресурсів мають не земельно-

орендні відносини самі собою, а раціональна побудови системи 

оренди земель сільськогосподарського призначення [1], умови ведення 

агробізнесу та наявність певних пільг для виробників, ефективне 

залучення інвестицій [2]. 

Отже, для розвитку фермерства в Україні необхідна розробка 

належного правового механізму щодо створення фермерських 

господарств, особливо дозвільної процедури створення та підтримки 

малого і середнього підприємництва, урегулювання правил щодо їх 

діяльності та трансформації фермерських господарств у сімейні 

фермерські господарства, надання їм особливого режиму оподаткування 

та пільгового кредитування. 

Водночас для розвитку фермерських господарств, забезпечення 

для них справедливих конкурентних умов, посилення їхньої 

економічної ефективності в Україні має бути унормованими як 

регулятивна політика щодо ведення фермерського та сімейно-

фермерського господарства, так і оподаткування 

сільськогосподарського сектору та малого агробізнесу. 
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Значна диференціація соціально-економічного розвитку регіонів – 

один з негативних наслідків сучасного стану трансформації економіки 

України. У державі продовжуються процеси поляризації рівнів життя 

населення, у складі яких – обсяги доходів, заощаджень, стандарти 

споживання різних благ. Посилення диференціації матеріального 

становища людей супроводжує формування ринкового простору, а 

розмах її в Україні настільки суттєвий, що навряд чи можна знайти 

аналоги серед країн, що стають на шлях модернізації економіки. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/973-15
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Вказана ситуація робить актуальним дослідження процесів, що 

відбуваються, а об’єктивна оцінка регіональних особливостей рівня 

життя людей оптимізує прийняття ефективних стратегічних рішень. 

Сучасні стандарти розвитку людства вкладають у поняття 

життєвого рівня населення певний рівень матеріального, соціального 

добробуту та духовного благополуччя, який можна оцінити цілим 

комплексом індикаторів. Одним з найважливіших макроекономічних 

показників, який характеризує рівень розвитку країни, є валовий 

регіональний продукт (ВРП) – показник ідентичний валовій доданій 

вартості (ВДВ). 

За даними департаменту економічної стратегії та 

макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, розмах варіації за показником ВРП у 2017 р. склав 

більше, ніж 20 разів. Лідером був Київ (196,6 млн грн), а аутсайдером – 

Чернігівська область (9,9 млн. грн.)[3]. 
Ще за радянських часів вимальовувались контрасти між 

регіональними центрами (Києвом, Харковом, Одесою, Дніпром, 
Донецьком) та периферією. Ці процеси поглибились у роки 
незалежності, що прискорило поляризацію регіонів України. 

Велику роль у розвитку регіонів держави відіграє диференціація 
природно-ресурсного потенціалу. Саме він визначає місце регіону в 
системі територіального поділу праці, галузеву, функціональну, 
територіальну структуру господарства, темпи регіонального соціально-
економічного розвитку.  

Сучасний стан економіки України характеризується як 
нестабільний з негативними тенденціями розвитку в окремих регіонах, 
що викликано тривалим військовим протистоянням з Росією, 
незбалансованою внутрішньогалузевою структурою господарства, 
значною часткою енергоносіїв у собівартості продукції, невисоким 
рівнем конкурентоздатності продукції тощо. Так, у 2017 р. лише у трьох 
областях України (Одеській, Київській, Івано-Франківській) 
спостерігався приріст промислового виробництва, порівняно з минулим 
2016 р.  на 10,3 – 12,2 %. Найнижчі показники позитивної динаміки (0,1 
– 1,0 %) були характерними для промисловості Чернігівської, 
Полтавської, Черкаської областей. 

Нарощування обсягів промислового виробництва здійснювалось 
переважно за рахунок харчової, целюлозно-паперової, хімічної та 
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нафтохімічної галузей. Водночас, недостатніми темпами розвивались 
машинобудівна, легка та деревообробна. 

Значне зниження промислового виробництва було очікуваним у 
Луганській та Донецькій областях відповідно – 3,0 та – 10,0 %[1]. 

Одним з важливих показників рівня життя населення регіонів 
України є демографічна ситуація. Наша держава на разі перебуває у 
стані глибокої демографічної кризи, найважливішою ознакою якої є 
висока смертність, яка, незважаючи на деяке підвищення 
народжуваності, залишається основним чинником природного 
скорочення населення. 

За рівнем смертності (15,3 %) Україна переважає навіть країни, що 
розвиваються (Нігерія, Конго, Ефіопія тощо). У країнах ЄС цей 
показник становить 6,7 %. Високі темпи депопуляції характерні для всіх 
регіонів держави. У деяких регіонах України рівень смертності майже 
такий, як був під час голодомору. Наприклад, у Дніпропетровській 
області, яка дуже постраждала від голодомору, у 1932 р. смертність 
становила 17,0 %, а у 2017 – 16,0 %. Не набагато краща ситуація у 
Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Найвищий рівень 
смертності спостерігається у північних, центральних і східних областях. 
Мають місце великі коливання між областями показники з причин 
смертності [2]. 

Проведений аналіз засвідчує різні рівні соціально-економічного 
розвитку і, відповідно, різні рівні життя населення в регіонах України. 
Це зумовлено відмінностями  їхнього економіко-географічного 
положення, природно-ресурсного потенціалу, демографічної ситуації, 
зайнятості, умов проживання та праці, історичного розвитку, традицій, 
звичаїв та ін. 

Дається взнаки факт, що новітні чинники розвитку, такі, як 
інноваційно-інвестиційні можливості території, науково-технологічний 
потенціал, транспортно-логістичні переваги не є задіяними через низку 
об’єктивних і суб’єктивних причин. Серед них найважливішою 
перепоною є військові дії на сході України. 

Дослідження життєвого рівня в Україні не втратили актуальності 
внаслідок глобального переосмислення стратегічної мети розвитку, 
позаяк досягнення високих стандартів життя є невід’ємною складовою 
побудови держави загального добробуту. За сучасних умов 
післякризового періоду й виходу на етап сталого економічного 
зростання, рівень життя населення країни і далі характеризується як 
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загальнонизький [4]. У такій ситуації найважливішого значення набуває 
проблема комплексного дослідження соціально-економічного 
становища населення, детальне відстеження динамічних зрушень у 
протіканні окремих процесів та визначення перспектив подальшого 
розвитку на регіональному рівні. 

Регіональний підхід до дослідження рівня життя населення 
України сприятиме розробці науково-обгрунтованих рекомендацій 
щодо проведення адекватної регіональної та загальнодержавної 
соціально-економічної політики, спрямованої (націленої) на 
вирівнювання умов життя населення та підвищення рівня його 
розвитку. 
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Про необхідність розвитку фермерства в Україні у наукових і 

професійних колах не перестають говорити, практично, із часу 

проголошення незалежності. Досить сказати, що ще у грудні 1991 р. був 

прийнятий Закон України «Про селянське (фермерське) господарство», 

який сформував нормативно-правову базу та сприяв розвитку і 

всебічній підтримці фермерства [1]. Це привело до того, що вже у 
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1995 р. в Україні нараховувалось приблизно 35 тис фермерських 

господарств, які обробляли 790 тис га сільськогосподарських угідь. На 

одне господарство припадало, у середньому, 22,6 га угідь. 

Пік кількості фермерських господарств досягнув у 2005 р., коли їх 

нараховувалось 42,4 тис, а оброблювана земельна площа становила вже 

приблизно 3,7 млн га. На одне фермерське господарство у цьому році 

припадало 83,6 га земель. Але після 2005 р. кількість фермерських 

господарств в Україні почала поступово зменшуватись. За даними 

Державної служби статистики, станом на кінець 2016 р. в Україні 

нараховувалось  33,7 тис діючих фермерських господарств, що на 

20,5 % менше від їх кількості у 2005 році. При цьому площа 

сільськогосподарських угідь, які оброблялись цими господарствами, 

збільшилась і становила 4,4 млн га, або по 131,7 га у середньому на 

одне господарство  [2]. Для порівняння, у Франції, яка за площею 

співрозмірна із площею України, нараховується понад 500 тис 

фермерських господарств, які обробляють 27,5 млн га земель, а на одне 

господарство припадає 52,1 га земель[3, с. 23]. 

У контексті сказаного важливо оцінити подальші  перспективи 

розвитку фермерства в Україні із позицій впливу тих факторів, які 

суттєво визначають їхню динаміку та спрямованість.  

Очевидно, що головним резервом для розвитку фермерства є 

особисті селянські господарства, яких нараховується понад 4,1 млн і які 

обробляють 6,3 млн га землі або 1,54 га із розрахунку на одне 

господарство. Але у розвитку цієї категорії господарств тривалий час 

спостерігаються негативні тенденції.  Так із 2005 р. до 2017 р. їх 

кількість скоротилася більше, ніж на 840 тис одиниць і така тенденція 

продовжується. Площа землі, яка обробляється цими господарствами, 

також зменшилась за цей період на  460 тис га. Відповідно, поголів’я 

корів зменшилось на 36,4 %, свиней – на 20,8 %. 

Однією із головних причин, що вплинули на згадані тенденції, є 

складна демографічна ситуація на селі. За даними В.М. Чопенка, із 1990 

р. до 2014 р. кількість сільського населення в Україні зменшилась із 

16,1  до 14,1 млн осіб. На початок 2015 р. в Україні нараховувалось 

28338 сільських населених пунктів, що на 416 менше, порівняно із 

1990 р. Щільність сільського населення за цей період зменшилась із 

28,1 осіб до 23,0 осіб на кв. км. [4, с. 65]. Крім того, спостерігається 
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тенденція до  старіння сільського населення. Так, за даними статистики,  

протягом 2010 – 2014 рр. у 5 % сіл не народилося жодної дитини, а у   

6 % – не  проживала молодь віком до 30 років. Лише приблизно 

половини членів особистих селянських господарств  є громадянами 

працездатного віку. Таким чином, зменшується  фізична кількість 

сільських жителів, які можуть стати засновниками нових фермерських 

господарств. Щобільше, із загальної кількості особистих селянських 

господарств лише приблизно 15 % таких, які отримали земельні наділи 

у межах 2 га із метою ведення товарного господарства і можуть бути 

перспективними із точки зору створення на їхній основі сімейних 

фермерських господарств. 

Інша, не менш болюча проблема, яка негативно впливає на 

розвиток фермерства, – це бідність сільського населення. За оцінками 

фахівців, за межею бідності нині перебуває 95,8 % сільських жителів 

України [5, с. 5]. Це значно звужує інвестиційні можливості селян, які 

мають намір створити хоча б сімейну ферму. Для прикладу, звичайний 

доїльний апарат, який може забезпечити отримання молока першого 

ґатунку, коштує в межах 6 – 7 тис грн. Для того, щоб виростити 

картоплю на 0,1 га із дотриманням усіх технологічних вимог, необхідно 

потратити до 9 тис грн. Зрозуміло, що  не кожна сільська сім’я зможе 

сформувати стартовий капітал, достатній для створення  фермерського 

господарства. 

Щобільше, дефіцит інвестиційних ресурсів у селянських 

господарствах часто  супроводжується високими ринковими та 

логістичними ризиками. З одного боку, є висока ймовірність 

виникнення не сприятливої ринкової кон’юнктури на ринках тих видів 

продукції, які можуть пропонувати такі господарства. З іншого боку, 

доступ до ринків збуту продукції, особливо для дрібних фермерських 

господарств, суттєво ускладнений, через нерозвиненість заготівельної,  

складської мережі багатьох сільських територій та монопольне 

становище окремих заготівельних організацій на регіональних ринках 

сільськогосподарської продукції. 

Розуміючи ці проблеми, Уряд України передбачив ряд заходів, 

спрямованих на стимулювання розвитку фермерства, які визначені, 

зокрема у Концепції розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарської кооперацій на 2018 – 2020 рр. [6]. У 2018 р. на 
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реалізацію визначених у Концепції завдань Урядом передбачено 

спрямувати 1 млрд грн. В основному ці кошти підуть на здешевлення 

кредитів до 1 – 2 %, відшкодування 70 % вартості обладнання, 

придбаного фермерськими кооперативами, повернення 80 % вартості 

приданого насіння української селекції тощо. При цьому визначено, що 

Концепція спрямована на підтримку фермерських господарств площею 

до 100 га. Крім того, у 2018 р. Урядом виділені кошти  на підтримку 

галузі тваринництва обсягом до 2,3 млрд грн. Зокрема, передбачені 

дотації 1500 грн на одну корову в рік для виробників, юридичних осіб. 

Але питання полягає ще і в тому, наскільки ефективними можуть 

виявитися заплановані Урядом заходи як з точки зору обсягів такої 

допомоги, так і з позицій адміністрування процесу надання виділених 

коштів. Попередній досвід показує, що простому фермеру важко 

отримати обіцяну Урядом підтримку через великі бюрократичні 

перепони, непрозорість, наявність корупційних схем, які 

супроводжують цей процес. Для прикладу, у 2017 р. дотації змогли 

отримати лише 1706 юридичних осіб, що становить 3,6 % від загальної 

кількості 47,7 тис сільськогосподарських підприємств. Були і такі 

підприємства, які отримали 2 грн допомоги  за рік [7]. Крім того, багато 

нарікань фермерів викликають запізнення із наданням допомоги від 

держави. Проблема у тому, що основна потреба в обігових коштах для 

сільськогосподарських підприємств виникає у весняно-літній період, а 

допомога від держави часто надходить під кінець року. Тому 

підприємства змушені  брати дорогі кредити, або спрощувати 

технологію виробництва продукції, намагаючись її здешевити. 

Така ситуація призвела до того, що у селян сформувався високий 

рівень недовіри до обіцянок держави щодо надання підтримки. 

Відповідно є побоювання із приводу того, що визначені у Концепції 

заходи, а також внесені у 2016 р. зміни до Закону України «Про 

фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності 

сімейних фермерських господарств не дадуть очікуваного результату. 

Для того, щоб селяни  відреагували на (навіть!) дуже привабливі 

економічні й інші законодавчі  стимули з боку держави, необхідно, 

передовсім, відновити довіру до неї. Потрібно створити такі 

інституційні умови, які б однозначно гарантували отримання обіцяної 

допомоги усім, хто може на неї претендувати згідно з діючим 
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законодавством. Лише за таких умов  можна сподіватись, що 

фермерський рух в Україні набуде масового характеру і виконає 

покладену на нього соціальну й економічну місію. 
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Вплив туризму на соціально-економічний розвиток 

держави   
 

В умовах глобалізації та динамічного розвитку світового ринку 

послуг туристична індустрія набуває дедалі більшої значущості та 

пріоритетності. Туризм як один із головних стратегічних економічних 

секторів, який вносить важливий внесок у формування ВВП і експорту 

країни, займає особливе місце в системі міжнародних господарських 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2009-12
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
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відносин, сприяє посиленню позитивних тенденцій в економіко-

політичному та соціально-культурному житті суспільства. 

Протягом останніх років світовий ринок туристичних послуг 

демонструє найвищі темпи зростання серед усіх інших галузей 

нематеріальної сфери. Для багатьох країн світу міжнародний туризм 

став найприбутковішою галуззю економіки, а доходи від нього − 

важливою складовою національних бюджетів.  За різними оцінками, на 

індустрію туризму припадає третина світової торгівлі послугами, 

приблизно 7 % світових інвестицій, 5 % усіх податкових надходжень, 

11 % світових споживчих витрат [1, c. 11].  

Сьогодні туристична галузь розвивається дуже швидкими темпами 

і в найближчі роки може стати найважливішим сектором 

підприємницької діяльності. За прогнозами експертів, протягом 

наступних років рівень щорічного зростання туристичної галузі 

становитиме 5 %, що дасть можливість створити додатково 2 млн нових 

робочих місць [2]. 

Стратегічною метою розвитку туризму в Україні є створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, що буде здатний  

максимально задовольняти потреби туристів і на цій основі забезпечити 

комплексний розвиток територій та їхніх соціально-економічних 

інтересів. На сьогодні Україна має усі передумови для інтенсивного 

розвитку внутрішнього й іноземного туризму: особливості 

географічного розташування й рельєфу, сприятливий клімат, багатий 

природний, історико-культурний та туристично-рекреаційний 

потенціал. Проте розвиток цієї важливої сфери національної економіки 

є ще недостатнім, адже значна частина природних територій та об’єктів 

культурної спадщини непристосована для туристичних відвідувань, 

туристична інфраструктура загалом не відповідає якісним параметрам, а 

туристичні послуги в більшості секторів туристичної індустрії – 

вимогам до якості обслуговування. 

Туристична діяльність суттєво вплає на формування державного 

бюджету, а тому  підтримка функціонування туристичної галузі у 

складних кризових умовах господарювання є важливим завданням, як 

на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. В’їзний туризм 

як вагомий чинник збільшення валютних надходжень та створення 
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додаткових робочих місць має стати одним із пріоритетних видів 

туризму в Україні. 

Зростання конкуренції на світовому ринку туристичних послуг 

дедалі  більше призводить до переміщення України у «периферію» 

туристичних потоків. За даними Всесвітньої туристичної організації 

(UNWTO), частка України в туристичних потоках Європи становить 

близько 4% та близько 0,9% – у загальноєвропейських надходженнях 

від туристичної діяльності [3]. 

Масштаби туристичних потоків істотною мірою залежать від 

політичної та макроекономічної ситуації (передусім, інфляції, зміни 

курсу валют), реальних доходів населення, наявності об’єктів 

туристичної інфраструктури й іміджу туристичних об’єктів. 

Протягом останніх років в Україні  мало місце зростання виїзного 

туризму за істотного скорочення інтересу іноземців до України.  

Попри наявний значний потенціал туристичної індустрії, в Україні 

впродовж достатньо тривалого періоду часу спостерігається 

збільшення розриву між обсягами надходжень і відтоком грошових 

коштів з країни, прямо або побічно спровокованих імпортом 

туристичних послуг: від переказів платежів іноземним 

туроператорам та іншим суб’єктам приймаючої сторони – до 

особистих витрат туристів, що не враховуються офіційною 

статистикою.  

Україна належить до групи країн із незначним впливом 

туристичної галузі на розвиток національної економіки. Внесок 

туристичної індустрії у нашій державі  експертами оцінюється у 1,3 

млн дол США або 1,4% ВВП, а в українській сфері туризму зайнято 

1,2 % відзагального кількості зайнятих  осіб в країні. Для порівняння, 

у Польщі туристична сфера оцінена у майже 8 млн дол США або 1,7  

% ВВП, занятість – 1,7 % від загальної кількості зайнятих  осіб в 

країні; у Туреччині – 35,9 млн дол США або 5 % ВВП, зайнятість – 

2,3 % від зайнятого населення [3]. 

Низький рівень використання потужностей туристичного 

потенціалу України підтверджується й незначними обсягами 

експорту туристичних послуг. В Україні частка експорту 

туристичних послугу структур і експорту товарів і послуг становить 

лише 0,7 %, а в країнах Європи – приблизно 30 %. У більшості країн, 
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що розвиваються, на частку іноземного туризму припадає 10 – 15 % 

доходів від експорту товарів і послуг.  

За оцінками експертів Всесвітньої туристичної організації, 

світовий ринок туризму протягом багатьох років поспіль зростає та 

продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на труднощі, які 

передусім пов’язані із забезпеченням безпеки. Натомість, маючи всі 

передумови для належного розвитку економіки за рахунок туризму, 

Україна і далі поступається багатьом країнам світу. Так, за індексом 

конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму у 2017 р. 

Україна отримала оцінку в 3,5 бали із семи можливих і опинилась на 

88 місці серед 136 країн світу, втративши за цим індексом 12 позицій 

порівняно із 2013 р. [3].  

Перспективи розвитку та створення вітчизняної туристичної 

галузі є надзвичайно великими, адже практично кожна область має 

свої особливості, які зможуть стати візитною карткою країни при 

залученні іноземних туристів. Проте рейтинг країн світу за індексом 

конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму у 2017 р. 

вказує на те, що сфера туризму в Україні на сьогодні ще не 

розглядається як пріоритетна для уряду нашої країни (122 місце у 

рейтингу), а бізнес-середовище не сприяє розвитку сфери туризму 

(124 місце у рейтингу за цією складовою серед 136 країн світу). 

Розвиток міжнародного туризму в Україні, перетворення його 

на джерело значних і стабільних надходжень до бюджету  вимагає від 

нашої країни активної державної політики та узгоджених дій усіх 

органів державної та місцевої влади щодо розвитку туризму, 

створення конкурентоспроможного туристичного продукту, 

суттєвого вдосконалення туристичної інфраструктури. Перспективи 

відновлення в’їзного туристичного потоку також значною мірою 

пов’язані із стабілізацією ситуації на сході України, ефективним 

розвитком євроінтеграційних процесів, що, врешті-решт поліпшить 

зовнішній імідж та зміцнить авторитет нашої держави на 

міжнародному ринку туристичних послуг. 
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Індекси інноваційності регіонів типу INPUT і OUTPUT  
 

Для визначення рівня інноваційності регіонів запропоновано 
використовувати, з одного боку, структурну міру розвитку як 
знаряддя багатовимірного статистичного аналізу, а з  іншого – 
показники European Innovation Scoreboard (EIS) 2017 р. [1]. На 
основі такого підходу пропонується визначити ефективність 
регіональної інноваційності в такій послідовності: 

- сформувати матриці статистичних даних на основі чинників 
регіональної інноваційності окремо за типами INPUT і OUTPUT;  

- визначити міру інноваційності кожного регіону; 
- визначити міру ефективності інноваційності в ієрархічному 

регіональному розрізі. 
European Innovation Scoreboard для визначення регіональної 

інноваційності виділяє чотири окремі простори:  
1) створення знань і підприємництво; 
2) інвестиції; 
3) інноваційна діяльність; 
4) впливи. 
Виділені простори можна згрупувати у вигляді матриць за 

такими ієрархічними або показниковими характеристиками:  
- у національному розрізі, 
- у розрізі регіонів у кожній країні, 
- у розрізі вимірників кожної групи INPUT, 
- у розрізі вимірників кожної групи OUTPUT. 
Побудова індексу регіональної інноваційності типу INPUT 

опирається на часткові індекси, визначені для двох груп вимірників:  
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- створення знань і підприємництво, 
- інвестиції. 
Частковий індекс регіональної інноваційності типу INPUT для 

кожної групи вимірників з використанням даних для всіх регіонів у 
всіх країнах є середньою арифметичною величиною нормалізованих 
значень кожного показника для кожного регіону в кожній країні. 
Нормалізована величина визначається як відношення відхилення 
показника від мінімального по країні до відхилення максимального і 
мінімального значень по країні. Таким чином, отримуємо величину, 
діапазон зміни якої від 0 до 1. 

Побудова індексу регіональної інноваційності типу OUTPUT 
опирається на часткові індекси для визначених груп вимірників:  

- інноваційна діяльність, 
- впливи. 
Принцип розрахунку часткових індексів такий самий , як і для 

індексів INPUT. 
Побудовані часткові індекси слугують для побудови індексів 

регіональної інноваційності INPUT та OUTPUT. Ці індекси за 
аналогією є середньоарифметичними величинами своїх часткових 
індексів. Таким чином, їхні значення також будуть змінюватись на 
інтервалі [0, 1]. Оскільки всі показники EIS є стимуляторами, то 
інтерпретація індексів така: ближча до 1 величина індексу показує 
вищу інноваційність типу INPUT або OUTPUT. Обидва індекси 
дають також змогу впорядкувати регіони відповідно до рівня їхньої 
регіональної інноваційності в національному масштабі, з огляду на 
витрати на інновації та на ефекти інноваційності . 

Важливим критерієм в оцінці регіональної інноваційності є її 
ефективність, тобто співвідношення між витратами й ефектами, 
тобто між індексом INPUT і індексом OUTPUT. Підставою для 
оцінки ефективності інноваційності регіону є величини індексів 
типу INPUT і OUTPUT. Такий підхід дасть змогу виділити 
регіональні простори таких класів: 

- клас І містить регіони, для яких величина індексу INPUT буде 
вищою від величини OUTPUT: 

1
OUTPUT

INPUT
, 

де   – величина, задана a priori; 
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- клас II – регіони, для яких величини індексів INPUT і 
OUTPUT рівні: 

  11
OUTPUT

INPUT
; 

- клас III – регіони, для яких величина індексу INPUT буде 
нижчою від величини OUTPUT: 

1
OUTPUT

INPUT
. 

Уведення параметра   до визначення ефективності 
інноваційності регіону уможливить індивідуалізувати оцінки через 
сприйняття дослідником цієї оцінки. Представлена процедура 
виміру регіональної інноваційності дає змогу визначити міру 
ефективності інноваційності регіону: 

NnKkM kcn
k ,...,1,,...,1,10  , 

де c = 0, 1, 2; n
kM  – міра ефективності інноваційності регіону k, 

що належить до країни n. 
При цьому: 
c = 0, якщо k-ий регіон n-ої країни належить до класу І; 
c = 1, якщо k-ий регіон n-ої країни належить до класу II; 
c = 2, якщо k-ий регіон n-ої країни належить до класу III. 
Як легко зауважити, міра М  набуває такі значення: 
М = 1, якщо k-ий регіон n-ої країни належить до класу І, тобто 

коли індекс інноваційності типу INPUT перевищує величину 
індексу інноваційності типу OUTPUT; 

М = 10, якщо k-ий регіон n-ої країни належить до класу II, тобто 
значення індексу інноваційності типу INPUT наближено рівне 
величині індексу інноваційності типу OUTPUT; 

М = 100, якщо k-тий регіон n-тої країни належить до класу III, 
тобто величина індексу типу INPUT нижча від величини індексу 
типу OUTPUT. 

Семантична інтерпретація ефективності регіональної 
інноваційності вимагає уточнення процедури класифікації регіонів з 
огляду на вибрану методику співвідношення індексів INPUT та 
OUTPUT. Узагальнення дасть змогу визначити рівень ефективності 
регіональної інноваційності. Запропонована міра ефективності 
інноваційності регіону створить можливість для того, щоб 
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визначити міру ефективності інноваційності країни в національному 
розрізі. 

Ідея міри ефективності інноваційності країни в ієрархічному 
регіональному розрізі базується на врахуванні міжрегіональної 
диференціації. Як відомо, регіональна інноваційність може бути 
проінтерпретована в двох аспектах: 

- щодо регіону; 
- щодо країни з урахуванням регіонального виміру, отже, 

міжрегіональної диференціації. 
Вимір регіональної інноваційності в ієрархічному трактуванні 

враховує вплив регіону на державний рівень у сфері інноваційності. 
Міра ефективності інноваційності країни в ієрархічному 

регіональному розрізі визначається за формулою [2]: 

100

1







K

M

MEIK

K

k

n
k

n , 

де nMEIK  – міра ефективності інноваційності країни n; n
kM  – 

міра ефективності інноваційності регіону k, що належить до країни 
n; К – кількість регіонів n-ої країни, Nn ,...,2,1 . 

Величини міри ефективності інноваційності в ієрархічному 
регіональному розрізі, ближчі до мінімуму, означають, що країна 
має слабку позицію з огляду на ефективність інновацій в 
регіональному розрізі, а ближчі до 1 значення свідчать  про високу 
ефективність інноваційності країни в регіональному розрізі.  
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Формування комплексу маркетингу підприємств 

готельного бізнесу Прикарпаття  як інструмент 

розвитку регіону 
 

Аналіз наукових праць дає змогу розглядати 

«стратегію маркетингу» як невід’ємну складову стратегії розвитку 

господарюючих суб’єктів у певному регіоні.   Вдало обрана стратегія є 

найважливішим результатом і водночас ефективним механізмом 

стратегічного управління, позаяк вона цілеспрямовує та мобілізує 

використання потенціалу підприємства у визначених напрямах 

розвитку. 

Як показує світовий досвід, у країнах з ринковою економікою 

традиційна концепція  маркетинг-мікс («4–Р») на сьогоднішній час 

вважається обмеженою, хоча й містить істотні основні елементи та 

функції, які є складовими маркетингової діяльності підприємств. 

Деякими науковцями зроблені спроби ввести в структуру 

маркетингового комплексу додаткові елементи у вигляді п’ятого «Р», 

тобто людей, людські ресурси (people), персонал (personnel) або 

особисті продажі (personal selling) та формування суспільної думки 

(public opinion formation) [1]. Вважаємо, що, оскільки підприємства 

готельного бізнесу належать до сфери надання готельних послуг, 

доцільно визначити набір відповідних складових комплексу 

маркетингу. Для цього нами проаналізовано точки зору авторів, у 

роботах яких досліджені питання теорії та практики застосування 
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маркетингу в діяльності підприємств з надання різноманітних  послуг і 

сформульовано набір «Р-складових» маркетингового комплексу для 

підприємств готельного бізнесу. 

 
 

 
Продукт/ 

послуга 

Ціна  Просування Лояльність 

споживача 

Стимулю

вання 

збуту 

Мотивація 

персоналу 

Якість    

послуги 

Процес 

пропозиції 

продукту/ 

послуги 
 

Рис. 1. Складові комплексу маркетингу підприємств готельного бізнесу 
 

Необхідність розробки маркетингової стратегії підприємств 

готельного бізнесу Прикарпаття  зумовлена такими чинниками: 

 – підвищенням ролі маркетингової діяльності в умовах ринку, 

розвитком міжрегіональних і міжнародних зв’язків;  

– посиленням конкурентної боротьби на туристичному ринку;  

– необхідністю комплексного використання логістичного підходу 

до управління діяльністю підприємств готельного бізнесу;  

– розвитком сучасної інформаційної системи;  

– удосконаленням методів маркетингових досліджень; 

– підвищенням ролі економіки знань у розвитку туристичної 

галузі [2; 3].  

Реалізація готельних послуг, що надаються підприємствами 

готельного бізнесу, неможлива без розробки комплексу заходів, 

спрямованих на вдосконалення маркетингової політики і розробки 

конкурентної стратегії.   

Згідно з трактуванням у сучасному економічному словнику, 

маркетингова стратегія – це сукупність маркетингових  заходів 

компанії, спрямованих на  стійке просування  своїх товарів на ринок, 

також визначення  цілей,  аналіз,  планування  дієвих маркетингових  

заходів, моніторинг [4, с. 384]. 

У наукових дослідженнях М. Портера вказується, що процес 

розробки конкурентної стратегії підприємства полягає у пошуку чіткого 

формулювання того, як підприємство буде вести конкуренцію, якими 

повинні бути його цілі, і які кошти та конкретні дії потрібні для 

досягнення цих цілей [5].  

         Комплекс  маркетингу 
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Отже, за М. Портером виділяємо три етапи розробки 

маркетингової стратегії: збір та аналіз інформації щодо ринкової 

діяльності підприємства та конкурентів, прийняття рішення щодо 

мети маркетингових досліджень та аналіз наявних і потенційних 

ресурсів, що можуть бути використані для досягнення обраної мети. 

При виборі маркетингової стратегії розвитку підприємств готельного 

бізнесу Прикарпаття  необхідно: встановити цілі функціонування; 

визначити асортимент надання готельних послуг, враховуючи 

зростаючі вимоги споживачів; виявити сегменти, у яких діятиме 

підприємство, а також можливість зайняти лідируючі позиції на цих 

сегментах.  
 

Таблиця 1 
 

Сформована група типових маркетингових стратегій для 

підприємства готельного бізнесу 
 

Типовий набір 

варіантів стратегій 
Приклад реалізації 

товарні Розробка нової готельної послуги 

Диференціація послуг за сегментами 

Удосконалення готельної послуги 

цінові Стратегія низьких цін 

Стратегія ковзних цін 

Стратегія сезонного ціноутворення 

Стратегія стимулювального ціноутворення 

розподілу Стратегія використання традиційних 

(горизонтальних) каналів розподілу 

Стратегія використання вертикально 

інтегрованих каналів розподілу 

просування Стратегія масового охоплення аудиторії 

Стратегія вибіркового охоплення 

охоплення ринку Інтенсивний розподіл 

Вибірковий (селективний) розподіл 

інтенсивного росту Стратегія глибокого проникнення на ринок 

Стратегія розвитку ринку 

Стратегія розвитку товару 
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конкурентні стратегії Стратегія лідера ринку 

Стратегія Челенджера 

Стратегія послідовника 

комунікаційні 

стратегії 

Стратегія проштовхування 

Стратегія протягування 

Комбінована комунікаційна стратегія 

соціально-етичного 

маркетингу 

Стратегія соціально-етичної відповідальності 

Стратегія взаємовідносин 
 

Маркетингова стратегія підприємства готельного бізнесу 

повинна бути спрямована на вдосконалення всіх компонентів: 

готельна послуга, ціна і цінова політика, географія регіонального 

ринку і стимулювання збуту. Перед розробкою маркетингової 

стратегії, на основі якої буде здійснюватися досягнення стратегічних 

цілей, необхідно оцінити готовність підприємства готельного бізнесу 

до роботи в умовах неминучих стратегічних змін.  
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Власні доходи місцевих бюджетів як основа фінансової 

самостійності органів місцевого самоврядування 
 

Одними з головних умов інтеграції України до європейського 

співтовариства є децентралізація влади та надання фінансової 

самостійності органам місцевої влади. Фінансовою базою місцевих 

органів самоврядування є місцеві бюджети, які дають змогу закріпити 

їхню економічну незалежність. Тому особливої актуальності набуває 

питання створення в державі ефективного механізму наповнення 

місцевих бюджетів, який би забезпечував таке співвідношення між 

власними та закріпленими доходами, що гарантувало б достатню 

автономію таких бюджетів. При формуванні доходів місцевих 

бюджетів, що характеризується низькою часткою їхніх власних доходів 

і великим обсягом закріплених доходів та міжбюджетних трансфертів, 

обмежуються фінансові можливості органів місцевого самоврядування 

та, попри все, стримуються процеси позитивних соціально-економічних 

перетворень у регіонах.  

Дієвим засобом, який би забезпечив утвердження фінансової 

самостійності і стійкості органів місцевого самоврядування в Україні, є 

проведення бюджетної децентралізації, яка повинна супроводжуватись 

передачею на місцевий рівень достатніх джерел бюджетних надходжень 

та розширенням фінансової бази місцевих органів. Проте на сьогодні 

фінансову основу місцевих органів влади становлять здебільшого 

доходи, отримані з державного бюджету, тому важливим залишається 

створення державою умов для формування власної дохідної бази 

місцевих бюджетів та розвитку місцевого оподаткування [6, с. 77]. 
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Так, як відомо, процес децентралізації в Україні розпочався зі змін 

до Бюджетного і Податкового кодексів, внесених у грудні 2014 р., 

завдяки чому були здійснені деякі позитивні кроки для нарощення 

дохідної бази місцевих бюджетів, що і зараз позитивно впливає на 

розширення їхньої самостійності. Згідно зі змінами, частина податків 

залишається на місцях, нові громади отримали можливість 

встановлювати місцеві податки та регулювати їхні ставки. Зокрема, 

завдяки віднесенню до місцевих податків і зборів плати за землю вони 

стали другим за обсягом джерелом наповнення місцевих бюджетів, 

частка яких у 2016 р. у загальній структурі доходів місцевих бюджетів з 

урахуванням податків на майно та єдиного податку сягнула 24,8 %, а 

запроваджений у 2015 р. акцизний податок на роздрібний продаж 

підакцизних товарів становить 6,7 %, загальних надходжень місцевих 

бюджетів, що робить його четвертим за обсягом податковим джерелом 

[2]. Також передача з державного бюджету до місцевих державного 

мита (за місцем вчинення дій та видачі документів) і плати за надання 

певних видів адміністративних послуг дала змогу збільшити 

неподаткові надходження місцевих бюджетів. 

Проте вагомою проблемою залишається те, що децентралізація, 

яка відбувається, полягає у зміні агентів, що виконують функції 

держави, але не в одержанні самостійності у прийнятті відповідних 

рішень у сфері бюджету. 

Оскільки розмір надходжень від місцевих податків і зборів не 

спричиняє зменшення обсягу отримуваних міжбюджетних трансфертів, 

то місцеві податки і збори вважаються одним з найбільших фіскальних і 

регулюючих потенціалів серед доходів, які формуються в результаті дій 

та рішень, ухвалених органами місцевого самоврядування [1, с. 15]. 

Щодо мобілізації податкових надходжень до місцевих бюджетів, 

то основною проблемою є ще незначна частка місцевих податків і 

зборів, нездатність їхнього чинного переліку враховувати особливості й 

потенціал соціально-економічного розвитку окремих територій і, 

відповідно, сприяти забезпеченню їхньої фінансової самодостатності.  

Необхідним є розширення переліку місцевих податків і зборів, що 

можуть бути введені органами місцевого самоврядування на відповідній 

території (в тому числі місцеві податки із чітким цільовим 

спрямуванням), та реальних інструментів впливу на платників місцевих 
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податків і зборів органами місцевого самоврядування, позаяк навіть 

податок на майно і єдиний податок за основними елементами механізму 

свого застосування регламентуються загальнодержавним 

законодавством, а не рішеннями органів місцевого самоврядування [1, 

с. 16]. Для здійснення ефективного планування і прогнозування 

надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів та розвитку 

податкового потенціалу регіону, доцільно здійснювати нагляд органами 

місцевого самоврядування за діяльністю суб’єктів і станом об’єктів 

місцевого оподаткування, а також забезпечувати стабільність місцевого 

оподаткування.  

Важливим постає забезпечення тісного взаємозв’язку між 

податками, що надходять до місцевих бюджетів, та вигодами від 

відповідних видатків, тобто споживачі суспільних благ та послуг 

повинні платити за те, що вони отримують за рахунок місцевого 

бюджету, і одержувати те, за що вони сплачують податки. Тому у 

розпорядження місцевих органів влади доцільно передавати податки, 

база оподаткування яких не має значної мобільності, а тому такі 

податки не можуть перекладатися на жителів інших регіонів [5, с. 53]. 

З метою розширення реальної бази для стягнення природно-

ресурсних платежів, доречним є створення комплексу заходів стосовно 

впорядкування відносин у сфері володіння та користування природними 

ресурсами, які є на прилеглих до сільських населених пунктів 

територіях. Також це дасть можливість підвищити мотивацію сільських 

територіальних громад до ефективного та раціонального використання 

належних їм природних багатств [3, с. 163]. 

Підвищити фіскальну віддачу неподаткових надходжень місцевих 

бюджетів можна, активізувавши роль місцевого господарства, що 

полягає в формуванні місцевої соціально-економічної інфраструктури, 

наданні конкурентоспроможних бюджетних послуг та запровадженні 

адекватного тарифно-цінового механізму [4, ст. 183]. 

Сприятливим для збільшення власних доходів місцевих бюджетів  

можна вважати розвиток ринку муніципальних цінних паперів, що є 

частиною фондового ринку України і сприятиме забезпеченню 

соціально-економічного розвитку регіонів. З цією метою органи 

місцевого самоврядування повинні вдосконалити прозорість фінансових 
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операцій і таким чином підвищити попит на муніципальні цінні папери 

шляхом стимулювання потенційних інвесторів. 

Отже, однією з основних умов утвердження незалежності місцевих 

органів влади є їхня достатня фінансова самостійність, якої можна 

досягти тільки при високій частці їхніх власних доходів у структурі 

надходжень місцевих бюджетів. Незважаючи на те, що у процесі 

децентралізації в Україні вже здійснені окремі позитивні кроки до 

зростання дохідної бази місцевих бюджетів, що має позитивний вплив 

на розширення їхньої самостійності, такі зміни, попри все, є 

недостатніми і вимагають подальшої трансформації системи місцевих 

фінансів.  
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(на прикладі регіональної агломерації «Дрогобиччина») 
 

Поява у науковій літературі поняття «просторова система» стала 

можливою у результаті досліджень, присвячених проблемам розвитку 

регіонів, управління регіональною економікою, формуванню 

регіональних стратегічних цілей, які проводились українськими 

вченими-економістами. Кожний окремий регіон, як «просторова 

система», володіє територією, що характеризується певним рівнем 

соціально-економічного розвитку, розміщенням продуктивних сил, 

регіональною специфікою у господарських відносинах. Однак 

«просторова система» – значно ширше поняття, ніж територія регіону,  

автор  Н.В. Павліха [ 1, с. 22] визначає  його «як просторову взаємодію 

та просторове сполучення різного характеру елементів, які 

цілеспрямовано функціонують у реальному просторі». Отже, окремий  

регіон, як «просторова система» для  сталого розвитку може 

скористатись не тільки власними  регіональними ресурсами, а 

використати джерела  міжрегіонального та макроекономічного 

просторів. 

Власне тому  актуальним є дослідження просторових особливостей 

соціально-економічного розвитку конкретного регіону. Дослідження 

проводились на прикладі  регіональної агломерації «Дрогобиччина» [2, 

3]. 

Виходячи з викладеного, ми пропонуємо проводити оцінку 

соціально-економічного розвитку регіону з позиції системного підходу, 

який базується на єдності і взаємодії таких його напрямів (рис.1.1). 
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Рис. 1.1. Основні напрями оцінки соціально-економічного розвитку регіональної 

просторової системи 

 

Застосування принципів системного аналізу дає змогу оцінити 

досліджуваний рекреаційно-туристичний  регіон за комплексом 

показників і характеристик, що визначають ефективність його роботи. 

Для цього, зокрема, можна застосувати метод експертних оцінок. Як 

критерії, можуть бути такі: 

 перша група – рівень розвитку агломерації «Дрогобиччина»: 

потужність курортів Трускавець та Східниця;  кліматичні умови і запаси 

рекреаційних ресурсів; географічне розташування курортів; кількість 

санаторіїв, пансіонатів, готелів, баз відпочинку, об’єктів відпочинково-

розважального характеру;  

 друга група – економічне становище регіональної 

агломерації: бюджетні доходи; рівень інвестиційного потенціалу; обсяг 

прямих іноземних інвестицій; інвестиційні ризики; наявність 

інвестиційного законодавства; забезпеченість регіонального бюджету 

власними доходами; чисельність економічно- активного населення; 

 третя група – соціальні показники: тривалість життя; 

коефіцієнти народжуваності та смертності; забезпеченість житлом та 

комунальними послугами; кількість створених робочих місць; реальні 
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доходи на душу населення; кількість спожитих продовольчих та інших 

товарів; 

 четверта група – рівень інституціонального забезпечення 

регіону: законодавча база; стратегічні документи розвитку регіону; 

 п’ята група – ефективність управлінської діяльності: витрати 

на управління; продуктивність управлінської праці; авторитет 

регіональної  виконавчої влади;  

 шоста група – екологія: оцінка стану водних, земельних та 

інших елементів екосистеми; кількість шкідливих викидів; рівень 

переробки побутових відходів; наявність місць рекреації та 

привабливість місцевих ландшафтів; 

 сьома група – інфраструктура: густина мережі автодоріг з 

твердим покриттям; кількість підприємств щодо надання послуг 

(охорони здоров’я, комунальних, банківських, страхових, лізингових, 

транспортних, зв’язку); наявність вузів, технопарків, центрів розвитку; 

 восьма група – суспільна й економічна безпека регіону: 

здатність економіки функціонувати в режимі розширеного виробництва; 

рівень безробіття; рівень бідності та майнової диференціації населення. 

При цьому необхідно враховувати пріоритетність тих чи тих 

критеріїв і груп показників в межах бази оцінки. Тобто, потрібно брати 

до уваги те, що одні фактори у межах сукупності об’єктів, порівняно з 

іншими, є більш вагомими. Така оцінка соціально-економічного 

розвитку регіональної просторової системи дає змогу визначити 

доцільність вкладання коштів у розвиток певногорегіону, що знаходить 

своє відображення в таких його перевагах: високій прибутковості; 

екологічності, що сприяє не лише збереженню, але й зростанню 

екологічного потенціалу країни; невичерпності послуг та 

безперервності відтворення рекреаційних ресурсів; сприянні 

формуванню позитивного іміджу країни на світовій арені [4, с.150-154].  

Загалом рівень соціально-економічного розвитку агломерації 

«Дрогобиччина»  можна оцінити як «середній», а  вплив чинників є 

нерівномірним. Наприклад, розвиток санаторно-курортної бази, об’єктів 

виробничої та невиробничої сфери не відповідають бажаним 

стандартам, тоді як мінерально-бальнеологічні ресурси чи географічне 

положення курортів Трускавець та Східниця позитивно впливають  на 

залучення інвесторів. Тому для створення сприятливого інвестиційного 
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клімату в агломерації необхідно значну увагу приділяти розвитку 

комунального господарства, санаторно-курортної бази та соціально-

економічної інфраструктури регіону.  Дуже важливе значення має і 

формування висококваліфікованого кадрового потенціалу. Велику увагу 

слід приділити розробці програми охорони природних ресурсів регіону 

для забезпечення їхнього раціонального використання. 

З огляду на це, нами визначено такі пріоритетні напрями розвитку 

регіональної агломерації «Дрогобиччина» як «просторової системи»: 

 створення Ради голів міст і територіальних громад 

агломерації для координації та управління інноваційним розвитком 

агломерації ; 

 стимулювання інноваційної діяльності в сфері лікування та 

рекреації і забезпечення  конкурентоспроможності її методів та 

технологій на закордонних ринках; 

 створення належної охоронно-оздоровчої інфраструктури 

європейського рівня з метою забезпечення лікувальної та 

реабілітаційної компонентів охоронно-оздоровчого процесу; 

 стимулювання інвестиційної активності в сфері супутніх 

послуг (торгівлі, оздоровчого харчування, інформаційній та фінансовій 

інфраструктурі, грального і відпочинкового характеру тощо); 

 розробка та реалізація нових інвестиційних проектів. 
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Development of Ukrainian Cooperative Movement in Galicia 

(1921 – 1939) 
 

Peculiarities of activity of Ukrainian cooperative societies in Galicia. 

Were investigated in the article. Historical analyses on the mentioned 

problem 9during the period from 1921 to 1939) was made. The main 

demands to the cooperative unions of Galicia were explored. The 

investigation showed that the main mechanism of Galicia cooperative 

societies had been agricultural cooperation. The peculiarities of mutual work 

of Ukrainian cooperative unions and the society «Agricultural Master» 

(«Silskyi Hospodar») was studied». The main task of the latter was Galician 

economy’s rise. 

At the beginning of 1921 the Regional Committee of Cooperatie 

Societies’ Organization was formed, later it was called the Revisionary 

Union of Ukrainian Cooperative Societies (RSUK). Its executive organ was 

Regional Revisionary Union (RSUK), and since 1929 – the revisionary. 

Union of Ukrainian cooperative societies (RSUK). 

It was the union that initiated renewing Ukrainian cooperation. Yulian  

Pavlykovskyi become the unions chief. 

Enthusiasts of Ukrainian cooperation acted enegetically. «Let’s create, 

said they, cooperative unions in all fields of our folk life: agricultural, 

consuming, productive. We’ll have no willage, no citigen, who wouldn’t be a 

member of the local cooperative society. All our economical matters, 

purchases, sales will be carried out only through cooperatiove unions, All our 

money will be given for this purpose. We’ll rally cooperative societies into 

district and central unions.» 

Result come rather quickly, District committees of cooperative 

societies’ organization started to appear. In 1922 district revisionary unions 

were formed in Zabolotiv, Stryi, Drogobuch, Rudky, Sokal, Zovkva, 1932- in 
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Horodenka, Rohatyn, kalush, Borshniv, Pidhaitsi, Ternipil, Zboriv, Ostroh, 

Dubno, Kovel. 

The first steps of PSK is activity were difficult. Lack of money and 

specialists was felt. They had to get funds for turnover and to learn 

merchmendising. The organized rural cooperative societies were so poor, thet 

couldn’t inverse and money into general development of cooperative trade 

members of the directorate brought goods from Lviv in rucksacks, and later 

by carts Owing to self-denying labour of NCK’s management and staff, 

cooperative trade, was put right into order and had a success. In 1923 there 

were only 23 cooperative societies in the district, but in 1927 their network 

spread on all village. 

In the centre of Rohatyn , a three-storeyed house with a big shop was 

built, a pool for liming eggs was made (these eggs were exported abroad, for 

example, to England, Spain, Czechoslovakia, Austria, Germany, Argentina 

[3]. In 1934 PSK started to buy eggs according to their weight, not number, 

which was fair and contributed to the fact, that population sold them only to 

cooperative societies. 

In 1928 13 district cooperative unions worked in Ternopil provinve. 

They  were located in Bereszany, Borshchiv, Buchach, Zbarasz, Zboriv, 

Zolochiv, Kpuchennya, Pidhaitsi, Radekhiv, Terebovlya, Ternopil, Tovstyi, 

Chortkiv. There were 10 PSK’s on the territory of Stanislav province, 7 – on 

the territory of Lviv province and 4- on the territory of Volyn province [5]. 

Cooperative societies of different types appearedin many willage of 

Western Ukraine, peasants initiated their creation, as a rule Karlo Koberskyi 

underlined, «Village come to town, asking to come and to the cooperative 

society, it is the village, that preses less active district centers, mostly the 

villagedemands founding trade and organizing centers-unions. In 1921 – 

1930 the nomber of cooperative societies in Ukraine grew from 579 to 3146. 

Cooperation had mainly unions (OSK and PSK) and a regional union. 

Periodical «Nove Selo» informed, «in Lviv, in the village of Rudky a 

cooperative shop was robbed and smashed. The same thing happened in the 

village of Komarno,  Kostylnyky, Khlopchyn… in Zashkovychi peasants try 

to rebuild the cooperative shop, but the administration doesn’t allow to do 

this considering it unnecessary». On the 25
th

 of February at 14.45, told 

«Household-cooperative periodical ,»police came (nearly 20 policemen) to 

conduct inspection. They pretended to have arguments of the cooperative 
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shop`s belonging to UVO. They didn’t have any permission for the 

inspection and conducted it by force. Much damage was made by thse 

policemen. The found nothing discrediting the cooperative society, but the 

chief of PSK p.Prybitkovskyi and other active cooperators were arrested. 

During several other days the cooperative shop couldn’t work.» 

In 1930 in Lviv a bomb was hidden under the office of «Tsentrosoiuz». 

As a result, the ground floor of the building was destroyed. Police accused 

the workers of the storehouse of hiding the bomb for Ukrainian secret work. 

During «pacification» many Houses, reading-halls of «Prosvita», folk houses, 

libraries were ruined. Most of all suffered Bereszany, Pidhaitsi, Ternopil, 

Pruchach, Rohatyn, Yavoriv, Sokal district many villages and towns in 

Volyn. 

In 1934 a new cooperative law was adopted in Poland. It gave the right 

to the minister of finance to influence fixing organization and amount of 

revisionary societies’ activity and affiliation cooperative societies with them . 

The new (published in 1936) milk-trade law regulate the network of private 

dairies and cooperative ones. Both laws together with various under the law 

acts contained hidden threat for Ukrainian cooperation. 

Credit societies were united and become association «Tsentrobank», 

rural and become trade societies were consolidated into «Tsentrosoiuz», 

Milk-trade cooperative societies – into «Maslosoiuz». All of them together 

with the society «Silskyi Hospodar» («Rural Master») formed the revisionary 

union of Ukrainian cooperative societies (RSUK)(see picture 1), which ruled, 

checked bills, organized personnels studies. 

Conclusions: 

1. Ternopil and lviv regionsgave the biggest port of grains for sale. 

Stanislav region gave less. It can be explained by the absence of Stanislav 

district (expert Tovmach district). It also didn’t have proper climate and soil 

conditions for growing grains. Rye ad oats predominated. They were mostly 

grown  for household needs and local markets. Besides, wheat was grown for 

sale in Tovmach district. 

2. 2,800 consumer cooperative societies worked in 1936 on the territory 

of Volyn, lviv, Stanislav and Ternopil provinces. They had more than 

300.000 members. Consumer cooperation in Western Ukraine usually 

developed in the form of rural cooperation that realized general purchase and 

sale. Thus in 1938 there were 3445 cooperative societies, united in RSUK. 
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69% of them (2,360) were cooperative unions for general purchase. They had 

various depertments, 945 machine ones, 22 brick sectors, 12 tile branches,  

10 oil sections, 5 bakeries, 4 meat-preparing depertments. 
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Підходи до оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів 
 

Про надзвичайну важливість формування сприятливих умов для 

залучення іноземних інвестицій в економіку України, попри їх 

стратегічне значення для успішної інтеграції вітчизняної економіки в 

європейський і світовий економічний простір, вказує також факт 

значного пожвавлення інвестиційного процесу у світі. Останніми 

роками обсяг сукупних прямих іноземних інвестицій у цілому світі 

демонструє значне зростання. Так, лише за 2015 рік потік сукупних 

прямих іноземних інвестицій у світі зріс на 38 % порівняно із 

2014 роком і становив приблизно 1,7 трл дол США, продемонструвавши 

найбільші темпи зростання, починаючи з докризового 2007 року. 

Аналізуючи інвестиційний клімат у різних регіонах світу загалом, 

слід відзначити зростання останнім часом інвестиційної привабливості 

європейських країн. Було визначено ано результати опитування топ-
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менеджерів провідних інвестиційних компаній світу, яке регулярно 

проводиться EY Advisory щодо привабливості різних регіонів світу для 

інвестування. 

Під інвестиційною привабливістю регіону у подальшому ми 

будемо розуміти узагальнену оцінку сукупності соціальних, 

економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних 

чинників, яка визначає рівень відповідності регіону основним цілям 

інвестора, що полягають у можливості досягнення ним необхідного 

рівня прибутковості, ліквідності та ризикованості інвестицій у 

конкретному регіоні. 

Зазвичай, при оцінюванні інвестиційного клімату враховуються 

інвестиційний потенціал, який визначає можливості регіону залучати 

капітал, та інвестиційний ризик. Проте, у деяких роботах  інвестиційна 

привабливість розглядається як обернений до інвестиційного ризику 

показник. Хоча економетричні дослідження, присвячені аналізу 

інвестиційної привабливості на міждержавному та регіональному рівнях 

свідчать про існування сильної кореляції між інвестиційним кліматом та 

економічним зростанням, проте існування чіткого причиново-

наслідкового зв’язку не встановлено. Різні емпіричні дослідження, 

проведені в різних країнах на макро- та мезорівнях, дають змогу 

припустити, що такі фактори, як інституційна структура, права 

власності, рівень бюрократизації та політична стабільність 

безпосередньо впливають на рівень приватних внутрішніх та іноземних 

прямих інвестицій та економічне зростання. 

Так, дослідження Doing Business, проведене  Світовим банком у 

2005 році стверджує, що поліпшення інфраструктури асоціюється із 

пришвидшенням економічного зростання до 2 %.  У досліджені 

спеціалістів Світового банку [8] показано, що потік прямих іноземних 

інвестицій є значно більшим для економік із вищим значенням 

відповідних показників Doing Business Світового банку, навіть якщо 

враховувати інші фактори, які пов’язані із прямими іноземними 

інвестиціями. До того ж, зміна на один процент якості регуляторної 

політики матиме результатом зміну потоку прямих іноземних 

інвестицій на 250 – 500 млн. дол. США.  У дослідженні Світового 

банку, проведеного у 2012 році показано, що 10-денне зменшення 

терміну, необхідного для започаткування власного бізнесу асоціюється 
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із 0,3% збільшенням приросту інвестицій та 0,36 % збільшенням темпів 

зростання ВВП. В Індії рівень інвестицій у штатах із сприятливим 

регуляторним законодавством у чотири рази більший ніж у штатах із 

несприятливим регуляторним середовищем  [9]. 

А. Ескрібано у роботі [2] проаналізував вплив інвестиційного 

клімату на середній рівень ефективності економік чотирьох країн. Для 

цього було ідентифіковано чотири категорії  змінних, які визначають 

інвестиційний клімат: 1) інфраструктура; 2) бюрократія, корупція та 

кримінал; 3) фінанси та державне управління; 4) якість, інновації та 

трудові навички.  Аналіз показав, що змінні, які характеризують такі 

визначальні для інвестиційного клімату чинники, як бюрократія, 

корупція, кримінал, розвиток інфраструктури та інновації,  пояснювали 

більше 30% загальної ефективності діяльності підприємств цих країн. 

Визначення відносної частки кожної такої змінної та впливу 

відповідного чинника на ефективність допоможе розробити 

індивідуально для кожної країни дієву програму реформ, спрямованих 

на поліпшення інвестиційного клімату.  

Сьогодні існує досить велика кількість методів оцінювання 

інвестиційної привабливості економіки регіонів та показників, що 

використовуються для цього, однак ці методи мають бути суттєво 

доповнені.  

У сучасній глобалізованій світовій економіці, яка характеризується 

значними темпами розвитку технологій і мобільністю капіталу, 

збереження суттєвих дисбалансів  у продуктивності різних країн може 

бути значною мірою пояснено відмінностями в інвестиційному кліматі 

цих країн − політиці, інституційному та регуляторному середовищі, в 

якому підприємства змушені функціонувати. У країнах, де захищені 

права власності, уряд проводить гнучку регуляторну політику, а 

інфраструктура добре розвинена, вважається, що вони мають хороший 

інвестиційний клімат, який  і собі зменшує витрати на ведення бізнесу 

та підвищує ефективність інвестицій. 

Вжиті останнім часом українською владою заходи щодо 

дерегуляції економіки не зупинили відтоку іноземних інвестицій. 

Очевидно, що причини  слід шукати, на думку багатьох спеціалістів,  у 

високому рівні корумпованості на усіх рівнях управління національною 

економікою та державою загалом. 



169 
 

 
Список використаних джерел 

1. Петровська С.А. Оцінки інвестиційної привабливості регіону: 

порівняльний пофакторний аналіз / С.А. Петровська // Механізм регулювання 

економіки, 2012. – № 2. – С. 90 – 97. 

2. Escribano A. Robust Methodology for Investment Climate Assessment on 

Productivity: Application to Investment Climate Surveys from Central America // 

Escribano Alvaro,  J. Luis Guasch /  Working Paper 08-19 Series (11) Departamento de 

Economía Economic Universidad Carlos III de Madrid.‒ June 2008.‒ 68 p.  

3. Заблодська І. В. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону за 

допомогою поліструктурного показника / І.В. Заблодська, О.М. Шаповалова // 

Держава та регіони. – 2009. – № 4. – С. 67 – 72. – (Серія « Економіка  та 

підприємництво»). 

 

 
 

Т.В. Палійчук, 

здобувач; 

Науковий керівник: 

В.П. Кудряшов,  

д.е.н. проф., заслужений діяч науки та техніки України, 

Державна навчально-наукова установа 

«Академія фінансового управління» 
 

Фіскальна децентралізація та регіональне економічне 

зростання 
 

Суб’єкти держави характеризуються досить високим ступенем 

диференціації як за рівнем середнього значення валового регіонального 

продукту на душу населення, так і за власними доходами їх бюджетів. 

Відмінності регіонів за величиною виробленого доходу, податкової 

бази, витратними потребами регіональних бюджетів зумовлюють 

важливість перерозподілу між ними фінансових ресурсів. 

Загальнодержавні органи влади впливають на соціально-економічний 

розвиток регіонів за допомогою низки інструментів економічної 

політики, сутність яких полягає у перерозподілі ресурсів між 

територіями. 

Загальнопоширеною є думка про те, що збільшення ступеня 

фіскальної децентралізації сприяє економічному зростанню, тобто 
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зростання частки витрат субнаціональних урядів у загальному обсязі 

державних витрат, призводить до прискорення економічного зростання. 

Аргументується це тим, що децентралізація призводить до підвищення 

економічної ефективності, оскільки територіальні органи влади, з 

огляду на більшу поінформованість на місцях, ніж національна влада, 

здатні більш ефективно надавати громадські послуги. 

Дослідженню взаємозв’язку фіскальної децентралізації та 

економічного зростання присвячені публікації як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців та практиків, зокрема Г. Возняк [1]; 

С. Герчаківський, О. Кабаш [2]; Т. Кваша [3], Ю. Петренко [4]; Н. Акаі 

(N. Akai), М. Саката (M. Sakata) [5]; Г. Даводі (Davoodi), Х. Зоу (H. Zou) 

[6]; Ф. Бодман (Ph. Bodman), К.-А. Хітон (K- A. Heaton), Е. Ходж 

(A. Hodge) [7]; А. Самімі (A. Samimi), С. Петанлар (S. Petanlar), 

Г. Хаддад (G. Haddad), М. Алізаде (M. Alizadeh) [8] та ін. 

У нашому досліджені за допомогою економіко-математичних 

методів була здійснена перевірка актуальності зазначеної думки в 

Україні, а саме було здійснено емпіричне оцінювання впливу динаміки 

структурних елементів дохідної частини консолідованих бюджетів 

регіонів України – податкових доходів і трансфертів із державного 

бюджету – на економічне зростання регіонів. 

До 2014 року бюджетна політика України була спрямована на 

централізацію податкових доходів і децентралізацію бюджетних 

повноважень. У такій ситуації регіональні бюджети залежать від 

фінансової допомоги із загальнодержавного бюджету. Така ситуація 

впливає і на регіональну економічну динаміку. Базова модель 

фіскальної децентралізації передбачає встановлення такого рівня 

місцевих податків, при якому забезпечується надання оптимального 

рівня суспільних благ резидентам відповідно до потреб останніх.  

Для цілей дослідження були зібрано та проаналізовано дані з 22 

областей за  період 2012 – 2017 рр., із розрахунків були виключені 

Донецька та Луганська області, з огляду на специфічну сучасної 

ситуації у цих регіонах, а також міста Київ та Севастополь через 

особливі структури їхніх бюджетів та політичні особливості. 

Емпірична модель, за допомогою було оцінено взаємозв’язок 

регіонального економічного зростання і міжбюджетного перерозподілу 

ресурсів, об’єднує в собі модель умовної конвергенції за доходами на 
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основі неокласичної теорії зростання і модель ефектів регіональної 

фіскальної структури на економічне зростання, припускаючи так, що на 

просторовий перерозподіл факторів виробництва впливають регіональні 

відмінності в політиці формування державних доходів і витрат 

територій. 

Залежною змінною в моделі виступає темп зростання валового 

регіонального продукту на душу населення в постійних цінах 2009 року.  

Основними незалежними змінними є фіскальні змінні – 

спостерігаються показники формування і витрачання консолідованих 

бюджетів областей: частка міжбюджетних трансфертів із державного 

бюджету в консолідованому бюджеті регіону, як показник залежності 

регіону від державних міжбюджетних трансфертів; частка податку на 

прибуток підприємств у власних доходах консолідованого бюджету 

регіону; частка податку на майно у власних доходах консолідованого 

бюджету регіону; частка інвестицій в основний капітал в обсязі витрат 

консолідованого бюджету регіону;частка витрат на соціально-культурні 

заходи в обсязі витрат консолідованого бюджету регіону. В якості 

додаткових контрольних змінних обрані логарифм ВРП на душу 

населення з лагом для тестування гіпотези про умовну конвергенцію за 

доходами, а також частка приватних інвестицій в основний капітал у 

ВРП. 

Результати проведеного дослідження показали, що податкові 

доходи субнаціональних бюджетів мають різний за спрямованістю 

вплив на темпи економічного зростання. Так, збільшення частки 

податку на прибуток у власних доходах бюджетів позитивно впливає на 

регіональний економічний ріст, а збільшення частки податку на майно, 

навпаки, – негативно. Останній показник може свідчити про негативний 

вплив збільшення податкового навантаження на бізнес, особливо в 

період рецесії, коли частка цього виду податку може підвищуватися в 

результаті скорочення прибутку підприємств. Останній, поряд із 

податком на доходи фізичних осіб, є основним джерелом поповнення 

бюджетів регіонів (не беручи до уваги міжбюджетних трансфертів).  

Міжбюджетні трансферти, хоча і є інструментом вирівнювання 

бюджетної забезпеченості регіонів, не вносять позитивного вкладу у 

вирівнювання середнього значення ВРП на душу населення або у 

скорочення міжрегіональної диференціації за цим показником.  
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Водночас аналіз показав значущий вплив на регіональне зростання 

власних джерел доходів територіальних бюджетів. З одного боку, 

податкові надходження впливають на економічне зростання через 

збільшення державних витрат, з іншого – вони відображають витрати 

ведення бізнесу на тій чи тій території. Суттєвий вплив на економічне 

зростання надає структура витрат регіональних бюджетів, а збільшення 

частки капіталовкладень позитивно впливає на динаміку 

середньодушового ВРП.  

Для кожного рівня влади формування і виконання бюджету 

полягає у залученні коштів, достатніх для покриття існуючих 

зобов’язань. Відносини між органами влади з приводу формування 

джерел бюджетних коштів зводяться до відносин з приводу 

розмежування видаткових повноважень, дохідних джерел, а також з 

приводу перерозподілу ресурсів у рамках міжбюджетних фінансових 

потоків. У кінцевому рахунку, головна мета трансфертів полягає в 

сприянні економічному зростанню регіонів. У той же час відомі 

ситуації, коли рішення про спрямування фінансових ресурсів в регіони 

обумовлені політичними або іншими міркуваннями. В цьому випадку 

система міжбюджетних трансфертів може сприяти посиленню 

економічної нерівності регіонів. 
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Переваги застосування програмно-цільового методу в 

контексті формування місцевих бюджетів  
 

У сучасних умовах бюджетної децентралізації роль місцевих 

бюджетів в економічному і соціальному розвитку значно посилюється. 

Важливою складовою бюджетної політики є забезпечення ефективності 

здійснення видатків місцевих бюджетів, що можливо досягнути шляхом 

застосування програмно-цільового методу бюджетування. 

Програмно-цільовий метод – це метод дієвого управління 

потоками фінансових ресурсів, орієнтований на досягнення конкретних 

результатів та запобігання беззаконного і неефективного використання 

бюджетних коштів[1]. 

Зазначений метод формування бюджету суттєво відрізняється від 

традиційного методу. Потрібно відзначити, що при формуванні 

бюджету за традиційним методом основна увага приділяється     

контролю бюджетних коштів за їх цільовим використанням, тоді як 

програмно-цільовий метод спрямований на отримання                         

реальних результатів виконання бюджетних програм [3]. Основні 

відмінності між традиційним та програмно-цільовим методами 

формування бюджету наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
 

Відмінності між традиційним та програмно-цільовим методом 

формування бюджету 
 

Програмно-цільовий метод Традиційний (постатейний) метод 

Бюджет затверджується за програмами 

та підпрограмами 

Бюджет затверджується за 

функціональною ознакою 

Бюджет формується за принципом 

«зосередженість на результатах» 

Принцип формування бюджету- 

«утримання бюджетних організацій» 

Бюджет планується на 

середньострокову перспективу (3-5 р.) 

Бюджет планується на 1 рік 

Посилення прозорості використання 

бюджетних коштів 

Непрозорість використання  

бюджетних коштів 

Персональна відповідальність за 

виконання програм 

Відсутня персональна відповідальність 

Аналізуються досягнуті результати та 

витрати 

Соціальні ефекти і витрати не 

аналізуються і не зіставляються 

Вільний вибір виконавцями програм 

способів досягнення запланованих 

цілей 

Виконання функцій бюджетних 

установ відповідно до затверджених 

інструкцій 
 

Отже, головною відмінністю між методами є формування бюджету 
не за функціями, а за програмами. На перший план постає результат, який 
має бути досягнутий під час виконання програми, тому при визначені 
обсягів фінансування аналізуються не лише планові показники, але також 
показники результативності. Також програмно-цільовий метод передбачає 
формування бюджету на середньострокову перспективу, чим забезпечує 
пріоритетність спрямування бюджетних коштів, єдність поточного та 
стратегічного бюджетування[4]. 

Отже, програмно-цільовий метод має суттєві переваги над 
традиційним і дає змогу значно підвищити ефективність використання 
бюджетних коштів. 

На сучасному етапі застосування програмно-цільового методу серед 
наведених переваг спостерігаються і певні загрози: 

 застосування програмно-цільового методу сьогодні є більш 
формальним, обумовлене великою кількістю неузгоджених між собою 
програм, неякісним їх фінансуванням та відсутністю ефективного 
контролюза їх виконанням; 
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 нечіткість встановлення заходів, мети, завдань у межах програм 
обумовлює їхню не реалістичність і є наслідком недоцільності та 
недієвості; 

 недостатність досвіду роботи працівників в умовах запровадження 
програмно-цільового методу; 

 недосконала система у визначенні переліку результативних показників; 

 відсутність інформації про ступінь досягнення запланованих цілей; 

 складний порядок внесення доповнень у процесі виконання бюджетних 
програм; 

 створення якісної системи моніторингу та результативності надаваних  
послуг  для оцінки ефективності бюджетних витрат на основі аналізу 
кінцевих результатів[2]. 
Таким чином, для успішного переходу на програмно-цільовий метод в 
Україні доцільно:   

 застосовувати середньострокове управління видатками місцевих 
бюджетів; 

 вдосконалити перелік бюджетних програм, їхню мету, завдання та 
результативні показники; 

 посилити моніторинг та ефективність контролю за виконанням 
видаткової частини бюджету; 

 підвищувати фахову компетентність працівників фінансових органів у 
сфері програмно-цільового методу бюджетування. 

Подальшому успішному запровадженню програмно-цільового 
методу бюджетування на місцевому рівні також сприятиме дослідження 
та імплементація зарубіжного досвіду провідних країн світу з метою 
забезпечення ефективності формування місцевих бюджетів України та 
сталого соціально-економічного розвитку територій. 
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Практика виконання місцевих бюджетів за видатками в 

умовах бюджетної децентралізації 
 

За сучасних умов реформи бюджетної децентралізації в Україні 

посилюється роль місцевих бюджетів, зокрема у забезпеченні сталого 

соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць. Так, місцеве самоврядування з кожним етапом здійснення 

реформи перетворюється на потужну фінансово спроможну форму 

реалізації публічної влади на місцевому рівні. 

Основним призначенням місцевих бюджетів є забезпечення 

органів місцевого самоврядування таким обсягом бюджетних ресурсів, 

який дав би їм можливість якісно виконувати свої функції і 

повноваження [4]. Водночас з тим, результативність й стабільність 

діяльності органів місцевого самоврядування залежить від здатності 

ефективно виконувати покладені на них функції. Сьогодні постійне 

прагнення до самостійності місцевих бюджетів, до подальшого 

розвитку та зміцнення місцевого самоврядування вимагає подальшого 

зростання фінансової незалежності органів місцевої влади з метою 

забезпечення розвитку підвідомчих територій. Зростання добробуту 

населення безпосередньо залежать від зростання фінансової міцності 

місцевої влади, яка здатна забезпечувати належне фінансування 

видатків соціального спрямування, сприяти економічному розвитку 

території, розв’язувати проблеми та відстоювати інтереси громадян[1]. 

Місцеві бюджети є важливим джерелом фінансування багатьох 

сфер життєдіяльності адміністративно-територіальних одиниць, 

оскільки за рахунок їхніх коштів на місцевому рівні фінансуються 

заклади освіти, культури, охорони здоров’я, засоби масової інформації, 

здійснюються видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення 

[3]. 
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За останні 4 роки обсяг видатків місцевих бюджетівУкраїни 

стабільно зростає: з 225626,8 млн грн у 2014 р. до 496086,8 млн грн у 

2017р., тобто більше ніж у два рази [2]. Така тенденція росту пов’язана 

із делегуванням видатків на державне управління, соціальний захист, 

освіту, охорону здоров’я. Найбільшу питому частку у структурі 

місцевих бюджетів за видатками займають видатки на освіту (31,7 % –

27,5 %), проте їхня частка у 2017 р. зменшилася порівняно з 2014 р. 

Наступне місце належить видаткам на соціальний захист і соціальне 

забезпечення (25,5 % – 28,5 %). Третє місце у структурі видатків 

займають видатки на охорону здоров’я (20,6 % – 17,3 %), однак 

відстежуються тенденції до зменшення їхньої частки за аналізований 

період. Питома частка видатків на економічну діяльність з року в рік 

поступово зростає: з 4,1 % до 11,3 % протягом 2014 – 2017 рр., що 

свідчить про збільшення підтримки розвитку промисловості, сільського 

господарства та інфраструктури  загалом на місцевому рівні. Протягом 

аналізованого періоду питома частка міжбюджетних трансфертів у 

структурі видатків місцевих бюджетів зросла із 0,9 % у 2014 р. до 1,2 % 

у 2017 р. (табл.1). 
Таблиця 1 

 

Видатки місцевих бюджетів України за видатками 2014 – 2017 рр.* 
 

Показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

млн. грн. Питома 

вага,% 

млн. грн. Питома 

вага,% 

млн. грн. Питома 

вага,% 

млн. грн. Питома 

вага,% 

Заг.держ. 

функції                                                 
11020,03 4,9 14526,68 5,2 16207,66 4,6 23801,87 4,8 

Оборона 2,05 0,01 10,57 0,01 8,37 0,01 14,26 0,01 

Громадський 

порядок, безпека 

та судова влада   

245,54 0,1 319,56 0,1 386,20 0,1 634,80 0,1 

Економічна 

діяльність   9226,85 4,1 19121,93 6,8 34768,94 9,9 55883,29 11,3 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища  

884,71 0,4 1476,74 0,5 1483,80 0,4 2609,31 0,5 

Житлово-

комунальне 

господарство  

17696,98 7,8 15678,94 5,6 17535,01 5 27170,54 5,5 

Охорона 

здоров’я 
46569,26 20,6 59550,70 21,3 63038,82 18 85662,43 17,3 

Духовний та 

фізичний 

розвиток   

8985,31 4 9609,19 3,4 11938,90 3,4 16444,21 3,3 
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Освіта          71431,67 31,7 84007,79 30 94611,23 27 136615,57 27,5 

Соц. захист і 

соц.забезпечення 
57446,44 25,5 72638,90 25,9 106364,66 30,3 141282,88 28,5 

Разом видатків 223508,85 99,1 276939,99 98,9 346343,60 98,8 490119,15 98,8 

Міжбюджетні 

трансферти 
2118,00 0,9 3144,05 1,1 4171,58 1,2 5967,70 1,2 

Всього видатків 225626,84 100 280084,04 100 350515,18 100 496086,85 100 

*Складено автором на основі [2]. 

 

Практика виконання видаткової частини місцевих бюджетів 

України в умовах бюджетної децентралізації засвідчує більші темпи 

зростання їхніх обсягів порівняно з доходами. Для ефективності 

здійснення видатків місцевих бюджетів важливо враховувати соціально-

економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та 

спрямовувати бюджетну політику у сфері видатків на скорочення 

бюджетної залежності від державного бюджету й формування 

оптимальної структури видатків із метою забезпечення сталого 

розвитку територій. 
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Сучасні тенденції функціонування та фінансування системи 

охорони здоров’я в контексті забезпечення соціального 

розвитку регіонів 
 

У сучасних умовах трансформації суспільних відносин значною 

мірою на соціальний розвиток держави та окремих регіонів впливає 

стан фінансування охорони здоров’я. Це обумовлює необхідність 

функціонування в Україні такого механізму, який би забезпечив, 

насамперед, надання якісних медичних послуг для кожного 

громадянина, незважаючи на його соціальний стан, вік чи будь-які інші 

чинники. 

Саме сьогодні основною проблемою чинної системи охорони 

здоров’я в Україні, зокрема на місцевому рівні є недостатнє її фінансове 

забезпечення, що призводить до того, що пацієнти змушені більше 

використовувати власні фінансові ресурси на обслуговування у 

медичних закладах та закупівлю відповідних препаратів. 

Аналізуючи сучасні тенденції здійснення видатків з місцевих 

бюджетів України на охорону здоров’я, відмітимо щорічне їхнє 

зростання. Так, у 2015 р. приріст таких видатків становив 27,9 %, 

загальний їхній обсяг склав 59541,1 млн грн. До 2016 р. видатки 

місцевих бюджетів на охорону здоров’я зросли до 62952,2 млн грн, або 

на 5,7 %. Однак за січень – вересень 2017 р.спостерігалося зменшення 

їхніх обсягів до 56494,1 млн грн. У 2016 р. скоротилася і частка 

зазначених видатків у загальній структурі видатків місцевих бюджетів , 

зокрема на 3,3 в.п. порівняно з 2015 р. Скоротивши фінансування на 

сферу охорони здоров’я, держава зменшує свою частку вкладень в неї, 

що справляє негативний вплив на виконання поставлених завдань, 

передовсім, щодо забезпечення справедливості у фінансуванні і наданні 

якісних медичних послуг [1;2]. 
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У контексті реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області 

до 2025 р. передбачено удосконалення системи та закладів щодо 

надання медичної допомоги, запровадження нових технологій та 

досягнення європейської якості надання медичних послуг. Однак, як 

свідчить вітчизняна практика, окреслені напрями ще не так швидко 

будуть реалізовані. Зокрема, в регіоні проблемним залишається 

невелика кількість ліжко-місць у стаціонарах, недостатньо обладнані 

спеціалізовані кабінети, практична відсутність реабілітаційних центрів, 

недовіра населення до профілактичної вакцинації. Попри негативні 

явища позитивним варто відзначити те, що в області у великій кількості 

відкриваються амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

створюються та функціонують центри первинної медико-санітарної 

допомоги, що тим самим спонукає до поліпшення надання медичних 

послуг населенню [4]. 

Окрім того, продовжується робота з поліпшення матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров’я, модернізації галузі медицини 

в регіоні. Так, упродовж 2017 р. лікувально-профілактичні заклади 

області отримали 276 одиниць медичного обладнання на загальну суму 

24,6 млн грн, з них 13,6 млн грн – з місцевих бюджетів. 

Зазначимо, що у рамках Урядової програми «Доступні ліки» 

станом на 01.10.2017 р. на відшкодування вартості лікарських засобів 

179,4 тис осіб з державного бюджету місцевим бюджетам 

Тернопільщини надано субвенцію в сумі 13,9 млн грн відповідно до 

запланованих на рік 19,1 млн грн [3]. 

У Тернопільській області, як і загалом в Україні ще не є 

розвинутим добровільне медичне страхування, яке, зі свого боку, дало б 

можливість повністю або частково здійснювати виплати на медичне 

обслуговування. Лише приблизно 16 % працюючого населення України 

є застрахованими добровільно. 

Довготривале та нераціональне використання бюджетних коштів 

на сферу охорони здоров’я призвело до зростання загальнодержавних 

витрат на неї, що, і собі, спричинило низьку якість надання медичних 

послуг, відсутність мотивації у працівників, які надають медичні 

послуги, невідповідність технічного обслуговування щодо світових 

стандартів тощо. 
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В умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи в 

Україні для вдосконалення управління медичною інфраструктурою в 

регіоні та поліпшення механізму надання якісних медичних послуг 

відповідно до визначених основних напрямів реформування системи 

охорони здоров’я в області передбачено створення госпітальних 

округів, як механізмів співпраці між органами місцевого 

самоврядування та медичними закладами. 

Отже, для поліпшення стану системи охорони здоров’я у державі 

та регіонах, ефективній реалізації стратегічних напрямів її розвитку 

найважливішими завданнями постають: збільшення обсягів 

фінансування цієї сфери, зменшення тіньової оплати за надання 

медичних послуг, досягнення європейського рівня надання медичної 

допомоги, а також розвиток добровільного медичного страхування в 

Україні тощо. 

 
Список використаних джерел 

1. Бюджетний моніторинг : Аналіз виконання бюджету за січень – вересень 

2017 року – [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.ibser.org.ua/sites/default/files/kv_iii_2017_monitoring_ukr.pdf 

2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2016 рік - 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.ibser.org.ua/sites/default/files/kv_iv_2016_monitoring_ukr_0.pdf 

3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Тернопільської області на 2018 рік – [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/46370.htm 

4. Стратегія розвитку Тернопільської області до 2025 року – [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://rada.te.ua/ekonomika/plan-strategichnogo-rozvitku-

mista-ternopolya-do-2025-roku/ 

 

http://rada.te.ua/ekonomika/plan-strategichnogo-rozvitku-mista-ternopolya-do-2025-roku/
http://rada.te.ua/ekonomika/plan-strategichnogo-rozvitku-mista-ternopolya-do-2025-roku/


182 
 

О.М. Попівняк, 

к.е.н., доцент, 

Дрогобицький державний педагогічний  

університет ім. Івана Франка 

 

Податковий потенціал: принципи формування та 

резерви зростання 
 

Сьогодні особливої актуальності набувають питання управління 

соціально-економічним розвитком регіону, розробки і застосування 

стратегічних підходів до стимулювання зростання фінансового 

потенціалу територій, найбільш істотною частиною якого є податковий 

потенціал. Зазвичай, коли йдеться про потенціал території, хай то буде 

регіон (область) чи район  (малі міста, селища), з економічного погляду 

і у вузькому розумінні цього слова мають на увазі «накопичені фонди 

ресурсів території на визначений  момент часу, котрі як робочі активи, 

забезпечують економічне відтворення». У ширшому розумінні його 

розглядають як «приховані ресурсні можливості, що визначаються 

методом оцінки сукупної віддачі від залучення до відтворювального 

процесу ресурсів, які є, але залишаються з тих чи тих причин 

невикористаними» [1]. 

На величину податкового потенціалу будь-якої території 

впливають різні фактори об’єктивного та суб’єктивного характеру. До 

першої групи факторів належать: чинне податкове законодавство; 

структура економіки регіону; обсяг продаж; наявність податкової бази; 

кон’юнктура цін; внутрішня структура експорту; структура імпорту 

тощо. Суб’єктивними факторами можна вважати: стан регіональної та 

конкретні механізми регіональної податкової політики; управління 

реалізацією податкового потенціалу з боку податкових органів; 

податкову культуру жителів територіальних громад та суб’єктів 

господарювання як платників податків. Отже, необхідно ідентифікувати 

усю сукупність факторів формування податкового потенціалу на 

регіональному та місцевому рівнях [2,3]. 

 Пропонуємо до перелічених факторів, що впливають на величину 

податкового потенціалу зарахувати також: можливості платників 
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податків, фінансові результати діяльності промислових підприємств, 

стабільність їхнього економічного розвитку тощо. 

Податкове законодавство як чинник, що впливає на величину 

податкового потенціалу, визначає: податкову базу, податкову ставку, 

податковий режим, податкові пільги, податкові зобов’язання, податкові 

санкції. Усі ці елементи податкового законодавства безпосередньо 

пов’язані з величиною податкового потенціалу і від їхнього розміру 

залежить його обсяг. Основним чинником, що визначає динаміку 

податкового потенціалу, є податкова база. Податковий кодекс України 

(стаття 23) визначає «базу оподаткування як фізичний, вартісний чи 

інший характерний  вираз об’єкта оподаткування, до якого 

застосовується податкова ставка і який використовується для 

визначення розміру податкового зобов’язання» [4]. На наш погляд, під 

податковою базою необхідно розуміти деяку узагальнену 

характеристику, що є сукупністю податкових баз з усіх податків і 

зборів, що стягуються у регіоні в умовах чинного законодавства. 

Виходячи з наведеного, місцевим органам влади  насамперед 

необхідно визначити пріоритетні напрями розвитку податкової бази 

регіону залежно від умов збереження темпів економічного зростання. 

Вказану проблему необхідно розв’язувати у двох напрямах:   

- «у часі» − визначивши необхідні темпи приросту податкової 

бази, що дають змогу забезпечити розв’язання стратегічних завдань 

розвитку регіону;  

- «у просторі» − визначивши перелік об’єктів оподаткування, на 

які припадатиме основне податкове навантаження (доходи фізичних 

осіб, майно, фонд оплати праці тощо). 

Основним чинником, що формує базу оподаткування, є фінансове 

становище суб’єктів господарювання. Сьогодні в умовах економічної 

кризи спостерігається фінансова криза підприємств, унаслідок чого 

зростає кількість збиткових, неплатоспроможних підприємств. Падіння 

прибутковості і рентабельності виробництва викликає дестабілізацію 

податкової системи. Потенційною базою оподаткування є тіньовий 

сектор економіки. Тому головну роль відіграє податковий контроль як 

одна з основних функцій держави, що сприяє успішній реалізації 

податкової політики та підвищенню рівня справляння податків до 

бюджету, допомагає викрити порушення податкової дисципліни.  
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Також не менш важливим чинником формування податкового 

потенціалу регіону є податкова культура учасників податкових 

відносин. Тут йдеться про:  

− низький рівень податкової культури населення та бізнесу, що 

проявляється у порушенні норм та термінів сплати податків, визначення 

бази оподаткування;  

− цілеспрямовану діяльність домогосподарств та підприємців у 

боротьбі з тінізацією податкового наповнення бюджетів усіх рівнів. 

Виходячи з аналізу чинників, що впливають на формування 

величини податкового потенціалу, виявимо резерви зростання 

податкового потенціалу регіону, які можна об’єднати у групи (табл.1). 
 

Таблиця  1 

Резерви  зростання  податкового  потенціалу регіону 
 

Групи резервів  зростання  податкового  потенціалу  регіону 

організаційно-правові економічні обліково-інформаційні 

правильно визначені мета, 

завдання та інструменти 

регіональної політики 

фінансового забезпечення 

розвитку регіону 

розширення податкової бази 
достовірна оцінка 

податкового потенціалу 

підвищення рівня 

податкової дисципліни 

платників податків 

достовірний податковий 

облік 

своєчасне подання 

податкової звітності як 

інформаційної бази при 

розрахунку податкового 

потенціалу територій 

удосконалення 

податкового 

законодавства на 

регіональному рівні 

підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

впровадження нових 

технологічних методів в 

управління фінансовими 

ресурсами і податковим  

потенціалом 

збільшення виробництва 

товарів шляхом розвитку 

підприємництва 
проведення інвентаризації 

розподілу податків між 

державним і місцевими 

бюджетами 
підвищення податкової 

свідомості платників 

податків 

посилення контролю за 

справлянням податків 

детінізація 

економіки 
ефективний облік 

податкових пільг та контроль 

за правильністю їх надання податкова децентралізація 

уточнення переліку 

державних і місцевих 

податків 

оптимізація ставок 

оподаткування 

забезпечення прозорості 

процедури формування 

доходів бюджетів за рахунок 

податків шляхом висвітлення 

такої інформації на 

офіційному сайті КМУ та 

Міністерства фінансів 

України 

чітке законодавче 

визначення об’єктів 

застосування та груп 

платників податкових 

пільг 
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Визначені резерви нарощення фінансового потенціалу регіону 

згруповані у три групи: організаційно-правові, економічні та 

обліково-інформаційні. На цій основі під час формування механізмів 

фінансового забезпечення розвитку регіону, пропонуємо використати 

підхід, який першочергово враховує необхідність реалізації резервів 

зростання фінансового потенціалу регіону. 
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Основні напрями посилення фінансової самостійності 

місцевих бюджетів в Україні 
 

Місцеві бюджети відіграють суттєву роль у бюджетній системі 

України та регулюванні соціально-економічних процесів країни. 

Фінансові можливості місцевих органів влади значно обмежені, що є 

гальмівним фактором демократичних перетворень у державі. Бюджетна 

децентралізація кардинально змінила якість фінансового забезпечення 

місцевих бюджетів і власні ресурси громад дійсно збільшилися завдяки 

проведенню реформи. 

javascript:OpenDoc('2856-17');
http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=googol&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
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Проведення реформи місцевого самоврядування було 

започатковано у 2014 р. у Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні [1] та 

Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні  [2] 

Наступним кроком було прийняття Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» [3], далі – прийняття у 

лютому 2015 р. Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [4] та. У 2016 р. було затверджено «План 

заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні« у 

новій редакції [5]. 

У контексті проведення реформи децентралізації влади в Україні 

особливої ваги набуває проблема забезпеченості місцевого 

самоврядування необхідною фінансовою базою.  

Проведений аналіз сучасного стану місцевих бюджетів довів  

існуючу їхню залежність від державного бюджету, що свідчить про 

недоліки бюджетної системи, яка, зі вого боку, недостатньо враховує 

потенціал та можливості адміністративно-територіальних утворень. 

Така ситуація говорить про необхідність подальших змін системи 

міжбюджетних відносин та вдосконалення структури доходів і 

видатків місцевих бюджетів. 

Однією з нагальних проблем у сфері місцевого самоврядування є 

відсутність зацікавленості місцевих органів влади у розвитку 

власних джерел формування фінансових ресурсів та підвищенні 

інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних 

утворень. 

Реформа децентралізації влади, насамперед, має сприяти 

створенню системи спільної відповідальності органів влади та 

громадян, забезпечити відкритість і підзвітність процесу формування 

та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів. 

Для прозорості руху коштів бюджету та для підвищення 

ефективності управління бюджетними коштами доцільно створити 

систему електронного моніторингу фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів з поетапним контролем їх використання. Запровадження 

механізмів контролю і моніторингу бюджетного процесу і процесу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/paran8#n8
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розподілу фінансових ресурсів забезпечить створення прозорого 

підзвітного ефективного бюджету. Крім того, це сприятиме 

посиленню спільної відповідальності за реалізацію бюджетної 

політики на місцевому рівні за рахунок залучення до бюджетного 

процесу громадян. 

Основними шляхами поліпшення формування місцевих бюджетів 

є чіткий розподіл повноважень щодо розв’язання конкретних завдань 

між центральними органами влади та органами місцевого 

самоврядування, що передбачає реформа децентралізації влади. 

Подальше проведення реформи сприятиме підвищенню економічної 

самостійності місцевих бюджетів, посиленню впливу системи 

формування місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток 

територій, підвищенню рівня надання послуг населенню та 

інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних 

утворень.  

В узагальненому вигляді ключові напрями змін у рамках 

проведення реформи місцевого самоврядування й об’єднання 

територіальних громад мають бути такими: 

- запровадження механізмів контролю і моніторингу бюджетного 

процесу на місцевому рівні; 

- стимулювання територіальних громад до об’єднання;  

- формування спроможних та фінансово самодостатніх 

територіальних громад, сприяння посиленню їх інвестиційної 

привабливості; 

- розширення дохідної бази місцевих бюджетів; 

- визначення механізму бюджетного регулювання та 

вирівнювання з урахуванням особливостей соціально-економічного 

розвитку адміністративно-територіальної одиниці; 

- стимулювання зацікавленості органів місцевого 

самоврядування у збільшенні дохідної частини місцевих бюджетів. 

Формування місцевих бюджетів мaє ґрунтуватися на 

пpіоpитетних напрямах розвитку регіональної бюджетної політики. У 

бюджетному процесі необхідно враховувати сеpедньостpокову та 

довгостpокову перспективу, встановлений зв’язок із зaгaльними 

цілями соціaльно-економічного pозвитку країни та адміністративно-

територіальних одиниць. 
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Першочерговими завданнями на шляху формування потужної 

фінансової бази територіальної громади мають бути подальше 

проведення реформи децентралізації, розширення дохідної бази 

місцевих бюджетів, а також  удосконалення міжбюджетних відносин.  
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Методологічна рефлексія економічної науки 
 

Активізація методологічної рефлексії як самоусвідомлення і 

самопізнання економічної науки є однією з необхідних умов адекватної 

відповіді на питання щодо проблем та пріоритетів її подальшого 

розвитку. 

Як відомо, рефлексія (від лат. Reflexio – відображення, звернення 

назад) – це актуалізоване самозвернення свідомості людини, принцип 

людського мислення, що спрямовує його до власних форм, передумов і 

результатів. Предметом пізнавальної діяльності  за цих обставин постає 

сам пізнавальний процес і знання як його результат. Йдеться про 

критичний аналіз, насамперед, передумов і методів пізнання, 

покладений в основу певного тлумачення  змісту пізнавального процесу 

його результату [1]. 

Методологічну рефлексію економічної науки можна визначити як 

процес її самоосягнення, самоаналізу та самооцінки, пов’язаний з 

усвідомленням сукупності методів і засобів економічного пізнання з 

погляду їхньої адекватності меті наукової  діяльності, її об’єкту і 

результату. Предметом такої рефлексії є пізнавальний статус 

економічних законів, теорій і моделей, природа основних категорій 

економічного знання, структура цього знання (понятійна, інституційна), 

взаємовідносини економічної науки і реальності, яка в ній описується і 

пояснюється. Методологічна рефлексія тісно змикається з історичним і 

соціологічним аналізом економічних теорій, з одного боку, і з 

загальною філософією науки – з іншого.  

Найважливішими засобами осмислення пізнавальних дій в цій 

сфері є мисленні конструкції, які відображають їхні передумови, форми 

та умови продуктивності, слугують усвідомленню структури та зв’язків 

вихідного та набутого знання, можливостей використовуваних 

пізнавальних засобів, обґрунтованості та достовірності отриманого 

результату. Специфіка  процесів рефлексії полягає також  в  осмисленні 

передумов здійснюваних дій, з’ясуванні онтологічних, когнітивних, 
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соціокультурних, морально-етичних та інших  основ здійснення 

пізнавальних дій [2, 3]. 
Розпочате у 1980-х рр. відродження методологічної активності у 

світовій економічній теорії стало свого роду методологічним бумом, 

який і тепер інтенсивно продовжується. Свідченням цього є той факт, 

що в останні два десятиріччя економічна методологія із відносно 

другорядної («периферійної») галузі економічної науки перетворилася 

на самостійну галузь наукових досліджень, яка розвивається вкрай 

динамічно. 

Сьогодні методологічні проблеми об’єктивності економічного 

знання, предмету економічної науки, форм взаємодії теорії і реальності 

досліджують не лише методологи у вузькому сенсі (як група 

дослідників, що працюють на перетині економічної теорії, історії 

економічної думки і філософії науки), але і гетеродоксальні економісти, 

які критикують мейнстрім. Прикладом може бути започаткована 

Т. Лоусоном дискусія про реалізм [4]. Дорікаючи економістам 

мейнстріму за прихильність до моделювання закритих систем, 

сприйняття економічної реальності як «замкненої», прагнення 

ендогенізувати будь-які екзогенні впливи, вчений виступив проти 

формалізму в економічному моделюванні та поставив під сумнів 

рівноважний аналіз та побудову економічної теорії на методологічних 

принципах природничих наук [5]. 

На сучасному етапі розвитку економічної науки все активніше 

здійснюється ґрунтовна розробка широкої методологічної 

проблематики, передусім на аналітичній основі, започаткованій 

видатним ученим ХХ ст. Й. Шумпетером. Подальше розгортання 

сучасного методологічного аналізу реалізується у працях таких відомих 

зарубіжних дослідників, як М. Блауг, Л. Боленд, Ш. Доу, Р. Креспо, 

Д. Макклоскі, У. Мякі; В. Автономов, О. Ананьїн, О. Лібман, 

Н. Макашева та інших. В Україні дослідження актуальних 

методологічних проблем здійснюється такими вченими, як 

В. Базилевич, А. Гальчинський, Н. Гражевська, А. Гриценко, В. 

Тарасевич, А. Філіпенко та іншими. Фундаментальною ознакою 

наукового внеску багатьох економістів-методологів стало те, що їхніми 

зусиллями вдалося поставити методологію економіко-теоретичних 

досліджень на потужний ґрунт сучасної філософії науки, 
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проблематикик методологічного аналізу функціонування і розвитку 

економічної науки, дослідження специфіки процесу наукового 

економічного пізнання та розвитку наукового знання як його 

результату. 

Сьогодні рефлексія економіко-теоретичного знання постає як 

різнорідне поле досліджень, відкрите для нових підходів та ідей. 

Найбільш значущими тематичними сферами сучасних методологічних 

розробок є такі: 

- економічне моделювання (Morrison, Morgan, 1999; Sugden, 2000; 

Boumans, 2005), посилена увага до якого зумовлена так званим 

«емпіричним поворотом» в сучасній економічній науці (Лібман, 2007, 

Hendry, 2001); 

- еволюційна економіка (Hodgson, 1999; Witt, 2008; Vromen, 2004), 

а також весь той спектр дисциплін, які пов’язують економічну науку і 

дослідження складних систем (Grune-Yanoff, 2009, Colander, 2000); 

- міждисциплінарні зв’язки та взаємодії економічної науки 

(Ананьїн, 2009). Прикладами сучасних досліджень у цій царині можуть 

бути співвіднесення економічної теорії з герменевтикою (Lavoie, 1991; 

Prychitko, 1995), літературою (Woodmansee, Osteen, 1999; Ingrao, 2009), 

архітектурою (Lagueux , 2009). статті та книги Макклоскі і її 

послідовників  (Boumans, 2005). 

Важливо зауважити, що постаючи як «мислення про мислення» 

рефлексивні процедури в економічній науці мають не лише важливе 

теоретичне, але й вагоме практичне значення. 
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Комплексна логістична стратегія 
сталого розвитку туризму в містах 

 

Туризм сьогодні належить до найбільш динамічних галузей 
господарства регіонів та міст. До найбільш актуальних проблем у цьому 
зв’язку належать завдання забезпечення сталого розвитку туристичної 
галузі у містах. Особливо це стосується найбільш популярних серед 
туристів дестинацій – столичних, історичних міст, які притягують 
значні туристопотоки. Останні означають збільшення туристичного 
навантаження на наявну ресурсну базу туризму у містах, а також на все 
міське господарство, міську забудову та міську природу. Завдання 
сталого розвитку туризму у містах у цьому контексті потребує 
об’єднання зусиль різних науково-практичних напрямів, серед яких 
важливе місце належить логістиці туризму. Логістика, як наука та 
практика з ефективного управління потоковими процесами в економіці, 
має що додати у цій ситуації. Логістика туризму досліджує потокові 
явища в туристичній галузі, виділяючи як головний потік туристопотік 
(або потік туристів). Цей головний потік у туризмі обслуговують такі 
додаткові потоки, як фінансовий, інформаційний, товарний, кадровий, 
матеріальний. Завдання логістики туризму в контексті сталого розвитку 
полягає в такому регулюванні головного потоку (тобто туристопотоку), 
яке б забезпечило збереженість ресурсної бази туризму як у містах, так і 
в сільській місцевості з метою подальшого розвитку туристичної 
діяльності. Ця проблема є особливо гострою не тільки в містах – 
найбільших туристичних центрах світу, але й набирає сьогодні  
гостроти і в деяких містах України. Це стосується Львова, Києва, Одеси 
та інших українських  міст – популярних туристичних дестинацій. 
Проблеми туристичного перевантаження Львова в останні роки є 
достатньо відомими, що висвітлювалося, зокрема, в публікаціях автора. 
Отже, на часі є постановка питання про комплексну логістичну 
стратегію сталого розвитку туризму в містах (рис.1). Ця стратегія, 
розроблена автором, базується на двох концепціях. Перша – це 
концепція туристичної децентралізації, друга – концепція реверсивної 
логістики. Перша концепція базується на необхідності ефективної 
логістичної організації туристичного простору міста (ЛО ТПМ). 
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Основні складники ЛО ТПМ включають: 1) геологістичну 
ідентифікацію ресурсної бази туризму; 2) логістичне планування 
туристопотоків; 3) логістичне проектування туристичної 
інфраструктури; 4) логістичне проектування ланцюжків поставок. 
Перший складник охоплює географічну та логістичну ідентифікацію 
туристичних ресурсів міста. Географічна ідентифікація означає 
геопросторову локалізацію туристичних ресурсів (об’єктів), які 
виступають у ролі «туристичних магнітів», що притягують 
туристопотоки на певну територію.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Комплексна логістична стратегія сталого розвитку 
туризму в містах (авторська розробка за [1, 200]). 
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Отже, значна територіальна концентрація туристичних ресурсів 
(об’єктів) викликає концентрацію та накладання туристопотоків. 
Замість концентрації туристичних об’єктів та туристичних потоків 
рекомендується їх дисперсія, тобто розосередження на території міста. 
Саме ці міркування і зумовили розробку та застосування нині у Львові 
Концепції туристичної децентралізації, що має метою зменшити 
туристичне навантаження на центральну частину міста, зокрема,  площу 
Ринок  та активізувати застосування у туризмі інших ділянок древнього 
Львова. Логістична ідентифікація туристичних ресурсів означає 
визначення логістичного потенціалу туристичних об’єктів, тобто 
максимально можливого туристопотоку, який не зашкодить сталому 
розвитку туризму і стану туристичних ресурсів міста. 

Застосування концепції реверсивної логістики має метою 
забезпечити комплексну переробку загального обсягу міських відходів, 
зокрема, твердих побутових (ТПВ) та інших. При цьому слід розділяти 
власне міські відходи та ті, що є результатом туристичного споживання. 
Правда, такий поділ має лише теоретичне значення, оскільки операції із 
збирання відходів у містах, їх вивезення за межі міста та переробку на 
сміттєпереробних підприємствах виконуються щодо усього обсягу 
відходів у містах, особливо у їхніх центральних дільницях, незважаючи 
на джерела генерування відходів. Доказом того, що туристичні відходи 
займають значну частку у загальноміському їхньому обсязі є пікове 
збільшення обсягу відходів, зокрема у центральних дільницях міст, 
після будь-яких свят (на третину). При цьому мають свої особливості 
проблеми збирання сміття у місті, його вивезення з міста та переробки. 
Так, збирання сміття має свої особливості залежно від відстані дільниці 
від центра (у центрі – більше); вивезення відходів з міста може 
здійснюватися або на сміттєзвалища (полігони), або на 
сміттєспалювальні та сміттєпереробні заводи; нарешті, переробка 
відходів на сміттєпереробних підприємствах означає розташування 
останніх у межах міста або за його межами, також – їхню належність до 
спеціалізованих закладів або до закладів інших галузей, наприклад, 
целюлозно-паперових (ЦПК) та картонажно-паперових комбінатів 
(КПК), склозаводів тощо. Допомогти у проблемі вивезення відходів із 
міста можуть знання з географії целюлозно-паперової та склоробної 
галузей. Так, під Львовом розташований Жидачевський ЦПК, а під 
Києвом – Обухівський КПК та Гостомельський склозаводи, які значну 
частину сировини (до третини) закупляють за кордоном. 
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Отже, проблема забезпечення сталого розвитку туристичної галузі 
в регіонах та містах потребує комплексного підходу. Такі можливості 
може надати застосування логістичної стратегії сталого розвитку 
туризму у містах, яка ґрунтується на концепціях туристичної 
децентралізації та реверсивної логістики. 
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Пріоритети модернізації підприємств 
туристичної індустрії Прикарпаття 

 
Невід’ємнoю умoвoю рoзвитку підприємств  туристичнoї індустрії 

Прикарпаття є пoшук ефективних підприємницьких рішень, 
фoрмування та реалізація таких управлінських прoцедур, які базуються 
на стратегії реструктуризації. Такий вид стратегії рoзвитку охоплює 
вибір ефективних прoграм і їхню реалізацію.  

 Стратегією державнoгo управління в туристичній індустрії мoжна 
вважати дoпoвнену кoмплексoм реальних захoдів загальну кoнцепцію 
реалізації державнoї пoлітики у сфері туризму та курoртів, завдяки якій 
дoсягаються визначені принципи, пріoритети, цілі рoзвитку підприємств 
туристичнoї  індустрії, oптимальнo викoристoвуються всі ресурси, 
неoбхідні для їхнього рoзвитку, розв’язуються прoблеми, щo 
перешкoджають її вдoскoналенню.[1] 

Пріoритетними напрямами  рoзвитку  підприємств туристичнoї 
індустрії Прикарпаття вважаємо такі: 
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– збалансoване та прoзoре адміністративнo-правoве управління 
туристичнo-курoртнoю сферою; 

– формування сприятливих екoнoмікo-правoвих та oрганізаційних 
умoв для залучення вітчизняних та інoземних інвестицій в туристичну 
та курoртну сферу; 

– утвердження Прикарпаття як регіoну туристичнoгo та 
курoртнoгo значення;  

– ствoрення та прoсування туристичнoгo бренду Прикарпаття 
на внутрішньoму й міжнарoднoму туристичних ринках; 

– прoведення інфoрмаційнo-рекламнoї рoбoти щoдo пoпуляризації 
та прoпаганди туристичнoгo та курoртнoгo пoтенціалу Прикарпаття на 
світoві туристичні ринки; 

– ствoрення кoнкурентoспрoмoжнoгo туристичнoгo та санатoрнo-
курoтнoгo прoдукту Львівщини та Іванo-Франківщини; 

– ствoрення єдинoї інфoрмаційнo-туристичнoї інфраструктури; 
– удoскoналення системи кoнтрoлю за рoбoтoю туристичних 

підприємств, екскурсoвoдів та гідів-перекладачів, щo працюють на 
теритoрії Львівськoї та Івано-Франківської  oбластей; 

– сприяння рoзвиткoві перспективних фoрм туризму (зелений 
туризм, активні види відпoчинку) з урахуванням неoбхіднoсті 
забезпечення ефективнoгo прирoдoкoристування та oхoрoни 
навкoлишньoгo середoвища; 

– упрoвадження світoвих стандартів у систему туристичнoгo 
знакування шляхів активнoгo туризму; 

– упрoвадження стандартизації закладів прoживання відпoвіднo дo 
світoвих норм; 

– забезпечення oрганізаційних захoдів та технічних вимoг дo 
безпеки туристів; 

– мoдернізація існуючoї матеріальнo-технічнoї бази санатoрнo-
курoртнoї сфери, ствoрення нoвих рекреаційнo-туристичних oб’єктів 
міжнарoднoгo стандарту; 

– забезпечення раціoнальнoгo й ефективнoгo викoристання 
прирoдних рекреаційних, істoрикo-культурних ресурсів, віднoвлення 
архітектурних та етнічних пам’ятoк; 

–   активізація міжнарoднoї співпраці у сфері туризму і курортів; 
– підвищення якoсті та рoзширення асoртименту туристичнo-

рекреаційних пoслуг; 



197 
 

– ствoрення нових кoнкурентoспрoмoжних туристичних та 
курoртних продуктів; 

– забезпечення галузі кваліфікoваними кадрами; 
– поглиблення міжгалузевoгo та міжнарoднoгo партнерства; 
– налагoдження стoсунків між владoю та представниками бізнесу, 

підвищення автoритету влади в регіoні та за йoгo межами. 
Oтже, щoб перетвoрити Прикарпаття на регіон oрганізoванoгo 

туризму, відпoчинку, спoрту, неoбхіднo рoзширити мережу oб’єктів 
туристичнoї індустрії, прoдoвжити будівництвo сучасних санатoрнo-
курoртних кoмплексів, баз відпoчинку, спoртивних баз, визначити 
туристські маршрути тoщo. У цьoму регіoні маємo унікальне пoєднання 
непoвтoрних ландшафтів, істoричних і етнoграфічних пам’ятoк, а такoж 
пам’ятoк прирoди, культури, пoбуту населення. Будівництвo сучасних 
санатoріїв, лікарень, пансіoнатів та баз відпoчинку, викoнаних з дерева 
у традиційнoму карпатськoму архітектурнoму стилі, спoртивних 
кoмплексів та кемпінгів сприятиме визначенню нoвих туристичних 
маршрутів та їх пoєднанню в єдинoму курoртнo-туристичнoму 
кoмплексі Прикарпаття, рoзрахoванoму на раціoнальне залучення дo 
цьoгo прoцесу місцевих прирoдних умoв, різнoманітних мінеральних 
вoд, лікарських рoслин та ягід. 

Пoдальший рoзвитoк міжнарoднoгo туризму служитиме oдним із 
дієвих засoбів вихoду регіoну  з екoнoмічнoї кризи за рахунoк активнoгo 
залучення інoземних туристів та збільшення валютних надхoджень дo 
місцевих бюджетів. 
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Niewypłacalność gospodarstw domowych jako przyczyna     

powiększania się  zjawiska wykluczenia finansowego. 
 

Wprowadzenie 

Gospodarstwa domowedzięki gromadzeniu oszczędności i zaciąganiu 

zobowiązań odgrywają istotną rolę na rynku finansowym, stymulują 

gospodarkę rynkową.Duża aktywność gospodarstw domowych na rynku 

finansowym wpływa korzystnie na zwiększenie satysfakcji i zadowolenia z 

życia konsumentów. Pobierając odsetki od depozytów zwiększa się ich 

dochód do dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zaspokojenie wybranych 

potrzeb konsumpcyjnych. Z jednej strony to głównie dzięki kredytom 

możliwe jest przezwyciężenie trudności finansowych i nabywanie dóbr, z 

drugiej zaś strony, aktywność ta, często prowadzi do powstania spirali 

zadłużenia. Spowodowane to może być tym, że gospodarstwa domowe przy 

zaciąganiu zadłużenia, często nie biorą pod uwagę czynników losowych 

takich jak: nagła choroba, utrata pracy.Sytuacja ta, zmusza je do zaciągania 

kolejnych zobowiązań finansowych nauregulowaniebieżących rat 

kredytu.Konsumenci, chcąc najpełniej zaspokoić swoje potrzeby, 

wykorzystują różne instrumenty rynku finansowego. W 

ostatnimczasieodnotowuje się ciągły wzrost zadłużenia polskich gospodarstw 

domowych z tytułu zaciągniętych kredytów. 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie pojęcia wykluczenia 

finansowego, przybliżenie zjawiska nadmiernego zadłużenia gospodarstw 

domowychoraz determinanty wywołujące powstawania tego zdarzenia. 

Całość posumowano w wysuniętych wnioskach.  
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1. Zjawisko wykluczenia finansowego i bankowego 

Poszukiwanie uwarunkowań oraz przyczyn determinujących 

powstawanie osób zaliczanych do grupy finansowo wykluczonych należy 

rozpocząć od przybliżenia pojęcia wykluczenia finansowego, które wiąże się 

z kategorią ekonomiczną, jaką jest wykluczenie społeczne. Jedna z definicji 

wykluczenia społecznego mówi, że jest to „stan niepodejmowania przez 

określone osoby, rodziny lub grupy ludności zwyczajowej i społecznie 

akceptowanej drogi życiowej lub wypadanie z niej». Dotyczy to głównie 

osób żyjących w niekorzystnych warunkach ekonomicznych, 

uniemożliwiającym im osiągnięcie ogólnie akceptowalnej pozycji społecznej 

oraz odpowiedniego poziomu życia ekonomicznego i wykształcenia
1
. 

Według T. Borkowskiego wykluczenie finansowe to trudności w dostępie do 

podstawowych usług bankowych oferowanych osobom i firmom w 

odpowiedniej formie
2
. Wykluczenie wiąże się z brakiem możliwości wzięcia 

kredytu. Pojawiają się trudności z zaplanowaniem wydatków oraz problemy 

ze znalezieniem pracy. Trzeba zaznaczyć, że część społeczeństwa sama 

wyklucza się z rynku finansowego z własnej woli.Wykluczenie finansowe 

często wiąże się bezdomnością oraz zepchnięciem na margines życia 

społecznego
3
. 

2. Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych – zarys 

problematyki 

Gospodarstwa domowe często korzystają z obcych źródełw celu 

pozyskania środków pieniężnych. Gospodarstwo,które nie dostosuje 

wysokości i rodzaju kredytu do swoich możliwości ekonomicznych może 

narazić się na problemy związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. W 

konsekwencji może to prowadzić do wykluczenia finansowego. Przez samo 

pojęcie nadmiernego zadłużenia możemy rozumieć sytuacje w której 

regulowanie bieżących zobowiązań staje się dla gospodarstwa domowego 

znacznym obciążeniem budżetu, a w dłuższym okresie czasu terminowa 

spłata długu jest niemożliwa. Nadmierne zadłużenie gospodarstwa 

domowego, jak również pogłębianie się problemów płatniczych grozi 

niewypłacalnością, czyli utratą możliwości terminowej spłaty zobowiązań.  

                                                           
1
Mikrofinanse – narzędzie walki z wykluczeniem. Kluczowe zagadnienia, EuropeanMicrofinance Network  

w Paryżu i Community Development Finance Association w Wielkiej Brytanii, April 2007, 
2
 T. Borkowski, Życie bez konta, „Gazeta Bankowa. 27.04.2009, 

3
 M. Iwanicz-Drozdowska, Wykluczenie finansowe – poważny problem społeczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 

2008, s. 4. 



200 
 

Taka sytuacja w dalszej części skutkuje powstawaniem długu, który 

poprzez powiększające się odsetki za zwłokę, może być trudny do spłaty w 

terminie. Zjawisko zadłużenia gospodarstw domowych może prowadzić do 

wykluczenia finansowego związanego z brakiem możliwości korzystania z 

usług na rynku finansowym. Podmioty, które znajdą się w tak niefortunnej 

sytuacji mogą napotkać w kolejnych latach na bariery w pozyskaniu 

kredytów. Poprzez zaległości w regulowaniu zobowiązań kredytowychtrafią 

do Krajowego Rejestru Długów,a kredytodawcy nie chcą ryzykować 

udostępniając swój kapitał podmiotom, które w przeszłości miały problemy z 

regulowaniem swoich zobowiązań
4
. 

Gospodarstwa domowe najczęściej zaciągająkredyty na 

poprawępoziomu życia oraz z przyczyn losowych. 

W ostatnich latach 30 % gospodarstw domowych zaciągało 

zobowiązania w celu sfinansowania zakupu dóbr trwałego użytku oraz 

remontu domów lub mieszkań. Nawydatki konsumpcyjne bieżące średnio 

16,3% gospodarstw korzystało z kredytów i pożyczek, a7,6% gospodarstw 

zadłużonych korzystało z kredytów i pożyczek w celu spłaty wcześniej 

powstałych zobowiązań i z rok na rok ta tendencja wzrasta
5
.Sytuacja ta 

sprawia, że rośnie liczba osób wykluczonych finansowo, którym w 

przyszłości banki nie będą chciały udostępniać swoich środków ze względu 

na ich historię kredytową. 

2.1. Przyczyny niewypłacalności i zadłużenia gospodarstw 

domowych 

Każdy podmiot, który zaciąga zobowiązania obligatoryjnie nakłada na 

siebie obowiązek spłaty długu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami 

związanymi z jego nabyciem. Sytuacja, w której gospodarstwa domowe 

napotykają na problemy z regulowaniem swoich zobowiązań może wynikać 

z wielu powodów. Źródła nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności mogą 

wynikać z otoczenia w jakim funkcjonuje kredytobiorca lub ze struktury 

społeczno-ekonomicznej, zasobów materialnych oraz zachowań członków 

gospodarstwa domowego
6
.Do najważniejszych przyczyn nadmiernego 

zadłużeniai niewypłacalności możemy zaliczyć: nagła zmianę w 

                                                           
4
B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009, s. 131. 

5
Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Chapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, 

Warszawa 2015, s. 60. 
6
 G. Wałęga, Kredytowanie gospodarstw domowych, PWE, Warszawa 2013, s.134. 
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funkcjonowaniu gospodarstwa, np. utrata pracy, utrata zdrowia, śmierć 

współmałżonka,  nadmierne zadłużanie się w instytucjach finansowych, niski 

poziom wiedzy ekonomicznej związanej z korzystaniem z instrumentów 

kredytowych, np. nie zapoznanie się z umową przez jej zawarciem, 

pogorszenie się sytuacji na rynku pracy, załamanie koniunktury, 

nieefektywne gospodarowanie budżetem rodzinnym
7
. Nadmierne zadłużenie 

często wynika z niewłaściwych wyborów oraz braku odpowiednich regulacji. 

Kluczowym elementem jest bardzo słaba wiedza, konsumentów na temat 

produktów finansowych oraz kategorii ekonomicznych. 

3. Zadłużenia gospodarstw domowych i wpływ na wykluczenie 

finansowe 

 Problemy gospodarstw domowych wiążą się ze spłatą 

zaciągniętych zobowiązań i często są rozciągnięte w czasie. Można je 

podzielić na kilka faz. Pierwsza z nich to opóźnienia  

w terminowej obsłudze kredytu prowadzące aż do całkowitej utraty 

płynności finansowej a w konsekwencji zaprzestaniaregulacji zobowiązań. 

Wartozwrócić uwagę na fakt, że wystąpienie opóźnień w spłacie zadłużenia 

przez gospodarstwo domowe, nie zawsze oznacza, że jest ono nadmiernie 

zadłużone, a występujące trudności finansowe w kolejnych okresach będą 

narastać. Często zwłoka w terminowych płatnościach ma charakter 

przejściowy związany np. z chwilowym spadkiem dochodu. Może też się tak 

zdarzyć,  

że gospodarstwo domowe w pełni świadomie popa w zaległości, licząc na 

brak sankcji. Jednak, każdorazoweopóźnienia w terminowej spłacie kredytów 

jest sygnałem o niestabilnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. 

Gospodarstwa domowe niejednokrotnie zadłużają się na duże kwoty, 

które nie są w stanie terminowo spłacać. Jest wiele instytucji finansowych 

pośredniczących w udzielaniu kredytów jak również w ich konsolidowaniu, 

m.in.: instytucje bankowe, parabanki i jednostki spoza sektora bankowego. 

W związku, z czym gospodarstwa domowe maja łatwy dostęp na rynku usług 

finansowychdo szerokiego wachlarzu produktów i usług. Jednak warunkiem 

jest, spełnienie kryteriów wyznaczonych przez te instytucje, np. odpowiedni 

dochód i posiadanie zdolności kredytowej
8
.  

                                                           
7
G. Wałęga, op. cit., s. 136. 

8
http://www.stachowiak-koscielska.pl/kredyty-we-frankach/ (18.11.2017 r.) 
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Podsumowanie 

Problem nadmiernego zadłużania i niewypłacalności gospodarstw 

domowych jest ważną kwestią zarówno ekonomiczną, jak i społeczną. 

Dużym problemem społecznym dotyczącym nadmiernego zadłużenia przez 

dłuższy czas jest uniknięcie wykluczenia finansowego oraz samo 

wykluczenia społecznego ze względu na  «naznaczanie» osoby zadłużonej, 

nierzetelnej.Niespłacane długi prowadzą do wykluczenia społecznego 

najbliższego otoczenia dłużnika (gorsza szkoła, gorsze towarzystwo, gorsza 

dzielnica). Wykluczenie finansowe, które prowadzi głównie do ograniczenia 

możliwości pozyskiwania finansowania na głównym rynku finansowym. 

Skutki zjawiska nadmiernego zadłużenia powinny uświadamiać nam 

potrzebę systematycznego edukowania, polegającego na obowiązkowym 

poznawaniu definicji i kategorii ekonomicznych w szkołach. 

Wykluczenie finansowe wpływa na jakość życia gospodarstw 

domowych, tym samym pozbawiając ich bezpieczeństwa finansowego, czy 

dostępu do globalnej gospodarki.  W następstwie czego kredytobiorcy, którzy 

znaleźli się na czarnej liście dłużników, mają trudności z zaciągnięciem 

kolejnej pożyczki.Obecnie dostęp do podstawowych usług finansowych stał 

się niezbędny dla zapewnienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 

i gospodarczym danego kraju.Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione 

wnioski można stwierdzić,że zadłużenie gospodarstw domowych jest 

zjawiskiem problematycznym utrzymującym się na dość wysokim poziomie. 

Problemy finansowe gospodarstw mogą znacznie wpływaćna ich przyszłe 

funkcjonowanie, jak również poziom życia.Najbardziej narażonymi na te 

zjawiska są osoby o niskich dochodach, słabo wykszatłcone, nie potrafiące 

gospodarować swoim majątkiem jak również zamieszkujące tereny słabo 

rozwinięte. Tendencje występujące w ostatnich latach w Polsce wskazują, że 

zadłużenie gospodarstw domowych nabiera długoterminowego charakteru i 

służy w głównej mierze finansowaniu zakupów nieruchomości. Można zatem 

stwierdzić, że dla gospodarstw domowych ważniejsza okazuje się chęć 

zwiększenia posiadanych dóbr trwałego użytku i podwyższenia poziomu 

życia, niż wysokość ponoszonych kosztów związanych z zakupem na 

kredyt.W związku z takim  działaniem powstaje zjawisko opisane w 

niniejszym artykule. 
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Фінансова глобалізація та її вплив на економіку України 
 

Останні двадцять років на політичний, економічний та 

соціальний розвиток країни дедалі більше впливають процеси 

глобалізації. Основними формами прояву цих процесів є: стрімке 

зростання обсягів міжнародної торгівлі та інвестицій, зростання 

глобальної конкуренції, лібералізація руху капіталів зростання ролі 

інформаційних технологій в економічному розвитку тощо. Саме тому 

обрана тема є актуальною. 

Фінансова глобалізація здійснює подвійний вплив на економіку:  

по-перше, скасування обмежень на приплив капіталу дає змогу 

задовольнити потреби суб’єктів господарювання у фінансових 

коштах і стимулює інвестиційні процеси, по-друге, ускладнюється 
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утримання стабільного обмінного курсу, підвищується вразливість 

економіки до негативного впливу зовнішніх чинників, обмежується 

можливість центрального банку у здійснені незалежної монетарної 

політики. 

Вивчення розвитку різних секторів економіки в умовах 

глобалізації приділяється значна увага вітчизняними та зарубіжними 

науковцями. Зокрема, вказаним питанням присвячені праці П. 

Куцика, Д. Лук’яненка, Я. Столярчука, О. Барановського та ін. 

авторів, проте це питання потребує проведення подальших 

досліджень. 

Метою дослідженняє обґрунтування місця та значення 

глобалізації для формування економіки держави. 

Фінансова глобалізація – один із напрямів глобалізації, який 

розуміють як вільний та ефективний рух капіталів між країнами та 

регіонами, функціонування глобального ринку, формування системи 

наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізацію 

глобальних фінансових стратегій ТНК і транснаціональних банків. 

Капітал виявився наймобільнішим фактором виробництва, тому саме 

фінансова глобалізація стала домінуючою формою економічної 

глобалізації [2]. 

Фінансова глобалізація має свої переваги і досить істотні вади. 

Вона здатна не лише прискорити розвиток національної економіки, а 

й значно його уповільнити. 

До характерних позитивних наслідків фінансової глобалізації  

належить: висока мобільність капіталу, посилення конкуренції на 

національних фінансових ринках, зниження рівня дефіциту 

фінансових ресурсів у країнах світу, комп’ютеризація та 

інформатизація. Водночас, чітко прослідковується зворотній бік 

глобалізації. Негативними наслідками є: фінансова  залежність країн з 

невисоким рівнем розвитку від розвинутих країн, поглиблення 

диференціації рівнів фінансового та, загалом, економічного розвитку 

країн, посилення технологічного відставання країн, що розвиваються 

тощо.  

Комплекс проблем, що загострюються під дією екзогенних 

факторів та регламентують відповідні заходи економічної політики, 

спрямованої на розвиток національної економіки України загалом ми 
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можемо спостерігати за такими процесами: в умовах інтеграції 

світових фінансових ринків відбувається уніфікація кількісних та 

якісних обмежень до цінних паперів, якими оперують фінансові 

посередники. Для розвитку фінансового посередництва України 

недостатніми є інституціональні засади функціонування;  

залишається недостатнім рівень якості та асортимент фінансових 

послуг, що надаються фінансовими посередниками в Україні. 

Важливим є підвищення прозорості грошової, монетарної, фіскальної 

політики, функціонування платіжних систем тощо. Зрозуміло, що 

потребує удосконалення інфраструктура фінансового ринку, а також 

вразливою складовою залишається фондовий ринок України. 

Індекс глобалізації позиціонується як комбінований показник, 

що дає змогу оцінити масштаб інтеграції тієї чи тієї країни в світовий 

простір і порівняти різні країни за його компонентами. За 

результатами дослідження KOF Swiss Economic Institute у 2017 р. 

Україна займає 45 місце за рівнем індексу глобалізації та складає 

70,24. Перше місце рейтингу займають Нідерланди з показником 

92,84; останнє місце посіли Соломонові Острови (23,98).  

За індексом глобальної конкурентоспроможності, Україна в 

2017-2018 рр. посіла 81-ше місце із 137 країн – 4,1. Трійку лідерів за 

індексом глобальної конкурентоспроможності займають такі країни: 

Швейцарія (5,9), США (5,8) та Сінгапур (5,7) [3]. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що активізація процесів 

фінансової глобалізації пов’язана з переходом країн на ринкові засади 

функціонування. Швидкий розвиток новітніх технологій призвів до 

виникнення особливої фінансової моделі господарювання, яка 

характеризується появою нових нетрадиційних інформаційних продуктів і 

фінансових послуг, розширенням потоків віртуальних грошей і 

створенням віртуальних банків, а також значною зміною ментальності 

ринкових агентів, що внесло якісні зміни у фінансове посередництво у 

напрямах поступового посилення ролі небанківського фінансового 

посередництва, посиленні конкуренції між банківськими та небанківським 

фінансовими інституціями. Все це означає, що  зупинити процеси 

глобалізації у фінансовій сфері не можливо, і, відповідно, керувати ними в 

інтересах розвитку національної економіки необхідно. 
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Особливості реформування фінансів охорони 

здоров’я в Україні 
 

Заклади охорони здоров’я є бюджетними установами і 

перебувають у власності держави або територіальних громад. 

Кошториси доходів і витрат цих закладів охорони здоров’я 

затверджуються тими ж органами влади, у власності яких вони 

перебувають, у результаті чого органи влади отримують стимул діяти в 

інтересах відповідних закладів, а не в інтересах конкретного пацієнта. 

Фінансування зазначених закладів здійснюється за жорстким 

постатейним кошторисом на основі застарілих інфраструктурних 

нормативів. Це позбавляє керівників закладів охорони здоров’я 

управлінської гнучкості та не сприяє мотивації до поліпшення 

результату. 

Міжнародний досвід, рекомендації Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, а також дослідження специфіки використовуваної сьогодні 

моделі системи охорони здоров’я України свідчать, що єдиним 

способом забезпечити якісний медичний захист без фінансового стресу 

для громадян є перехід до фінансування медицини за страховим 

принципом. Цей підхід дає змогу розподілити ризики хвороби та 

витрати на лікування між великою кількістю застрахованих осіб, 

заздалегідь збираючи посильні внески з великого пулу людей і 
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спрямовуючи зібрані кошти на виплати за страховим випадком у разі 

хвороби чи іншого розладу здоров’я. 

Водночас в Україні запроваджуються не лише процеси 

децентралізації галузі охорони здоров’я, а навіть здійснюються спроби 

запровадити оплатну медицину за рахунок пацієнтів, що тим самим 

порушує не лише конституційні гарантії щодо права на охорону 

здоров’я, а й вимоги міжнародних інституцій. І саме кризові явища та 

інтегрування економіки країни у систему тіньових фінансових потоків є 

головною причиною спроб з боку уряду розробити концептуальні 

документи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні 

такого змісту. 

На сучасному етапі реформування охорони здоров’я в Україні 

пропонується модель державного солідарного медичного страхування, 

яка враховує кращі сучасні практики та досвід трансформації систем 

охорони здоров’я у світі. У цій реформі планується максимально чіткий 

розподіл повноважень у загальній системі охорони здоров’я. Тобто, 

держава буде виступати страховиком медичних послуг, лікар – 

здійснюватиме надання цих послуг, окрім того він матиме свободу у 

виборі організаційно-правової форми своєї діяльності і місця роботи, 

громадяни – зможуть вільно господарювати, обираючи собі, як лікаря, 

так і методи можливого лікування, а місцева влада – нестиме 

відповідальність аби лікар і пацієнт мали гідні умови для роботи, 

лікування та якісного медичного обслуговування. 

Основним джерелом фінансування оновленої системи охорони 

здоров’я залишаються кошти Державного бюджету України, отримані із 

загальнодержавних податків. Виплати для лікування окремої людини не 

прив’язані до розміру її індивідуальних внесків. 

Бюджетні кошти на фінансування медицини розподіляються через 

новий, сучасний механізм стратегічної закупівлі медичних послуг. 

Відбувається перехід від фінансування постатейних кошторисів 

закладів охорони здоров’я ‒ бюджетних установ, розрахованих 

відповідно до їхньої чинної інфраструктури (кількості ліжок, персоналу 

тощо), до оплати результату (тобто фактично пролікованих випадків або 

приписаного населення) закладам, які перетворюються на автономних 

постачальників цих послуг, а також аптекам як постачальникам 

призначених лікарями лікарських засобів. Отже, буде запроваджено 
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принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів 

охорони здоров’я та іншими надавачами послуг [1]. 

Предметом закупівлі стає державний гарантований пакет медичної 

допомоги ‒ прозоро визначений обсяг первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної медичної 

допомоги та лікарських засобів, право на отримання якого у разі 

потреби матимуть всі без винятку громадяни України. Вартість цих 

послуг покриватиметься системою страхування повністю або частково. 

У випадку часткового покриття пацієнти будуть здійснювати офіційну 

співоплату за послуги та/або лікарські засоби. Підходи до встановлення 

розмірів такої співоплати будуть чітко визначеними і єдиними для всієї 

країни. 

На початковому та середньостроковому етапі реформи 

генеральним замовником медичних послуг державного гарантованого 

пакета медичної допомоги залишаються чинні головні розпорядники 

бюджетних коштів, якими є відповідні органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування. Однак кінцевим завданням реформи 

є забезпечення закупівель таких послуг через єдиного національного 

замовника. 

Перехід на нову систему закупівель медичних послуг 

супроводжується створенням та постійним вдосконаленням сучасної 

платформи для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в 

електронному вигляді. Така електронна система допоможе реалізувати 

принцип «гроші ходять за пацієнтом», а також аналізувати ситуацію із 

станом здоров’я населення, щоб оперативно розробляти оптимальний 

план закупівлі медичних послуг і найбільш ефективно витрачати кошти. 

Ця система також відкриє можливість для створення «єдиного 

медичного простору» – координації й інтеграції між рівнями медичної 

допомоги, а також для запровадження нової системи управління якістю 

послуг. 

Реформування у сфері медицини в Україні проходить три основні 

етапи: створення базового рівня на рівні об’єднаних територіальних 

громад; створення мережі другого рівня, що полягає у формуванні 

госпітальних округів на рівні майбутніх укрупнених районів; створення 

єдиного медичного простору на рівні держави, де пацієнт може 
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отримати послугу в будь-якому місті України. За кожним рівнем буде 

закріплено певні повноваження та функції органу влади [2]. 

Першим кроком на шляху реалізації реформи було прийняття змін 

до Бюджетного та Податкового кодексів України. Наслідком цих змін 

стали позитивні результати фінансової децентралізації, а саме щорічне 

зростання обсягів власних ресурсів місцевих бюджетів, їх частки в 

структурі зведеного бюджету України, можливість органів місцевого 

самоврядування спрямовувати кошти на видатки розвитку та реалізацію 

інфраструктурних проектів. 

Фінансові ресурси місцевих бюджетів дадуть громадам змогу у 

сфері медичної реформи організовувати надання первинної медичної 

допомоги мешканцям громад та фінансувати послуги вторинної 

медицини. Для виконання цього завдання необхідно створити 

госпітальні округи. 

Після формування меж округів розпочнеться поступова їх 

розбудова у співпраці з місцевою владою. Місцевим радам кожного 

округу, а саме районним, міським, міст обласного значення, ОТГ, було 

запропоновано створити спільний майданчик для координації рішень та 

розробки спільної позиції щодо майбутнього округу – Госпітальну раду 

[3]. 

Після створення на місцях Госпітальних рад розпочнеться процес 

впорядкування стаціонарної мережі згідно з критеріями, розробленими 

Міністерством охорони здоров’я [2]. 

Пропонована модернізація чинної системи фінансування медичної 

галузі є радикальною, тому передбачені нею зміни мають здійснюватися 

поступово. Запровадження нової моделі передбачається здійснити 

трьома етапами, повна реалізація яких очікується до 2020 р. 

Поступовість є особливо важливою для забезпечення належного 

соціального захисту та перепідготовки працівників системи охорони 

здоров’я в умовах її докорінної реорганізації, а також для розбудови 

інформаційних систем, ефективної консолідації ресурсів для інвестицій 

у розвиток перспективних закладів охорони здоров’я в новоутворених 

госпітальних округах, закріплення нових функцій громад та місцевого 

самоврядування в системі медичного страхування, забезпечення 

ефективної соціальної комунікації і роз’яснення суті, механізмів та 

очікуваних результатів реформи широким верствам населення. 
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Взаємозв’язок інвестиційного контролінгу та 
корпоративних фінансів підприємств  

молокопереробної галузі 
 

Управління корпоративними фінансами на молокопереробних 
підприємствах у сучасних умовах передбачає значний комплекс заходів: 
починаючи від визначення найбільш раціональних способів формування 
статутного капіталу, формування організаційної структури управління 
фінансами і закінчуючи впровадженням системи фінансового 
планування та обліку й контролю грошових потоків підприємства. При 
цьому інвестиційний контролінг насамперед спрямований на облік, 
управління та контроль за інвестиційними витратами, попри цей напрям 
контролінгу має безпосередній вплив на інші види грошових потоків 
(операційний та фінансовий), а тому від оптимальності контролінгу за 
інвестиціями не в останню чергу залежить успіх системи корпоративних 
фінансів на відповідному підприємстві. 

Інвестиційний контролінг та корпоративні фінанси є взаємозалежні 
з погляду формування, розподілу та використання грошових ресурсів 
підприємства, адже, з одного боку, реалізація інвестиційних проектів 
потребує залучення значних фінансових ресурсів, а тому від якості 
планування інвестиційних затрат залежатиме вартість фінансових 
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ресурсів, що залучатимуться, а з іншого боку – вміле управління 
інвестиційною діяльністю може зумовлювати поліпшення операційних 
грошових потоків в частині якісного управління робочим капіталом 
підприємства. 

Нами було проаналізовані основні елементи корпоративних 
фінансів, на які має безпосередній вплив відповідний елемент 
інвестиційного контролінгу. Результат представлений у табл. 1, де 
відображено як інвестиційний контролер через відповідні механізми 
може впливати на управління корпоративними фінансами. 

Таблиця 1 

Вплив інвестиційного контролінгу на корпоративні фінанси 

підприємств 
 

Функція 

корпоративних 

фінансів 

Елемент інвестиційного 

контролінгу 

Наслідки для фінансів підприємства 

Формування 

прибутку 

підприємства 

Контроль за вчасною 

реалізацією інвестиційних 

проектів 

Вчасна та якісна реалізація інвестиційних 

проектів має наслідком швидше генерування 

додаткового прибутку 

Залучення 

кредитів для 

фінансування 

діяльності 

Якісне планування 

інвестиційних грошових 

витрат 

Оптимальне планування грошових витрат має 

наслідком вчасне (не раніше, і не пізніше), 

забезпечення фінансовими ресурсами, що 

призводить до мінімізації фінансових затрат на 

обслуговування кредитів 

Оптимізація 

податків 

Вчасне проведення 

первинних 

бухгалтерських 

документів задля 

визнання податкового 

кредиту; вчасне введення 

основних засобів в 

експлуатацію 

Завдяки вчасному проведенню бухгалтерських 

документів підприємство має змогу зменшувати 

платежі з податку на додану вартість по 

операційній діяльності; якнайшвидше введення 

основних засобів в експлуатацію має наслідком 

визнання амортизаційних затрат та відповідне 

зменшення бази нарахування з податку на 

прибуток 

Контроль та 

облік грошових 

потоків 

Контроль за вчасною 

оплатою за умови повного 

виконання робіт; 

ініціювання максимізації 

відстрочки платежу за 

контрактами 

Контроль за вчасним виконанням контрактних 

умов має наслідком мінімізацію фінансових 

затрат на обслуговування позикових коштів; 

максимізація відстрочки платежу за 

контрактами призводить до зменшення потреби 

в залученні додаткових фінансових ресурсів на 

тривалий період часу 

Управління 

амортизаційним 

фондом 

Контроль за своєчасністю 

введення основних засобів 

в експлуатацію та 

проведенням капітальних 

ремонтів та заміни 

обладнання 

Вчасне введення основних засобів в 

експлуатацію має наслідком зменшення бази 

оподаткування – а відповідно й платежів з 

податку на прибуток. Правильне планування 

капітальних ремонтів та потреби в оновленні 

основних засобів призводить до оптимізації 
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прогнозів щодо необхідності залучення 

фінансових ресурсів під відповідні потреби 

 

Оптимізація 

управління 

необоротними 

активами 

Контроль за ступенем 

завантаженості 

виробничих потужностей 

та використання основних 

засобів 

Якісний контроль за наявними необоротними 

активами дає змогу вчасно виявляти активи, що 

не знаходяться в активному використанні, 

ініціювати їх продаж та у такий спосіб 

забезпечувати оптимізацію грошового потоку 

підприємства. 

Джерело: складено автором 
 

Зазначені взаємозв’язки між елементами інвестиційного контролінгу 
та корпоративними фінансами не є вичерпними, але чітко спостерігається 
взаємодоповнюваність цих напрямів фінансового менеджменту: 
корпоративні фінанси мають за мету забезпечити безперебійне 
оптимальне фінансування підприємства, тоді як інвестиційний контролінг, 
з одного боку має на меті чітке управління інвестиційними грошовими 
потоками, але, з іншого боку, може приводити до суттєвого росту 
операційних грошових потоків (через реалізацію інвестиційних проектів, 
що мають наслідком збільшення обсягів виробництва, а відповідно й 
прибутку підприємства; а також через формування додаткового 
податкового кредиту в результаті визнання інвестиційних затрат; й 
завдяки зменшенню платежів з податку на прибуток, через збільшення 
розміру амортизаційних затрат) та оптимізації грошових потоків від 
фінансової діяльності (адже не в останню чергу вартість позикових 
ресурсів залежить від очікуваної економічної ефективності від реалізації 
проекту). 

Підприємства молокопереробної галузі функціонують в умовах 
постійного росту потреб в інноваціях, а тому рівень інвестиційної 
активності молокопереробних підприємств за останні роки суттєво зріс. 
Відповідно, наведені взаємозв’язки між інвестиційним контролінгом та 
корпоративними фінансами мають спонукати менеджмент 
молокопереробних підприємств до пошуку оптимальних шляхів 
забезпечення фінансовими ресурсами задля реалізації інвестиційних 
проектів, які зі свого боку в довгостроковому аспекті мають призводити 
до генерування додаткового прибутку та підвищення рентабельності 
підприємств загалом. 
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Фіскальна значимість та ефективність податку 

на додану вартість 
 

Податок на додану вартість (ПДВ) є основним 

бюджетоутворювальним податком Державного бюджету України, 

відтак в умовах дефіциту бюджетних коштів особливої актуальності 

набуває пошук шляхів підвищення фіскальної значимості та 

ефективності зазначеного податку.  

Результати аналізу ролі ПДВ у формуванні доходів Державного 

бюджету України та тенденції її зміни наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Фіскальна значимість ПДВ вУкраїні у 2004 – 2016 рр. 

 

Джерело:складено автором на основіданих Державної казначейської служби України та 

Державної служби статистики України[1; 5]. 

 

Упродовж 2004 – 2016 рр. частка ВВП, яка у вигляді ПДВ 

надходила до бюджету держави, мала тенденцію до зростання з 4,7 % у 
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2004 р. до 9,9 % у 2016 р. із незначними відхиленнями у сторону 

зменшення у 2007 р. – до 7,9 %, 2009 р. – 8,9 %, 2010 р. – 7,7 %, 2013 р. 

– 8,4 %, 2014 р. – 8,8 % та 2015 р. – 9 %. Відповідно у ці роки 

зменшилася і частка зазначеного податку у доходах Державного 

бюджету України.  

Абсолютний обсяг ПДВ також зріс – середній темп приросту за 

2004 – 2016 рр. становив 24,7 %, що свідчить про посилення фіскальної 

значимості зазначеного інструменту бюджетного механізму у 

регулюванні розподільчих відносин та впливі на соціально-економічний 

розвиток. 

Незважаючи на зростання фіскальної значимості ПДВ, 

погоджуємося із О. Молдованом, що фіскальний потенціал щодо 

високої номінальної ставки ПДВ в Україні знижується неадекватно 

низькою реальною (імпліцитною) ставкою цього податку [3]. Так, у 

2017 р. стандартна ставка ПДВ в Україні становила 20 % 

(застосовуються і знижена ставка 7 % та 0 %) і практично не 

перевищувала ставки ПДВ (VAT (Values Added Tax) and GST 

(Goods&Sales Tax) rates) зарубіжних країн.  

Аналіз даних рис. 2 свідчить, що у 2004 р. ефективна ставка ПДВ в 

Україні становила 6,5 % та починаючи із 2005 р., в основному завдяки 

відміні значної кількості податкових пільг і преференцій зі сплати ПДВ, 

мала тенденцію до поступового зростання. 
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Рис. 2. Оцінка фіскальної ефективності ПДВ вУкраїні у 2004 – 2016 рр., % 

 

Джерело:складено автором на основіданих Державної казначейської служби України та 

Державної служби статистики України[1;5]. 

 



215 
 

Проте, вже у 2007 р., 2010 р., 2013 р. та 2014 р. спостерігалося 

зниження зазначеного показника до 10,2 %, 9,2 % та 9,7 % відповідно, 

що демонструє зменшення рівня рівномірності застосування ставки 

ПДВ до бази оподаткування. 

Результати аналізу показників продуктивності та коефіцієнта 

бюджетної ефективності ПДВ дають підстави констатувати значне 

підвищення фіскальної ефективності ПДВ у 2006 р. – до 57 % та 44,6 %, 

2008 р. – 57,9 % та 46,5 %, 2011 р. – 56,4 % та 48,2 %, 2016 р. – 58,7 % та 

49,4 % відповідно. Аналізуючи зазначені показники, доцільно 

врахувати, що для їх розрахунку використовувалася лише нормативна 

(стандартна) ставка ПДВ 20%, а діючі ставки 0 % та 7 % не бралися до 

уваги, тому отримані значення індикаторів характеризуються 

незначною похибкою, але загалом дають змогу охарактеризувати 

фіскальну ефективність ПДВ. 

Співставляючи середній показник бюджетної ефективності ПДВ у 

країнах ЄС у 2006 р. – 41% та в Україні, встановлено, що зазначений 

індикатор у країнах ЄС на 3,6 % менше, ніж в Україні. У 

трансформаційних європейських економіках, що розвиваються, цей 

показник складає: у Болгарії – 63 %, Естонії – 50 %, Латвії – 47 %, 

Словенії – 44 %. Відставання від країн ЄС зумовлено більш низькою 

продуктивністю ПДВ в Україні [3]. 

Отже, незважаючи на перманентне зростання абсолютного обсягу 

ПДВ та його частки у ВВП та доходах державного бюджету, у зв’язку із 

такими проблемами як регресивний вплив на населення із низьким 

рівнем доходів (через значну питому вагу споживання у доходах), 

ухилення від сплати податку та мінімізація податкових зобов’язань 

(штучне формування податкового кредиту за допомогою використання 

фіктивних банкрутів, фальшивих накладних діючих підприємств та 

накладних попередніх податкових періодів, здійснення віртуальних 

фінансово-господарських операцій; реалізація продукції через спрощену 

систему оподаткування; здійснення операцій фіктивного експорту [2, с. 

9]), зростання обсягів відшкодування ПДВ за рахунок бюджетних 

коштів, фіскальна роль ПДВ послаблюється.  

Відтак, пріоритетними завданнями сучасної фіскальної політики у 

царині адміністрування ПДВ залишаються: вироблення оптимального 

механізму повернення податкового кредиту з ПДВ, ліквідація схем 
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незаконного відшкодування; чітке визначення принципів та критеріїв 

надання пільг, перехід до диференційованих ставок ПДВ (цьому мають 

передувати поліпшення контрольної роботи органів Державної 

фіскальної служби України, підвищення рівня свідомості платників 

податків, створення умов для зменшення ризиків ухилення від 

оподаткування) із метою посилення його регуляторного значення і 

підвищення фіскальної ефективності. У рамках розв’язання проблеми з 

відшкодування ПДВ держава має проводити політику симетрично 

жорстких заходів: суб’єкти господарювання мають забезпечувати 

виконання встановлених Податковим кодексом України обмежень щодо 

права на податковий кредит; а уряд – безумовно відшкодовувати 

підтверджені обсяги дебетового сальдо [4, с. 253]. 

Отже, одним із пріоритетів податкової політики в контексті 

розв’язання проблем, пов’язаних із удосконаленням формування 

бюджетних коштів, є підвищення фіскальної значимості та 

ефективності ПДВ. 
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Параметричні методи оцінювання 

ефективності діяльності банків 
 

Параметричний підхід є досить популярним в економічних 

дослідженнях, оскільки він допускає наявність стохастичної похибки і 

пропонує багато можливостей для удосконалення математичного 

інструментарію. До параметричних належать Stochastic Frontier 

Approach(SFA), Thick Frontier Approach (TFA) та Distribution Free 

Approach (DFA), тоді як до параметричних Data Envelopment Analysis 

(DEA) та Free Disposal Hull (FDH) (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні моделі оцінювання економічної 

ефективності банку 

 

Першою роботою, у якій було використано SFA підхід для аналізу 

ефективності банківської діяльності було дослідження Г. Шермана та 

Ф. Голда [4] ефективності філіалів банків. Згодом SFA підхід почали 

досить часто використовувати у банківській та фінансовій практиці при 

оцінюванні ефективності фінансових установ.  

Stochastic Frontier Analysis (SFA) є методом граничного аналізу, 

який передбачає наявність функціональної залежності між вхідними та 
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вихідними параметрами.  Модель на основі стохастичної виробничої 

функції була запропонована незалежно  Д. Айгнером, С. Ловелом, 

П. Шмідтом роботі [5] та В. Міусеном, ван дер Бруком у роботі [2]: 

  ititjit txfy   ,,ln .                                                   (1) 

де  ),0(~),,0(~, 22

vitvitititit NuNvuv    

Рівняння (1) можна переписати у вигляді: 

   itititjit uvtxfy  expexp,,exp .                                  (2) 

де f(.) − функція, яка найбільш вдало описує взаємозв’язок між 

вхідними та вихідними даними (наприклад Коба-Дугласа, Translog); 

ity
 − представляє вихід і-го DMUв момент часу t; 

itjx ,  − відповідне значення j-го входу і-го DMUв момент часу t; 

  − вектор невідомих параметрів, які зазвичай отримують з 

допомогою методу максимальної правдоподібності.  

Відстань від фактичної точки виробництва до виробничої границі 
itit uv
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представлятиме сукупну похибку. Симетрична випадкова похибка 
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упущення відповідних вхідних даних, від помилок оцінювання та 

помилок наближення, пов’язаних із вибором виробничої функції. 

Технічна ефективність визначається як відношення реального 

значення вихідного значення  ity  з (2) до максимально можливого 

досяжного граничного значення 
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технічна ефективність може бути отримана із такого співвідношення: 
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Технічна ефективність представляє собою умовне математичне 

сподівання експоненти технічної неефективності: 
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Легко бачити, що технічна ефективність itTE  змінюється від 0 до 1, 

оскільки itu ‒ невід’ємна випадкова змінна. Причому при 1itTE , можна 

стверджувати, що DMUє технічно ефективним, тоді при 1itTE  оцінює 

рівень потенціальні можливості DMU для досягнення максимально 

значення випуску при існуючих вхідних даних.    

У випадку використання SFA найпершим завданням є вибір 

виробничої функції, у ролі якої можуть бути використані: функція 

Кобба-Дугласа, CES, транслогарифмічна функція, узагальнена функція 

Леонтьєва, нормалізована квадратична  функція вартості та її різновиди 

тощо. На практиці при реалізації емпіричних досліджень у різних 

галузях економіки найчастіше використовують  функцію Кобба-Дугласа 

та транслогарифмічну функцію. Дуже часто неточності та помилки при 

моделюванні трапляються насамперед через надмірну популярність 

функції Кобба-Дугласа при виборі виробничої функції, оскільки вона 

передбачає накладання досить строгих обмежень на параметри задачі. 

Через це попри застосування функції Кобба-Дугласа доцільно також 

використовувати більш гнучкішу транслогарифмічну функцію. 

Модель стохастичної границі на основі функції Кобба-Дугласа 

матиме вигляд: 
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На основі транслогарифмічної функції: 
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Стохастичний граничний аналіз (Stochastic frontier approach) є 

досить зручним та гнучким інструментом оцінювання технічної 

ефективності суб’єктів господарювання, який дає змогу враховувати 

фактор часу. Проте, отримана за допомогою SFA оцінка ефективності 

матиме досить обмежене застосування для управлінських цілей та 

розробки стратегії розвитку фінансової установи, якщо ігнорувати 

аналіз причин неефективності. Для цього доцільно проводити додатково 

дослідження джерел технічної неефективності, таких як, наприклад, 

особливості менеджменту банку, вплив форми власності на 

ефективність, конкурентного середовища, якості банківських продуктів, 

ефективності філіальної мережі тощо.  
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Крім цього, сьогодні не існує критеріїв якості таких моделей, що 

ускладнює вибір коректної моделі для аналізу конкретних даних і 

зумовлює необхідність враховувати рівень гетерогенності та мету 

дослідження. 
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Основні тенденції та проблеми розвитку банківської 

діяльності в Україні 
 

Банківська система є однією із найважливіших складових 

фінансового ринку, а її стабільність та розвиненість – необхідною 

умовою розвитку національної економіки. Ключовим завданням 

банківського сектору є перерозподіл фінансових ресурсів між 

населенням, суб’єктами господарювання та державою у пріоритетні 

галузі економіки. 

Банківська система України протягом останніх декількох років 

перебуває у стані  системної кризи,  яка зумовлена сировинною 

моделлю розвитку національної економіки, постійним дефіцитом 

довгострокових банківських ресурсів, диспропорціями банківських 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0042215
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балансів та неефективними діями монетарного регулятора, що в 

кінцевому результаті призвело до трикратної девальвації гривні,  

вразливості банків та їхніх клієнтів до валютних шоків. У звіті 

«Глобальний індекс конкурентоспроможності 2016 – 2017» Україна 

посідає останню позицію серед 138 держав за показником «Надійність 

банків», 116 місце – за показником «Доступність фінансових послуг» та 

112 місце – за показником «Легкість доступу до кредитів» [1]. 

 На банківський сектор в Україні припадає понад 90 % усіх 

фінансових послуг. Проте, світова фінансова криза, несприятливі 

політичні та військові події, скорочення виробництва, інфляційний тиск 

на економіку, зниження інвестиційної активності, суттєво послабили 

банківський сектор та значно ускладнили його умови функціонування.  

Програма реформ оздоровлення банківської системи [2], 

запропонована Національним банком України, призвела до суттєвого 

зменшення їхньої кількості та до радикальних змін у функціонуванні 

системних банків.Так, за результатами звітів Національного банку 

України станом на 1 січня 2018 року в Україні  функціонувало 82 

банки[3]. Ліквідація низки проблемних банків, з одного боку, позитивно 

впливає на прозорість банківської системи, а з іншого – призводить до 

погіршення конкурентного середовища та умов надання банківських 

послуг у зв’язку із суттєвим зменшенням кількості учасників 

банківського сектору. Різке підвищення  значення індексу Герфіндаля-

Хіршмана підтверджує зростання рівня концентрації, зниження 

конкуренції та збільшення ризиків для клієнтів на ринку банківських 

послуг. Так, оцінка рівня концентрації обсягу банківських активів 

показала, що на 5 найбільших банків в Україні на початок 2018 року 

припадало 60,3 % чистих банківських активів [3], що, і собі, 

характеризує ринок банківських послуг як помірно концентрований із 

монополістичним видом конкуренції. 

Аналіз банківської діяльності в Україні показав, що за підсумками 

2017 р. обсяг банківських активів збільшився на 6,4 %. У поточній 

ситуації банківська діяльність й надалі продовжує характеризуватися 

невисокою активністю кредитних операцій. Протягом 2017 р. обсяг 

банківського кредитного портфеля порівняно з 2016 р. збільшився на 

3,7 %. У 2017 році приріст портфеля гривневих кредитів був 

зумовлений новим кредитуванням, а не конвертацією валютних боргів, 
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як у 2016 р. Обсяг суми кредитів, наданих фізичним особам, протягом 

2017 року збільшився на 8,61 % і становив 170,938 млрд грн, а кредити, 

надані суб’єктам господарювання збільшилися на 2,74 % і на початок 

2018 р. досягли значення у розмірі 870,302 млрд грн. Незначний обсяг 

банківського кредитування пов’язаний із системною проблемою нестачі 

довгострокових ресурсів у банківській системі, обмеженим доступом до 

нових запозичень на міжнародних ринках, погіршенням 

платоспроможності позичальників, значним обсягом проблемних 

кредитів, а також  зниженням мотивації банків до кредитування 

внаслідок існування безризикових високоприбуткових інструментів – 

ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ.  

Дослідження обсягу банківських зобов’язань показало, що їхній  

обсяг в Україні протягом 2017 р. збільшився на 5,43 %. Якщо протягом 

2013 – 2015 рр. у банківському секторі досить помітною була тенденція 

до відтоку вкладів  фізичних осіб та зменшення їхньої питомої ваги у 

структурі зобов’язань банків внаслідок зниження реальних доходів 

населення та  підвищення недовіри до банківських установ, то з 2016 р. 

спостерігається поступове відновлення банківських депозитних 

ресурсів. Так, протягом 2017 р. кошти суб’єктів господарювання зросли 

на 9,2 %, а фізичних осіб – на 9,5 %. 

Банківська система є невід’ємною складовою фінансової системи, 

а її стабільність та надійність є вирішальною умовою економічної 

безпеки країни загалом Дослідження сучасного стану функціонування 

банківської системи України показало, що вона протягом останніх років 

перебуває у стані затяжної кризи, ступінь впливу якої визначається 

системою факторів, основними серед яких є:  військово-політична 

нестабільність, загальноекономічна дестабілізація, невисокий рівень 

капіталізації банків, зниження банківської ліквідності, слабка 

диференціація банківських послуг, загрозливий вплив тіньової 

економіки, значна економічна та географічна концентрація, зниження 

довіри населення до банківського сектору та продуктів, що пропонують 

його суб’єкти, суттєві частки проблемних активів на балансі банків, 

низький рівень ризик менеджменту банків, недосконала система захисту 

депозитних вкладів тощо. Окрім цього, у 2018 році ризики банківської 

діяльності пов’язані з відсутністю співпраці з МФО та, як наслідок, 

можливим погіршенням економічних очікувань бізнесу та населення, 
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що, зі свого боку, впливатиме на темпи кредитування та банківську 

політику ціноутворення на пасиви та активи. 

Для розв’язання актуальних проблем розвитку банківської системи 

та стабілізації умов її функціонування необхідно застосувати систему 

заходів, спрямованих на: диверсифікацію банківських активів; 

впровадження нових депозитних програм; підвищення рівня 

капіталізації банківського сектора шляхом залучення додаткового 

акціонерного капіталу; удосконалення процедур санації, реорганізації та 

ліквідації банків; виконання та дотримання нормативів НБУ, що 

регулюють діяльність комерційних банків; створення умов для 

залучення інвестицій у вітчизняну банківську систему в межах, що не 

створюватимуть суттєвих фінансових ризиків.  
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Розвиток програмно-цільового методу в умовах 

бюджетного реформування 
 

Із реалізацією бюджетної реформи в Україні важливим аспектом 

на всіх її етапах постають питання ефективного використання 

бюджетних коштів, забезпечення якісного надання суспільних 

послуг, посилення прозорості бюджетного процесу на всіх рівнях 

тощо. Їх розв’язання можливе лише із застосуванням новітніх 
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прогресивних підходів до управління бюджетом. Це обумовило 

необхідність впровадження програмно-цільового бюджетування, що 

базується на основі застосування прозорих процедур визначення 

стратегічних пріоритетів розвитку держави та регіонів в контексті 

утвердження демократичних засад розвитку суспільства. Саме 

програмно-цільовий метод формування і виконання бюджетів у 

вітчизняній практиці дає змогу змінити характер обговорення 

бюджетної політики, акцентуючи увагу на отриманні очікуваних 

результатів, що посилює дієвість та ефективність органів державної 

та місцевої влади. 

Так, зазначимо, що основні методологічні засади та етапи 

впровадження програмно-цільового методу схвалено ще 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. 

№ 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-

цільового методу в бюджетному процесі», де визначена мета 

запровадження такого методу у бюджетному процесі, яка і полягає у 

встановленні безпосереднього зв’язку між виділеними бюджетними 

коштами та результатами їхнього використання [2]. 

Згодом в Україні частково почали застосовуватись окремі 

елементи програмно-цільового методу, зокрема при плануванні 

державного бюджету у 2001 – 2002 pp. та експериментально на рівні 

окремих місцевих бюджетів у наступні роки у рамках міжнародних 

проектів «Підтримка економічної та фіскальної реформи» та 

«Реформа місцевих бюджетів в Україні», фінансованих за рахунок 

коштів Агентства США з міжнародного розвитку USAID). Із 

прийняттям Бюджетного кодексу України у 2001 році розпочалося 

практичне впровадження програмно-цільового методу. З 2003 р. 

програмно-цільовий метод випробовується на рівні місцевих 

бюджетів України. Вже до 2011 р. напрацьовано основу методології 

щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому 

рівні, розроблено інструктивні матеріали, проведено навчання для 

2102 фахівців, розроблено понад 550 програм у галузях освіти й 

охорони здоров’я. До кінця 2013 р. поетапний перехід до програмно-

цільового методу планування стосувався усіх обласних бюджетів, 

бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів інших 22 

регіонів України. Загалом у 2013 р.– це 692 місцевих бюджетів, тобто 
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усіх місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з 

державним бюджетом. 

У контексті експериментального впровадження у бюджетний 

процес програмно-цільового методу варто вказати на значні його 

переваги, що стосуються підвищення прозорості бюджетного 

процесу; здійснення оцінки результатів виконання бюджету; 

посилення відповідальності за реалізацію кожної бюджетної 

програми; забезпечення раціональності у розподілі бюджетних 

коштів відповідно до пріоритетних напрямів розвитку окремих 

регіонів. 

В умовах реалізації бюджетної реформи у 2015 – 2016 рр. згідно 

із змінами бюджетного законодавства регламентовано самостійність 

кожного місцевого бюджету у прийнятті рішення про застосування 

програмно-цільового методу при бюджетуванні.  

Відповідно до Бюджетного кодексу України застосування 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих 

бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, 

регламентовано з 2017 р., починаючи із складання проектів місцевих 

бюджетів на відповідний бюджетний період [1]. 

Запровадження з 2015 р. прямих міжбюджетних відносин, 

створили передумови для активізації у вітчизняній практиці 

стратегічного та середньострокового бюджетного планування як 

базових компонентів програмно-цільового бюджетування. Оскільки, 

як свідчить вітчизняний досвід, уже прийнятним стало недотримання 

загальнодержавних і регіональних стратегічних орієнтирів розвитку; 

відсутність якісного стратегічного планування; недосконалість форм 

та методів бюджетного менеджменту, відсутність реального 

планування і прогнозування бюджету на середньо- та довготривалу 

перспективу, неврахування новітніх світових бюджетних технологій.  

Тому, враховуючи зазначене, своєчасним стало прийняття 

Стратегії реформування системи управління державними фінансами 

на 2017 – 2020 рр., де було окреслено пріоритетні завдання щодо 

ефективної реалізації бюджетної політики органів державної влади 

та місцевого самоврядування в частині модернізації бюджетного 

планування [3]. 
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Адже посилення в взаємозв’язку стратегічного і 

середньострокового бюджетного планування, прийнятих стратегій 

розвитку окремих територій, виходячи із реальних можливостей 

бюджетів призводить до підвищення ефективності та 

результативності використання бюджетних коштів. Застосування 

середньострокового бюджетного планування в контексті 

використання методології програмно-цільового бюджетування дає 

змогу розв’язати наявні проблеми фінансування усіх передбачених 

бюджетами програм та заходів, а також оцінити ступінь реалізації 

бюджетної політики, її відповідність передбаченим прогнозам. Таке 

планування видатків бюджетів можна вважати особливо цінним для 

успішної реалізації інвестиційних проектів, а також для 

функціонування бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

Отже, розвиток та подальше вдосконалення програмно-

цільового методу бюджетування із урахуванням сучасних тенденцій 

реалізації бюджетної реформи в Україні сприятиме більш 

ефективному його застосуванню на усіх рівнях бюджетної системи 

України для забезпечення прозорості бюджетного процесу, 

підвищення результативності та оцінки виконання бюджетів, 

посилення відповідальності виконавців бюджетних програм, а також 

якості розробки та реалізації завдань бюджетної політики, в тому 

числі на місцевому рівні. 
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Інвестиційна політика МВФ в Україні 
 

У сучасній системі господарювання кредити міжнародних 
фінансових організацій, за умови їх ефективного використання, є 
важливим джерелом ресурсного забезпечення реалізації 
пріоритетних проектів та завдань економічного розвитку, 
інструментом інституційних перетворень та міжнародної інтеграції.  

Найбільшим кредитором України з-поміж міжнародних 
фінансових організацій є Міжнародний валютний                               
фонд. Розпорядником фінансових ресурсів, наданих МВФ, є 
Національний банк України (НБУ). За двадцять два роки співпраці з 
МВФ (1994 – 2016) Україна отримала приблизно 16,25 млрд                  
СПЗ (безготівковий спеціальний платіжний засіб), що склав майже 
29 млрд дол. кредитних коштів [5; 2, с. 159].  

Основним напрямом використання кредитів МВФ стало 
обслуговування зовнішнього боргу та фінансування                      
дефіцитів платіжного і торговельного балансів. Формування (у тому 
числі завдяки позикам МВФ) валютних резервів НБУ дало                  
змогу підтримувати стабільність національної валюти, успішно 
провести грошову реформу, ввести з часом повну конвертованість 
гривні за поточними операціями [7].  

У співробітництві України з МВФ в межах кредитних               
програм можна виокремити шість етапів [6; 3].. VI етап 
співробітництва відкрила в березні 2015 р. чотирирічна програма 
розширеного фінансування EFF загальним обсягом приблизно                
17,5 млрд дол. з першим траншем у 5 млрд дол. Вона передбачає 
щоквартальний перегляд програми, виділення у 2015 р. ще                 
трьох траншів по 1,63 млрд. дол. і зменшення квартальних траншів 

у 2016 – 2018 рр. до 0,61 млрд дол.  
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Програма була затверджена для підтримки економічної 

стабілізації в країні і визначає широкі та глибокі                           
економічні реформи, спрямовані на відновлення стійкого зростання 
в середньостроковому періоді та підвищення рівня життя               
громадян [5]. Загальний обсяг затвердженої суми та фактично 
виданих кредитів МВФ для України за весь період їхньої                
співпраці (розрахований на основі даних офіційних сайтів 
організацій) склав 3546 СПЗ[4, с.34]. 

Наприкінці 2015 р. надходження планових кредитних               
ресурсів тимчасово призупинилося. Причинами були неналежні 
темпи імплементації антикорупційних реформ, загострення 
внутрішньо-політичної ситуації, що супроводжувалося                    
ризиком несвоєчасного прийняття Державного бюджету України на 
2016 р. та можливої зміни уряду. Завдяки спільним зусиллям МВФ 
та керівництва України надходження фінансової допомоги 
відновилося. Сьогодні продовження політики активного 
співробітництва України з Міжнародним валютним фондом є 
важливим напрямом подолання існуючих економічних проблем.  

В аналітичній доповіді до Щорічного Послання                    
Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та 
зовнішнє становище України в 2017 році відзначено: «Економічна 
криза в умовах гібридної агресії зумовила істотне зниження обсягу 
зарубіжних інвестицій в економіку України. Змінити цей                     
тренд вдалося у 2016 р. Завдяки реалізації низки реформ та 
загальній макро- економічній стабілізації, було суттєво 
нейтралізовано негативний вплив зовнішніх чинників на 
інвестиційну привабливість України».[1]. 

Кредити МВФ допомагають розв’язувати низку                       
проблем в Україні, зокрема забезпечення макроекономічного 
зростання, стабілізацію банківського сектору, фінансування 
імпорту, формування валютних резервів НБУ,                             
підтримку стабільності національної валюти, обслуговування 
зовнішнього боргу. Крім того, кредити від МВФ                           
виступили індикатором для співпраці з іншими міжнародними 
фінансовими організаціями та приватними зовнішніми                
інвесторами, зокрема у сфері виробничої інфраструктури.  
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Р О З Д І Л 6 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Bartosz Wanot, 

doctor of sciences, 

Polonia University 
 

The presence of antibiotics in the waters 
 

W wodach leczniczych dopuszcza się występowanie gazów takich jak 

siarkowodór, metan, azot czy nawet radon (pierwiastek promieniotwórczy), 

jeśli tylko mają działanie terapeutyczne. Obecności wyżej wymienionych 

gazów nie oznacza się jednak wodach wodociągowych. Wraz ze wzrostem 

wśród Polaków świadomości dotyczącej zdrowego trybu życia wzrosła ilość 

spożywanej przez nich wody, zgodnie z zaleceniami lekarzy by jej spożycie 

wynosiło około 2 litrów na dobę. Sporą część tej wody stanowią wody 

konfekcjonowane po które konsumenci sięgają ze względu na lepszy smak i 

łatwiejszą możliwość zabrania jej ze sobą ze względu na opakowanie. 

Konsumenci kupując wodę w 55% przypadków wybierają wodę mineralna, 

w 44% wodę źródlana i w jednym procencie wody stołowe. W badaniach 

jakości wody prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

oznaczana jest zawartość pestycydów w wodach z sieci wodociągowej celem 

sprawdzenia jak ich ilość przedostaje się do wód w ramach prowadzonych 

zabiegów zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych. Niestety 

elementem nie badanym w ramach monitoringu nad jakością wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest zawartość leków w wodzie. Jest to 

wskaźnik, który powinien znaleźć się w panelu obowiązkowych parametrów 

badanych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Prowadzone badania przez 

instytuty naukowe wykazały w wodach powierzchniowych, gruntowych i 

podziemnych antybiotyki używane w medycynie i weterynarii. Obecność 

farmaceutyków potwierdzono w wodach wszystkich kontynentów, w krajach 

rozwiniętych jak i rozwijających się. Źródłami zanieczyszczenia wód 

sągłównie ścieki, które zawierają metabolity farmaceutyków wydalanych 

przez zażywającego je człowieka lub zwierzęta. Chociaż ścieki trafiają do 

oczyszczalni komunalnych, to nie są one przystosowane do usuwania z nich 



231 
 

farmaceutyków. Problem stanowią także szpitale produkujące ścieki z dużą 

zawartością antybiotyków w których zawartość dochodzi do 124 µg/dm
3
. 

Przyszpitalne oczyszczalnie ścieków występują tylko w przypadkach 

oddziałów zakaźnych i w większości ich główne działanie nakierowane jest 

na redukcję patogenów chorobotwórczych, co nie prowadzi do usunięcia 

leków obecnych w ściekach. Kolejnymi zagrożeniami dla wód są ścieki 

powstające przy produkcji leków zawierające nawet do 900 µg/dm
3
 

antybiotyków, odciekiz wysypiskna które pomimo zakazu trafiają 

przeterminowane leki. Wiele obecnie stosowanych antybiotyków nie ulega 

całkowitemu metabolizmowi, a ich metabolity nie mogą ulec unieczynnieniu. 

Spożywanie antybiotyków znajdujących się w wodzie może przyczynić się 

do zmian nowotworowych, mutagennych, teratogennych oraz zaburzać 

gospodarkę hormonalną i odporność, oraz prowadzi do lekooporności wielu 

szczepów bakterii. 

 

 

 

А.І. Бурда, 

к.е.н., доцент, 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет ім. Івана Франка 
 

Особливості формування тріади потенціалу сталого 

розвитку просторових систем 
 

В умовах соціально-економічних трансформацій, що тривають в 

Україні, актуалізуються питання забезпечення сталого розвитку 

просторових систем як передумови підвищення їх 

конкурентоспроможності та економічної безпеки. Структурні зрушення 

в економіці відбуваються в напрямі загальносвітових тенденцій, проте 

вони мають здебільшого розбалансований характер, призводять до 

диспропорційності розвитку промислового сектору. Один із виявів 

структурної деформації економіки – це невідповідність галузевої 

структури промислового комплексу стратегічним пріоритетам розвитку 

національної економіки.  

Мейнстримом сталого розвитку просторової системи є 

забезпечення збалансованого розвитку економічної, соціальної та 
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екологічної підсистем. Сьогодні її ідеї простежуються у більшості 

соціально-економічних, екологічних та політичних програмах розвитку 

як на регіональному так і на державному рівнях (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема потенціалу сталого розвитку просторових систем 
 

Сталий розвиток просторової системи узгоджується зі стабільним 

приростом основних техніко-економічних показників, ефективною 

адаптацією до зовнішніх та внутрішніх змін, що значною мірою 

визначається ступенем відтворення та розвитку її потенціалу.  

Спираючись на наукові публікації у сфері сталого розвитку 

просторових систем, сутність та зміст складових потенціалу сталого 

розвитку варто визначити через призму його тріади. Її економічна 

складова орієнтована на нарощування обсягів виробництва продукції та 

послуг за умов оптимального використання обмежених ресурсів. В 

основу аналізу економічної складової сталого розвитку покладено 

необхідність оцінювання виробничого, фінансового, інформаційного, 

маркетингового, стратегічного потенціалів за результатами дослідження 

впливу діяльності підприємств регіону на навколишнє середовище. 
Соціальна складова сталого розвитку спрямована на поліпшення 

умов життя населення, збереження стабільності соціальних і 
культурних систем, у межах яких функціонують підприємства. 
Важливим аспектом соціальної стабільності є забезпечення високих 
стандартів корпоративної соціальної відповідальності, що сприяє 
підвищенню ринкової вартості підприємств, зниженню операційних 

 

ЕКОНОМІЧНА ПІДСИСТЕМА 
(виробничий, фінансовий, маркетинговий, 
стратегічний, інформаційний потенціали) 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 

СОЦІАЛЬНА ПІДСИСТЕМА 
(трудовий, соціальний, 

мотиваційний потенціали) 

ЕКОЛОГІЧНА ПІДСИСТЕМА 
(науково-технічний та 

інноваційний потенціали) 

Потенціал сталого розвитку 

Просторова  

система 

Тріада потенціалу сталого розвитку просторових систем 



233 
 

витрат, підвищенню продуктивності праці. Соціальну складову 
доцільно досліджувати через аналіз та оцінку трудового, соціального 
і мотиваційного потенціалів у контексті цільових орієнтирів сталого 
розвитку регіону.  

У процесі досліджень передумов гармонізації тріади потенціалу 
сталого розвитку просторових систем виявлено, що результати 
економічного і соціального розвитку мають бути оцінені з 
урахуванням екологічних наслідків. Відзначимо, що екологічна 
безпека території значною мірою визначається технічним і 
технологічним переоснащенням підприємств, що сприяє зменшенню 
забрудненості навколишнього середовища. Аналіз екологічної 
складової має передбачати економічну оцінку витрат на опанування 
інноваційних технологій у сфері природоохоронної діяльності, 
використання енерго- і матеріалозберігаючих технологій. У цьому 
контексті як базові складові, що аналізуються при дослідженні  
екологічної підсистеми, виокремлено інноваційний і техніко-
технологічний потенціали.  

Сьогодення ставить перед Україною принципово нові завдання, 
на фоні яких навіть сталий розвиток декларується як новий 
імператив для нашого та наступного поколінь, нова сходинка 
розвитку, на яку повинно зійти людство у своєму поступі, що 
вимагає переосмислення існуючих цінностей, кардинальної зміни 
світогляду, пріоритетів, етичних і інших норм та форм 
раціональності. 
 

 
 

П.В. Хазан,  
О.В. Ангурець, 

депутати 
Дніпропетровської обласної ради 
 

Впровадження нормативно-правової бази для розвитку 
відновлюваних джерел енергії на прикладі 

Дніпропетровської області 
 

Важливим елементом стратегії просування України на шляху до 
сталого розвитку є законодавчий компонент, зокрема нормативно-
правове регулювання на місцевому та регіональному рівні. 
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Гармонізація українського законодавства до міжнародних та 
Європейських норм відбувається відповідно до Конституції України 
та поняття «верховенства права». Втім регіональне та місцеве 
нормативно-правове регулювання все ще не завжди відповідає 
сучасним світовим тенденціям, зокрема в галузі охорони 
навколишнього природного середовища, енергетики та сталого 
розвитку.  

Підвищення рівня енергетичної безпеки, яка складається із 
стабільного енергозабезпечення та ефективного використання 
енергоресурсів, потребує вагомих змін саме в нормативно-правовій 
сфері на національному, регіональному та місцевому рівнях [1]. 

Одним із важливих сучасних документів, який нещодавно був 
прийнятий є «Стратегія енергозбереження, енергоефективності та 
розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області 
на 2018 – 2035 роки», одними з ініціаторів та розробників якої були 
автори [2]. Документ – це узгоджена система цілей та задач. Головна 
мета стратегії – сприяння локалізації виробництва та споживання 
енергії та природних ресурсів при широкому впровадженні 
відновлюваних джерел енергії. Стратегія ґрунтується на ключових 
засадах сталого розвитку. Як відомо, відповідно до визначення 
Міжнародної комісії з довкілля та розвитку ООН, сталий розвиток 
суспільства – це такий розвиток, який для задоволення потреб 
теперішніх поколінь не має ставити під загрозу можливості 
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби [3]. Важливим 
компонентом стратегії є впровадження системи енергоефективності 
та екологічно сталого використання енергетичних та будь-яких 
природних ресурсів. Вперше в українському законодавстві, зокрема 
на обласному рівні, затверджена в вигляді прямої норми повна 
відмова від викопного палива при поступовому зменшенні частки 
використання викопного палива.  Це має відбуватися виключно при 
врахуванні економічних, соціальних та екологічних пріоритетів 
енергоефективності області для задоволення потреб людини. Тобто 
формування необхідних умов для забезпечення енергетичної безпеки  
області буде відбуватися завдяки формуванню нової енергетичної 
системи на основі відновлюваних джерел енергії, а також поступової 
та повної відмови від використання невідновлюваних ресурсів, 
зокрема викопного палива в промисловому, комунальному та 
приватному секторах. 
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У стратегії зазначено, що сталий розвиток області передбачає 

необхідне обґрунтоване зростання виробництва при зниженні 

енергоємності внутрішнього регіонального продукту (ВРП) та 

істотному збільшенні долі відновлюваних джерел енергії в системі  

енергетичної генерації. Відповідно до міжнародного та українського 

законодавства відновлювані джерела енергії включають в себе 

енергію сонячного випромінювання, кінетичну енергію вітру, енергії 

морів та рік, енергію біомаси, геотермальну енергію, аеротермічну 

енергію, енергію, яка отримана з газу органічних відходів, а також 

енергію припливів та морських хвиль [4]. Завдяки цим джерелам 

енергії може бути отримана, зазвичай, електрична та теплова енергія. 

Як зазначено в стратегії, динамічне зростання цін на всі види палива 

та енергетичних ресурсів зумовило нагальну необхідність їх 

ефективного споживання, переходу від викопного палива на 

біопаливо та зрештою виключного використання відновлюваних 

джерел енергії. 

Важливими очікуваними результатами від впровадження 

стратегії є систематизація інформації про структуру 

енергоспоживання для розробки енергоефективної політики, 

збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії, а 

також вторинних енергетичних ресурсів у виробництві та підвищенні 

ефективності виробництва теплової енергії, зниження втрат при 

транспортуванні енергії, забезпечення повного обліку спожитої 

теплової енергії, збільшення інвестицій та створення нових зелених 

робочих місць, зменшення енергоємності виробництва одиниці 

продукції. 

У документі зазначено, що підтримка проектів модернізації ТЕС 

може розглядатися виключно як проміжний крок на шляху до повної 

відмови від використання викопного палива, впровадження 

безвідходних технологій, а також в окремих випадках – переходу на 

біопаливо. Стратегія є елементом Інтеграції екологічної політики 

(ІЕП) в систему управління на рівні місцевого самоврядування. ІЕП є 

концепцією яка виникла у 80-х роках ХХ сторіччя в Західній Європі. 

Це  постійний процес, який забезпечує врахування екологічних 

питань в системі управління з перших етапів планування і до 

останніх етапів впровадження. 
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Стратегія відповідає цілям ООН зі сталого розвитку, які 

ставлять на меті до 2030 року забезпечити повний доступ для кожної 

людини до недорогих, надійних, екологічно сталих джерел енергії, 

які побудовані на сучасних технологіях [5]. Це, насамперед, надійне 

енергопостачання, збільшення частки відновлюваних джерел у 

світовому енергетичному балансі, збільшення світового показника 

енергоефективності, розвиток міжнародного співробітництва у 

науковій та технологічній галузях, а також заохочування інвестицій в 

енергетичну інфраструктуру та екологічно чисті енергетичні 

технології. 
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Zarządzanie oraz koncepcja łańcucha dostaw 
 

Wprowadzenie: Artykuł ma na celu pokazanie zarządzania 

łańcuchem dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak ważnym jest 

znaczenie integracji łańcucha dostaw Pokazanie łańcucha dostaw jako 

zintegrowanego zarządzania sekwencjami przepływu logistycznego, 

przetwarzaniem i czynnościami związanymi z obsługą, czyli niezbędnymi 

do wytworzenia produktu czy usługi w sposób efektywny. 

Stworzenie pojęcia łańcucha dostaw jest efektem wieloletnich 

doświadczeń firm w dziedzinie logistyki całego przedsiębiorstwa.Druga 

połowa XX wieku jest czasem kiedy to została upowszechniona 

koncepcja łańcucha dostaw w działalności przedsiębiorstw. W koncepcji 

łańcucha dostaw stosunki z innymi przedsiębiorstwami na rynku powinny 

liczyć się z decyzjami dotyczącymi ukształtowania i rozwoju pracy 

poszczególnych przedsiębiorstw. Siłą napędową działań  w łańcuchu  

dostaw są nie dostawy, lecz popyt kreowany przez klientów. Po drugie, 

nie chodzi tu o łańcuch liniowo powiązanych ze sobą ogniw, lecz o sieć 

wielu współzależnych firm reprezentujących świat zarówno zaopatrzenia, 

jak i dystrybucji.Zarządzanie łańcuchem dostaw staje się standardem w 

zarządzaniu przedsiębiorstwem, a wiele firm ma już funkcjonujące grupy 

takich łańcuchów. Liczne branże przemysłowe uznały już znaczenie 

integracji łańcuchów dostaw. Dążenie pojedynczych przedsiębiorstw do 

wzajemnej współpracy zwiększa efektywność oraz pozwala ograniczyć 

koszty i dopasować się do indywidualnych potrzeb klientów.Jedna z 

definicji łańcucha dostaw mówi, że jest to zintegrowane zarządzanie 

sekwencjami przepływu logistycznego, przetwarzaniem i czynnościami 
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związanymi z obsługą - od dostawców do ostatecznych klientów, 

niezbędnymi do wytworzenia produktu/usługi w sposób sprawny i 

efektywny.Łańcuch dostaw staje się zorientowanym na procesy, 

zintegrowanym podejściem do zarządzania zakupami, produkcją oraz 

dostawami towarów i usług do klientów. Sukces zarządzania łańcuchem 

dostaw zależy od integracji i koordynacji trzech typów przepływów: 

informacji, produktów i gotówki».
1
 

 

DOSTAWCY – PRODUCENT – HURTOWNICY – DETALIŚCI – 

KONSUMENCI 

przepływ produktów → 

← przepływ informacji → 

← przepływ funduszy → 

   Rysunek 1. Procesy integrujące łańcuch dostaw 

Ważną  rolę w łańcuchu dostaw, w którym współpracują jednostki  

podczas wytwarzania i dostarczania produktu końcowym nabywcom, 

odgrywają zależności pomiędzy osiągnięciami poszczególnych 

przedsiębiorstw. 

Dla dostawców celem stało się utrzymanie większej kontroli w 

funkcjonowaniu firmy a planowanie, koordynacja przepływu surowców, 

materiałów, półproduktów, produktów gotowych, surowców wtórnych 

odpadów, informacji i finansów wykonywane są dla całego łańcucha. Zamiar 

stosowania tych rozwiązań opisany jest w definicjach zarządzania łańcuchem 

dostaw. 

Koszt dostarczenia produktu decyduje o konkurencyjności 

przedsiębiorstw transnarodowych na lokalnych rynkach, a koszty logistyki 

stanowią w nich od 10-25% kosztów światowej sprzedaży systematycznie 

rosną. wysoką zdolność integrowania i optymalizacji  działań oraz 

elastyczność i globalną .  
 

I . DEFINICJA I ISTOTA ŁAŃCUCHA DOSTAW 
 

 W dostępnej literaturze nie spotykamy jednoznacznej definicji 

łańcucha dostaw. Powodem tego jest to, że nie ma również jednoznacznej 

definicji logistyki, systemu logistycznego jak również występowanie w 

                                                           
1
 K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie 2005, str. 74-75 
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praktyce i teorii synonimów nazw łańcucha dostaw do których zaliczyć 

możemy: łańcuch zaopatrzenia, kanał logistyczny, łańcuchy/ kanały 

logistyczne, łańcuchy dystrybucji, sieci dostaw i inne. Łańcuch dostaw 

jest najczęściej używanym pojęciem któremu oddało się wiele publikacji.  

Treść ukazana w poniższych definicjach ukazuje istotę i znaczenie 

łańcucha dostaw: 

 „Łańcuch dostaw to sieć producentów i usługodawców, którzy 

współpracują ze sobą w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr- od 

fazy surowca do poziomu użytkownika końcowego. Wszystkie te 

podmioty są połączone przepływami dóbr fizycznych, przepływami 

informacji oraz przepływami pieniężnymi.»
2
 

 „Łańcuch dostaw- jako proces- sekwencja zdarzeń w 

przemieszczeniu dóbr, zwiększająca wartość»
3
 

 „Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach 

funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe, 

oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, 

informacji i środków finansowych.»
4
 

 „Łańcuch dostaw to fizyczna sieć, która zaczyna się u 

dostawcy, kończy zaś u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty 

związane z rozwojem produktu, zakupami, produkcją, fizyczną 

dystrybucją i usługami posprzedażowymi jak również dostawami 

realizowanymi przez zewnętrznych oferentów.»
5
 .  

Działanie łańcuchów dostaw wykracza poza strukturę układów 

pionowych. Więc hierarchiczny schemat łańcucha dostaw w klasycznym 

rozumieniu zmienia się w sieciowy układ, a sieć stanowi alternatywny 

sposób koordynacji działań. 

Połączenie nowoczesnych technologii przetwarzania informacji  

wraz z kompetencjami dostawców wdrażających systemy informatyczne 

stanowi wymierny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej                     

dla uczestników łańcucha dostaw. Decydująca rolę odgrywa zatem 

sprawny system informatyczny, który gromadzi informacje rozproszone 

                                                           
2
 C.B. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami I łańcuchem dostaw, 

Helion, Gliwice 2007, s. 30 
3
 Słownik terminologii logistycznej, red. nauk. M. Fertsch, ILiM, Poznań 2006, s. 95 

4
 J. Witkowski,  zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s. 17. 

5
 http://www.biznesowe.edu.pl/94-lancuch_dostaw/, 08.04.2015. 
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wzdłuż ogniw łańcucha. Dzięki postępowi technologicznemu i 

ujednoliconym standardom przetwarzania danych, informacja nabiera 

charakteru zasobu i odgrywa wiodącą rolę w  procesach zarządzania 

łańcuchem dostaw.» 

Dlatego podsumowując, każda firma, niezależnie od profilu, posiada 

specyficznie zorganizowany łańcuch dostaw. Łańcuch taki obejmuje 

kontrahentów zapewniających wszelkie produkty i usługi niezbędne 

firmie do dostarczenia klientom ostatecznego towaru. 

 Dla firmy z branży spożywczej kluczowymi dostawcami mogą być 

producenci podstawowych składników spożywczych. 

 Dla przedsiębiorstwa specjalizującego się w usługach doradczych 

lub finansowych ważnym przedmiotem dostaw mogą być bazy danych.  

 Dla każdego typu firmy istotni mogą być dostawcy sprzętu 

biurowego, wykonawcy usług marketingowych lub kontrahenci zajmujący 

się logistyką. 

Tradycyjnie rozumiany łańcuch dostaw obejmuje jedynie 

kontrahentów dostarczających firmie podstawowe produkty lub usługi.  
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Wyzwania dla przedsiębiorstw we współczesnym rynku 
 

Przedstawienie głównych wyzwań we współczesnym rynku, zarówno 
dla przedsiębiorstw, jak i dla całego społeczeństwa wymaga szczególnego 
zwrócenia uwagi na główne wymiary funkcjonowania przedsiębiorstwa. W 
związku z tym została przedstawiona analiza bazująca na podejściu PESTEL, 
która wykorzystuje aspekt, demograficzny, ekonomiczny, socjalkulturowy, 
środowiskowy oraz międzynarodowy

1
.  

Dodatkowo należy również pamiętać o tendencjach w wymiarze 
prawnym oraz technologicznym. Rozwój nowych technologii IT, 
nanotechnologii, mikrobiologii, genetyki, farmaceutyki w zasadniczym 
stopniu obecnie generuje nowe wyzwania dla korporacji, szczególnie 
globalnych. 

Współcześnie jednocześnie bardzo istotne jest znaczenie szeroko 
rozumianego otoczenia, które ma w wielu przypadkach zasadniczy wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Należy wspomnieć, że 
otoczenie bardzo szybko poszerza swój zasięg, powodem jest postępujący 
proces globalizacji. Oznacza to z jednej strony dobry dostęp do siły roboczej, 
duży rynek zbytu, oraz dojście do surowców, z drugiej zaś strony mniej 
pocieszający jest fakt, że pojawia się konieczność konkurowania z wieloma 
firmami na całym świecie. Co gorsza współczesne otoczenie jest niestabilne 
oraz  pojawiają się w nim częste zmiany w wielu zakresach. Przykładem 
niestabilności jest zmniejszenie cyklu życia produktu oraz szybki postęp 
technologii, który jest trigerem procesu kolejnych zmian

2
. 

Współczesne otoczenie charakteryzuje się:  

 Wzrostem wieloaspektowych przemian. 

                                                           
1
 K. Kubik, Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji, „Zeszyty 

Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH” 2012, nr 

92, s. 34- 35. 
2
 tamże, s. 35. 
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 Skalą zmian, przykładem jest zmiana technologii, której skutki 
wymuszają zmiany np. w marketingu.  

 Zmniejszeniem czasu reakcji na zmiany (przedsiębiorstwa 
w momencie zmian zachodzących w otoczeniu nie mogą czekać, 
zmuszone są do natychmiastowej reakcji). 

 Podwyższeniem poziomu zmian oraz obecność ich rezultatu w 
finalnym wyniku działalności (niedostosowanie się do wyzwań 
otoczenia może być przyczyną wypadnięcia z rynku). 

Powszechnie przyjmuje się, więc całkiem słusznie, iż głównymi 
czynnikami, które stanowią zagrożenie i wyzwanie dla przedsiębiorstw są 
„nieprzewidywalne» procesy globalizacji gospodarki. Na globalnym rynku 
podstawowym źródłem sukcesu jest rozmiar prowadzonych operacji, który 
doprowadza do adaptacji i przewagi ogromnych korporacji

3
. Rezultatem 

globalizacji jest powstawanie jednorodnej gospodarki ogólnoświatowej. 
Możliwe jest to na skutek usuwania barier między państwami i sposobów 
ochrony przed konkurencją z zewnątrz, oraz odciążeniu rynku od ograniczeń, 
które narzucają poszczególne państwa. Globalizacja jest obecnie 
jednocześnie zasadniczym motorem napędowym zmian politycznych, 
ekonomicznych oraz społecznych.  Reasumując globalizacja, jak wskazują 
liczne przykłady, niesie ze sobą zwykle duże możliwości związane z 
rozwojem, ale również zagrożenia (tab. 1)

4
.  

Tabela 1 
Korzyści oraz zagrożenia związane z globalizacją 

 

Korzyści wynikające z globalizacji Zagrożenia spowodowane 
globalizacją 

Powstanie nowych miejsc pracy Nasilenie dystansu między 
segmentami rynku 

Ożywienie eksportu Import żywności modyfikowanej z 
innych krajów 

Polepszenie poziomu życia ludności Mniejsze zainteresowanie produktami 
lokalnymi 

Integracja ludzi z różnych stron 
świata 

„Mieszanie» oraz upowszechnienie 
kultur 

                                                           
3
 M. Aluchna (red.), Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, komunikacja z rynkiem 

zarządzanie produktami motywowanie pracowników, Szkoła Główna Handlowa -

 Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s.17-18. 
4
 A.I. Szymańska, Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, 

„Przedsiębiorczość - Edukacja” 2012, nr 8, s. 361. 
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Pomoc kapitału zagranicznego dla 
obszarów słabiej rozwiniętych 

Zagrożenie upadłością rodzinnego i 
lokalnego przemysłu 

Możliwość korzystania z 
nowoczesnych technologii 

Wzrost bezrobocia 

Lepsza wymiana wiedzy i informacji Zaostrzenie relacji między 
konkurencją 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Globalizacja dążąca do świata, który jest pozbawiony granic 
społecznych, kulturowych, gospodarczych jest procesem obiektywnym. 
Kraje muszą dostosować się do panujących reguł, wśród których będą 
rozwijać swoją działalność oraz do nauki funkcjonowania. W nawiązaniu do 
powyższych informacji państwa powinny prowadzić politykę, która będzie 
zmniejszała zagrożenia gospodarcze, oraz zwiększała korzyści płynące z 
globalizacji. Konkurencyjność globalna jest dużym wyzwaniem dla 
przedsiębiorstw w dzisiejszych czasach. Firmy, aby sprostać wyzwaniom 
podejmują szereg działań, które podzielić można na: działania zmierzające do 
zmniejszenia kosztów firmy, oraz wiążącej się z tym ceny produktów, oraz 
procesy, które mają na celu wymyślenie takiego produktu, który będzie 
niepowtarzalny i jedyny w sowim rodzaju.  

Przedsiębiorstwa, które chcą mieć przewagę konkurencyjną na rynku 
globalnym, muszą nauczyć się przewidywać i dobrze oceniać swoją pozycję 
na tle konkurencji. Oznacza to, że powinny mieć zdolność energicznego 
działania oraz umiejętność rozwoju w ciągle zmieniającym się otoczeniu. 
Firmy powinny podejmować decyzje poprawiające sposób, tempo realizacji i 
zakres zmian restrukturyzacyjnych i innowacyjnych

5
. Przyszłość 

współczesnych organizacji w dobie globalizacji ukazuje wiele niewiadomych 
i sprzeczności z otoczeniem, na które, ciągle trzeba reagować. W strukturze 
funkcji organizacji, modelach oraz narzędziach zarządzania wymuszane są 
nieuchronne zmiany. Wywołane metamorfozy zwykle często jednak dają 
możliwość ożywienia rozwoju organizacji, dzięki czemu przedsiębiorstwo 
staje się prężne, elastyczne i akceptujące wszelkie zmiany. Brak uznania tych 
zmian powoduje rzeczywiste zagrożenie dla szans, jakie daje otoczenie, oraz 
z misji i strategii firmy, które są spoza otoczenia

6
. Współczesne 

przedsiębiorstwa nieustannie muszą więc dziś reagować na zmiany, jakie 

                                                           
5
 http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/92-2012_3.pdf, 16.03.2017 r. 

6
 T.B. Jaworski, Wirtualny świat - implikacje zarządzania kadrami, [w:] J. Gudej (red.), Wizja 

organizacji przyszłości, WSHiP, Warszawa 2001, s. 59. 
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zachodzą w otoczeniu. W dobie globalizacji firmy szczególną uwagę muszą 
zwrócić na szybko rozwijającą się konkurencje oraz na poszerzające się 
wymagania klientów. Aby podołać wyzwaniom, jakie niesie współczesność 
należy wprowadzać innowacje oraz nowe techniki i metody zarządzania. 
Najważniejszymi zmianami, jakie należy wprowadzać są zmiany w 
strukturach organizacyjnych, które będą doskonale elastyczne, bardziej 
inteligentnych, dzięki którym można uzyskać przewagę konkurencyjną

7
. 

W warunkach narastającej konkurencji i globalizacji podstawą rozwoju 
przedsiębiorstwa dziś jest wyrafinowana wiedza. Stanowi ona już zazwyczaj 
kluczowy zasób rozwiniętej gospodarki. Firmy muszą przekształcać się w 
organizacje o cechach intelektualnych, zdolnych do doskonalenia otoczenia i 
samych siebie. Powodem tych ciągłych ulepszeń jest wymuszanie przez 
konkurencję wprowadzania nowości w narzędziach oraz stosowanych 
funkcjach zarządzania. Dzięki wiedzy zdobytej przez firmę, staje się ona 
zdolna do inicjowania wyzwań przyszłości, redukowania konfliktów 
społecznych, które są powiązane z wdrażaniem zmian we współpracy z 
partnerami. Sukces przyszłości przedsiębiorstwa w dobie globalizacji zależał 
będzie w główniej mierze od myślenia globalnego, akceptowania 
różnorodności kulturowej i realizacji procesów opartych na wartościach. 
Powinny one nie kolidować z etyką biznesu i zasadami moralnymi

8
. 

Kluczowym a zarazem podstawowym zadaniem każdej organizacji jest 
zdobycie skuteczności oraz konkurencyjności na skalę globalną, a dzięki 
temu uzyskanie maksymalnej korzyści z operacji w skali światowej. Można 
stwierdzić, że istotną zmianą są nowe podłoża władzy zaczynające się od 
uprzywilejowanych stanowisk po kompetentność i umiejętne wykorzystanie 
kontaktów. Malejące znaczenie władzy w przedsiębiorstwie związane jest z 
rangą stanowiska. W przedsiębiorstwach inteligentnych o szansach na 
wyższe stanowisko decyduje fachowość, a nie zajmowana pozycja w 
systemie firmy. Ważnymi osobami w firmie stają się nie tylko pracownicy, 
którzy posiadają określone umiejętności oraz szybko wykonują powierzone 
zadania, ale także tacy, którzy wykorzystują kontakty i układy, aby polepszyć 
pozycję firmy na rynku oraz jej operacyjne funkcjonowanie. 

                                                           
7
 http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/92-2012_3.pdf , 16.03.2017 r. 

8
 K. Kubik, Uwarunkowania sukcesu zawodowego kadry kierowniczej, SGH, Warszawa 2001, 

s. 128. 
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Theoretical determinants of the resistance 

to organizational changes 
 

Each organization has specific financial, material, human and 

information resources. All resources are extremely important in the 

management, and the functioning of the organization would be either very 

difficult or even impossible without any of them. However, human resources 

are the capital that ties together other resources and decides about the 

effectiveness of their use, and consequently – about the activity of the 

organization as a whole. This is because people are not just one of 

organizational resources. They are somewhat disposers of all other resources. 

They use, transform or strengthen them. On the other hand, they can weaken 

their potential. Skills, abilities and attitudes of people determine the effective 

utilization of other capitals.  

Nowadays, employees are the most important capital affecting the 

achievement of a competitive advantage. At the same time, they are the least 

predictable resource that often defends its status quo, especially in situations, 

which are subjectively received as a state of emergency, including during the 

implementation of organizational changes. 

For many years, the resistance, including in the context of opposition to 

organizational changes, is the subject of interest of many researchers such as 

Brehm (1966), Apter (1982), Lao & Llorca (1982), Giroux (1983), Arendt 

(1999), Merton (2002), Knowles & Linn (2004), Goffman (2006), Gurr 

(2007),Thoreau (2006) or Flynn (2009). The aim of this article is to present, 

on the background of the selected theoretical concepts, possible variants for 

the implementation of changes in organizations, as well as reactions 

accompanying them, including these related to the resistance of employees to 

changes. 

Selected models for the performance of changes in organizations 

 P. Drucker, perhaps the most important figure of modern management, 

used to say that the only constant and unchanging thing in organizations in a 
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change, and the best way to cope with a change is its creation. Change in the 

organization is a commonly known phenomenon. We can even find that any 

entity or system in a given sector cannot function without evolutionary or 

revolutionary transformations. Change management is the process concerning 

the elimination of destructive factors. Moreover, this process is characterized 

by a successive, consistent and planned activity, which often requires 

repetition or consolidation of individual sequences of the used tools at a pace 

adapted to the opportunities created by a certain organization. The 

management theory is based on various models, methods and techniques used 

in the process of change management. These models, methods and techniques 

can be extremely valuable in terms of the management practice. They present 

possible implementation strategies for individual solutions, help to identify 

eventual barriers, as well as prevent possible resistance of employees to 

something new. 

 According to M. Beer and N. Nohria, general models for the 

implementation of changes in organizations can be divided into hard and soft 

model, which respectively correspond to E and O theories. The first of these 

theories takes into account the need for quick improvement and it is 

connected with a thorough restructuring, including radical reductions of 

employment regardless of social risks. On the other hand, the O theory 

focuses on the development of organizational culture and human capital, 

supporting the commitment, mutual trust, communication and cooperation. 

On the one hand, the hard approach may determine rapid financial effects, 

but on the other hand – it may lead to the isolation of management, burnout 

of staff, disintegration of the team, and consequently to the deterioration of 

economic indicators in the long term. The soft approach must lead to a new 

system of values and norms, but on the other hand – it is associated with the 

risk of reducing the effectiveness of the organization by (among other things) 

excessive focus on social factors at the cost of economic targets, as well as 

through the minimizing the rationality of managerial decisions. This means 

that the above-mentioned theories (in a pure form) are highly risky. On the 

other hand, reckless combination of elements E and O may destabilize the 

company
1
. Therefore, it is proposed to combine these two models, which 

allows the connection of management decisions with the initiative of 

employees. 
                                                           

1
 cf. M. Sobka, Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Lublin 2014, p. 13. 
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 In accordance with the model of change in terms of K. Lewin, we can 

distinguish successive stages concerning the implementation of changes
2
: 

defrosting (preparations for major changes), transformation (desire to achieve 

the determined goal) and freezing (stabilization). According to this theory, 

the need and acceptance of changes should appear among the crew during the 

first stage. Without this element, any changes can be very difficult or even 

impossible. During this time, we can observe different attitudes of 

employees: from approval through goodwill or ambivalence to aversion or 

even hostility. This is the most difficult period, in which we can observe 

various forms of resistance to something new and unknown. In such a 

situation, the manager must demonstrate exceptional resistance and 

determination in the pursuit to the determined targets. It seems reasonable to 

eliminate support for the old attitudes, saturation of the environment with 

new values, minimizing the risk connected with the change and maximizing 

the strengthening of changes in the desired direction
3
.  

 The next step is connected with the implementation of changes in a 

frequency appropriately for the effectiveness of the implemented solutions. 

This is a difficult, arduous and usually long process, because at that time, the 

largest part of employees in the organization must be convinced to the 

rightness of the transformation, and sometimes also learn new attitudes, 

behaviors or values. Positive effects demonstrating the relevance of carried 

out actions and effects with which employees will be able to identify should 

also appear. The last stage is associated with the consolidation of the 

implemented changes, as well as monitoring of new standards. Moreover, 

this stage should monitor the company in terms of old habits, traditions or 

behaviors.  

 Besides the K. Lewin’s model, the most famous models include, among 

other things, D. Ulrich’s model (7-stage), K. Weick’s and R.E. Quinn’s 

                                                           
2
 cf. among others L. Clark, Zarządzanie zmianą, Warsaw 1997, p. 104; B. Kożuch, Nauka o 

organizacji, Warsaw 2007, p. 231–232; K. Lewin, Frontiers in group dynamics: concept method and 

reality in social science, Human Relations 1947, No. 6, p. 5–41; M. Sobka, Zmiany organizacyjne w 

teorii i praktyce, Lublin 2014, p. 30–31; E. Więcek-Janka, Zmiany i konflikty w organizacji, Poznań 

2006, p. 23. 
3
 B. Kożuch, Nauka o organizacji, op. cit., p. 232. 
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model (3-stage), P. Kotler’s model (8-stage) or R.W. Griffin’s model (7-

stage)
4
. 

Brehm’s reactance theory and the resistance to organizational 

changes 

Any change in the organization of in the system causes a smaller or 

larger resistance. The change is associated with something unknown and thus 

it creates a sense of danger, natural distrust, resistance, and sometimes even 

with hostility. However, the current state (even if objectively speaking it is 

unacceptable and requires intentional managerial intervention) is connected 

with security and stability. In this case, it should be noted that the greater 

interference in the (subjectively assessed) freedom of human behaviors, the 

greater negative perception of a change – the change is presented as a 

harmful dissonance, which disrupts the «harmoniously» scheduled activity of 

the organization. 

The J. Brehm’s Theory of Psychological Reactance formulated in 1966 

shows that people want to have the freedom to choose the behaviors, which 

will allow them to satisfy their own needs in a maximum level or achieve a 

maximum satisfaction.   

If, however, this freedom will be threaten by something, then people are 

going to protest and offering resistance its loss. When the greater significance 

is attached by an individual or population to the threatened thing, the 

resistance becomes greater. This state is also connected with the amount of 

endangered choices, the possibility of threat’s occurrence and the reality of 

such a threat. Hence, the strength of resistance can depend on: 

- Importance of the violated freedom of the existing activity for people, 

- The amount of eliminated opportunities concerning the existing activity, 

- Awareness of the interference in the current state of affairs, 

- Level of threat for the freedom of existing activity. 

 It can also be stated that when the possibility of losing something is 

more probable, this thing becomes more attractive. At the same time, people 

start to show the aversion to the source of the perceived threat and they 

express the desire to restore the freedom of choice. J. Brehm (based on his 

own researches) also found that tolerance of people is diverse and it depends 

                                                           
4
cf. M. Jabri, Managing Organizational Change. Process, Social Construction and Dialogue, 

Boston 2012, p. 16;  
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on individual characteristics of people. In extreme cases, people are ready to 

resign from many personal needs just to restore the freedom of choice.  

 Resistance to change can have the following character
5
:  

- Active: it connects to overt actions that hinder the implementation of 

changes by refusing, blocking or impending the flow of information, 

making conscious mistakes to prove the impairment of implemented 

solutions, as well as simulated actions; 

- Passive: it goes hand in hand with a decrease in efficiency, apathy, 

increased absence and with other behaviors seeking to stop or slow 

down the implemented solutions; 

- Rational: it is connected with the presentation of specific arguments 

against the implemented solutions by individual employees or groups of 

employees; 

- Emotional: it focuses on negative emotions, without taking into account 

any substantive aspects of the implemented solutions. 

In practice of management, individual phases concerning the 

implementation of changes are connected with natural attitudes of employees. 

In the behavior of these people, we can distinguish several stages. The first 

one can be called a phase of rejection. This is the moment when information 

about the planned changes appears in the organization. In such a situation, 

staff manifests (in a more or less formal way) attitudes of anxiety, fear, anger 

and hostility. Employees begin to create a variety of rumors, which 

(generally speaking) reflect the lack of acceptance for the implementation of 

new solutions. The consequence of this behavior is a stage of the main 

resistance. Negative reactions to the changes include, among other things, 

passive resistance, intentional dragging of deadlines (postponement), illusory 

acceptance, avoidance, creation of risks, referring to old «best practices», 

diversion and aggression. The causes of such behaviors should be searched in 

natural human attributes, such as fear of the unknown, insufficient 

knowledge, incomplete or deformed information, threat of the status quo, bad 

relations in the organization, and sometimes just simply laziness and other 

negative behavioral characteristics of individuals. After the so-called initial 

shock, the attitude of employees changes from aggressive to defensive. Then 

these attitudes can manifest themselves in two ways. Individuals or groups 

                                                           
5
 cf., among others, M. Lenartowicz, Opór przed zmianami w organizacjach: wyzwania dla 

konsultanta, Know How 2009, No. 3, p. 29. 
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refuse to perform their duties determined in accordance with the new 

principles in various ways or on the contrary – they demonstrate greater 

commitment and increase effectiveness, implying that the changes are not 

necessary. During this period, it is very important to raise awareness among 

the greatest possible number of unconvinced employees of the importance 

and significance of the implemented changes.  

If the manager together with his staff passes successfully through this 

stage, the next one is so-called discovery. During this time, employees realize 

that the transformations must be carried out. Then they begin to think more 

rationally and slowly accept the conducting changes. Simultaneously, they 

deplore the loss of old habits or orders. This is the moment when employees 

feel torn apart, so at this stage the role of manager, who supports and 

strengthens efforts and rightness of the new solutions, is very important.  

The last stage is acceptance. It is manifested by the increase in 

commitment, which is likely to evolve in direction of full compliance with 

the introduced measures. During this period, awareness, curiosity and 

initiative should be aroused in employees. Moreover, the company should 

expand areas of managerial participation for employees, their access to 

information and responsibility for individual sphere of the organization’s 

functioning
6
. 

The speed and intensity of implementation of various solutions in this 

field depend on, among other things, the specifics of a certain organization, 

organizational culture and the attitude of employees to changes
7
.  

Particular types of resistance are characterized by their simultaneous 

occurring. Furthermore, they appear or return in various stages during the 

implementation of changes and at different organizational levels, although 

reactions to the changes can take various forms – from positive to negative. 

Their overcoming is connected with long-term and consistent work, 

which involves the gradual explanation, presentation of counterarguments, 

consultations, making aware, giving evidences, etc. The most difficult to 

overcome seems to be the human mentality, which becomes the basis of 

emotional resistance, but it also constitutes an element of other types of 

                                                           
6
 cf. P. Knauth, S. Hornberger, EinfűhrungflexiblerArbeitszeitmodelle. DieWiederstände, IO 

Management 2012, No. 7–8, p. 53. 
7
 cf. M. Bratnicki, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Katowice 1998, p. 70–72. 
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resistance. Sometimes, especially in the lack of time needed to implement 

and consolidate changes, unfavorable circumstances related to the impact of 

individual elements of external and internal environment, in the lack of 

sufficient consequence and determination in the manager’s actions or due to 

errors in the implementation of different solutions – this process seems to be 

burdened with a high risk of failure. Therefore, it is recommended to carry 

out changes very carefully – through successive stages (without skipping any 

of them), and sometimes even according to the principle «two steps forward 

and one step back». The failure to comply with the rule of systematic 

progress increases the risk of error and the failure to obtain the planned result 

(as a consequence)
8
.  
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Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce 

w latach 2000-2016 
 

Mieszkanie jest podstawowym czynnikiem decydującym o jakości 

życia, a dynamika sektora budowlanego bezpośrednio wpływa na tempo 

rozwoju gospodarczego. Rozwój budownictwa mieszkaniowego zależy w 

decydującym stopniu od czynników wewnętrznych, kształtowanych przez 

politykę naszego kraju. 

Mieszkania i infrastruktura są podstawowymi warunkami poprawy 

jakości życia i utrzymania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego. 

Budownictwo, w tym budownictwo mieszkaniowe, to jeden z 

najważniejszych sektorów gospodarki. Wysoki poziom aktywności 

budownictwa oraz jego wysoka efektywność tworzą przesłanki dla stabilnego 

rozwoju kraju. 

Budownictwo mieszkaniowe stanowi przedmiot zainteresowania 

rządów i samych obywateli, gdyż jego produkt, mieszkanie, posiada 

podstawowe i wielowymiarowe znaczenie w życiu ludzi. Mieszkanie 

zaspokaja podstawową potrzebę człowieka, ale równocześnie jest zasobem 

majątkowym i bieżącym kosztem i/ lub dochodem. 

W przypadku nowoczesnej gospodarki prawo do mieszkania jest 

najlepiej realizowane gdy dostępna jest szeroka gama ofert własności i 

wynajmu, która działając motywująco, czyli pobudzając oszczędzanie i 

rezygnację z innych celów, umożliwia dopasowanie preferencji i możliwości 

finansowych danej osoby czy rodziny do oferty mieszkaniowej (A. Surdej-

2013). 

W pracy zajmowano się budownictwem indywidualnym, realizowanym 

przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na użytek własny inwestora i jego 

rodziny, spółdzielczym- realizowanym przez spółdzielnie mieszkaniowe z 

przeznaczeniem dla osób będących członkami tych spółdzielni, społeczno- 
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czynszowym- realizowanym przez towarzystwa budownictwa społecznego, 

które działają na zasadzie non profit, z wykorzystaniem kredytu z 

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, komunalnym- budowane za 

pieniądze z budżetu gminy, zalicza się do nich mieszkania socjalne i 

interwencyjne. Właścicielami mieszkań zakładowych są lub były zakłady 

pracy (H. Kowgier-2015). Budownictwo mieszkaniowe  z przeznaczeniem 

na sprzedaż lub wynajem jest realizowane przez firmy deweloperskie. 

W artykule przedstawiono analizę danych zaczerpniętych z Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczących rozwoju polskiego 

budownictwa mieszkaniowego w latach 2000-2016. 

W okresie 2000-2016  najwięcej mieszkań wybudowano ( 1 199 555) 

w sektorze budownictwa indywidulanego co stanowiło 52, 9 % ogółu 

wybudowanych mieszkań. W budownictwie indywidualnym najmniej 

mieszkań ( 35 542) wybudowano w 2000 r. Do 2003r. następuje wzrost 

wybudowanych mieszkań do liczby 118 034. W następnych latach 

obserwuje się brak tendencji wzrostowej lub malejącej wraz z kolejnymi 

latami i wynosi w granicach od 57 594 do 83 338 oddanych mieszkań do 

użytkowania. Stwierdza się znaczny udział budownictwa indywidualnego 

do ogółu oddanych mieszkań do użytkowania- najwyższy spośród 

analizowanych form własności, wynoszący od 40,5 % do 72, 5%.  

W jedenastu latach udział ten wynosił od 50 % do 60 %. Mieszkania 

przekazywane w budownictwie indywidualnym do użytkowania 

odznaczały się najwyższą średnią powierzchnią analizowanych wielkości 

mieszkań spośród wyszczególnionych form własności. Przeciętna 

powierzchnia mieszkań w budownictwie indywidualnym oddanych do 

użytkowania w okresie lat 2000-2016 wynosiła od 131,0 m
2
 (2001 r.) do 

145,7 m
2
 (2010 r.) 

Następną formą własności budownictwa mieszkaniowego pod 

względem oddanych do użytkowania mieszkań byli deweloperzy. Liczba 

oddawanych do użytkowania mieszkań zwiększała się wraz z kolejnymi 

latami i wynosiła od 20 728 mieszkań (2000 r.) do 79 160 mieszkań 

oddanych do użytkowania w 2016 r.  

W analizowanym okresie tj. od 2000 r. do 2016 r. oddawano do 

użytkowania 798 861 mieszkań co stanowiło 35,2 % ogółu oddanych 

mieszkań. Przeciętna powierzchnia oddawanych mieszkań w 
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poszczególnych do użytkowania była zróżnicowana i wynosiła od 58,2 m
2
 

(2016 r.) do 67,8m
2
 (2008 r.) 

Spółdzielczość mieszkaniowa była trzecią z kolei formą własności 

pod względem oddawanych mieszkań do użytkowania wraz z kolejnymi 

latami. Ilość oddawanych mieszkań dla tej formy własności wraz z 

kolejnymi latami ulegała obniżaniu od 25 835 mieszkań (2001 r.) do 2 115 

mieszkań (2015 r.). Stąd też wniosek, że znaczenie tej formy własności w 

kolejnych latach w ilości oddawanych mieszkań ulegało obniżaniu się. W 

2000 r. oddano do użytkowania 27,8 % mieszkań w odniesieniu do ogółu 

oddanych w tym roku mieszkań. Jak już wspomniano, wraz z kolejnymi 

latami udział ten ulegał znacznemu obniżaniu i wynosił 1,7  % w 2016 r. W 

okresie od 2000 r. do 2016 r. spółdzielczość mieszkaniowa wybudowała 

153 259 mieszkań co stanowiło 6,8 % w odniesieniu do ogółu oddanych do 

użytkowania mieszkań. Przeciętna powierzchnia mieszkań oddawanych do 

użytkowania w latach 2000-2016 była do siebie zbliżona i wynosiła od 

55,7 m
2
 do 62,9 m

2
 (2000 r.) 

Ilość oddawanych mieszkań dla formy własnościowej społeczno- 

czynszowej w okresie od 2000 r. do 2016 r. do użytkowania wynosiła 

63 878 co stanowiło 2,8 %  ogółu oddanych mieszkań w tym okresie. Ilość 

oddanych mieszkań w kolejnych latach była znacznie zróżnicowana i 

wynosiła od 1 146 mieszkań (2012 r.) do 7 197 mieszkań (2004 r.). 

Przeciętna powierzchnia oddawanych do użytkowania mieszkań w 

poszczególnych latach 2000 – 2016 była nieznacznie zróżnicowana i 

wynosiła od 47,7 m
2
 (2015 r.) do 54,8 m

2
 (2000 r.). 

Budownictwo komunalne było formą własności, w której                  

budowano stosunkowo mało mieszkań. W okresie od 2000 r. do 2016 r. 

wybudowano i oddano do użytkowania 44 110 mieszkań co stanowiło 1,9 

% mieszkań w odniesieniu do ogółu oddanych do użytkowania w tym              

okresie mieszkań. Ilość oddanych mieszkań w poszczególnych  latach 

wynosiła od 1 686 (2015 r.) do 4 513 (2006 r.). Udział w budowie              

mieszkań w analizowanym okresie był nieznaczny i wynosił od 1,1  % 

(2015 i 2016 r.) do 3,9 % (2006 r.) w odniesieniu do ogółu wybudowanych 

mieszkań. Przeciętna powierzchnia wybudowanych w tym okresie              

mieszkań wynosiła od 38,7 m
2
 (2010 r.) do 49,5 m

2
 (2003 r.) 

Budownictwo zakładowe było mało znaczącą forma własności 

budowanych mieszkań w okresie lat 2000 – 2016. W tym                               
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okresie wybudowało i oddało do użytkowania 9 827 mieszkań, co 

stanowiło 0,4 % w odniesieniu do ogółu oddanych do użytkowania                             

mieszkań. Przeciętna powierzchnia oddawanych do użytkowania                 

mieszkań wynosiła od 61,0 m
2
 (2001 r.) do 79,3 m

2
 (2006 r.). 
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Restrukturyzacja  

przedsiębiorstw w Polsce 
 

1. WSTĘP 

Radykalne przemiany zachodzące w gospodarce polskiej od początku 

lat 90-tych pozwalają zauważyć, iż restrukturyzacja objęła swym zasięgiem 

zdecydowaną większość przedsiębiorstw oraz dotyczyła wielu aspektów ich 

działania. Bez zdecydowanych kroków restrukturyzacyjnych podjętych w 

większości przedsiębiorstw skazana byłaby na ekonomiczne niepowodzenie, 

co za tym idzie prowadziłaby do upadłości wręcz do ich likwidacji.  

Restrukturyzacja to przede wszystkim nowe strategie zmian 

organizacyjnych, kadrowych, finansowych jak i technicznych w celu 

przystosowania przedsiębiorstwa do działania w warunkach konkurencji i 

podniesienia poziomu jego efektywności [1]. 

W każdym konkretnym przypadku działań restrukturyzacyjnych, skutki 

będą odmienne. Zależą bowiem one, co najmniej od trzech grup czynników: 

- zakresu restrukturyzacji,  

- kondycji firmy przed restrukturyzacją, 

- stanu otoczenia, 

Przystępując do procesu zmian należy mieć świadomość, że skutki tego 

procesu, będą ujawniać się na wielu płaszczyznach . 
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Analiza restrukturyzacji przedsiębiorstw obejmuje szeroki zakres 

zagadnień określających zarówno poznawczy aspekt tego procesu, jak i 

praktyczne zasady przeprowadzenia – w konkretnych warunkach 

ustrojowych – głębokich zmian w przedsiębiorstwach.Głównym  

zagadnieniem podjętym w artykule jest restrukturyzacja przedsiębiorstw i ich 

ocena.  

Restrukturyzacja jest tu rozumiana jako przemyślana, wobec zmian 

zachodzących w otoczeniu, reorientacja celów przedsiębiorstwa i 

dostosowanie do nich organizacji, ekonomiki, kadr i techniki [2].      

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa ma do spełnienia dwa 

podstawowe cele: 

- wprowadzenie przedsiębiorstwa na tor rozwoju, zbieżny z 

kierunkiem zmianw otoczeniu, na zasadzie antycypacji lub przynajmniej 

szybkiej reakcji, 

- wyposażenie przedsiębiorstwa w mechanizmy pozwalające tak 

ukształtować jego organizację i zachodzące w nim procesy wytwórcze, aby 

cechowały się odpowiednią adaptacyjnością i elastycznością, umożliwiającą 

usprawnienie zmian stopniowych. 

Podmiotem restrukturyzacji mogą być zarówno przedsiębiorstwa 

sprawne, znajdujące się w dobrej kondycji ekonomicznej, jak również takie, 

którym grozi upadek z powodu nierentowności i trudności rynkowych lub 

płatniczych. Oba przypadki wymagają zupełnie innego podejścia do 

przygotowania i wprowadzania zmian. 
 

2. PRZYCZYNY RESTRUKTURYZACJI 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

 Gospodarka stawia polskim przedsiębiorcom coraz wyższe 

wymagania. Wiele firm nie mogąc odnaleźć się w nowej rzeczywistości 

napotkało poważne problemy ekonomiczno-finansowe. Aby zapobiec 

upadkowi podjęły działania zmierzające do poprawy sytuacji. Niektórym z 

nich w odniesieniu sukcesu pomogły zmiany ewolucyjne. Większość jednak 

zmuszona była poszukać innej metody. Było nią przeprowadzenie 

radykalnych, gruntownych zmian, czyli dokonywanie restrukturyzacji. Jest 

ona przeprowadzana wtedy, gdy zmiany doraźnie nie dają oczekiwanych 

rezultatów w określonym (najczęściej krótkim) czasie. 

Odbywać się ona może w dwóch poziomach. W skali makro dotyczy  

przeobrażeń w całej gospodarce oraz w poszczególnych jej działach, 
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gałęziach czy branżach. Drugi poziom realizowany jest w poszczególnych 

przedsiębiorstwach działających na rynku.  

Przedsiębiorstwo rozwijając się dąży do osiągnięcia stanu równowagi 

zewnętrznej i wewnętrznej. Stan równowagi zewnętrznej zachodzi wówczas, 

gdy firma może reagować na bodźce z otoczenia w taki sposób, aby nie 

niszczyć swojej równowagi wewnętrznej. Natomiast stan równowagi 

wewnątrz przedsiębiorstwa traktowany jest jako wzajemne dopasowanie 

części składowych tego przedsiębiorstwa(ludzie, zasoby materialne, czy 

struktura organizacyjna muszą odpowiadać realizowanej strategii) [3]. 

Zmiany zachodzące w otoczeniu i wewnątrz organizacji wytrącają ją ze 

stanu obu równowag.Prowadzi to w określonym czasie do podjęcia działań 

restrukturyzacyjnych. Dlatego te zmiany mogą być traktowane jako 

przyczyny restrukturyzacji. 

Wszystkich przyczyn nie można traktować identycznie. Należy je 

odpowiednio pogrupować. Można wyróżnić przyczyny bezpośrednie, które 

są głównym systemem do restrukturyzacji oraz przyczyny pośrednie, które 

prowadzą do przyczyn bezpośrednich. 

Przeważnie są tylko dwie bezpośrednie przyczyny restrukturyzacji – złe 

wyniki oraz ogólny kryzys firmy [4]. 

Natomiast przyczyn pośrednich jest dużo więcej. Podzielić je można na 

dwie grupy: 

- zewnętrzne- tkwiące w otoczeniu przedsiębiorstwa, 

- wewnętrzne-wynikające ze zmian oraz stanów w samej firmie. 

Zewnętrzne przyczyny restrukturyzacji  

Wśród zewnętrznych przyczyn restrukturyzacji jako główne można 

wymienić [4]: 

- coraz silniejszą konkurencję ze strony przedsiębiorstw 

zagranicznych i krajowych, 

- zmiany na rynku produktów, 

- konkurencję między gałęziami przemysłu i usług, 

- zmiany w technice wytwarzania i sprzedaży oraz wprowadzanie 

nowych technologii, 

- zastępowanie ekonomii skali ekonomiczną zakresu, 

- znaczny wzrost cen energii i paliw oraz materiałów i surowców, a 

także silną presję związków zawodowych na płace, 
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- zmiany w prawie gospodarczym oraz wprowadzanie zupełnie 

nowych rozwiązań, 

- nowe regulacje podatkowe, 

- niekorzystne zmiany w podstawowych gałęziach o przemysłu, 

bankach i instytucjach finansowych, 

- nowe rozwiązania w dziedzinie usług finansowych związanych z 

zadłużeniem się przedsiębiorstw, 

- zmiany kursów walut, zmieniające ceny zakupu dóbr 

importowanych i całych firm, 

- deficyt rządowy wywołujący niepewność i obawę przed wzrostem 

inflacji i stopy procentowej.  

Wewnętrzne przyczyny restrukturyzacji 

Wśród przyczyn, które wywodzą się z wnętrza organizacji wyróżnia się 

następujące [4]: 

- pozbawienie właścicieli bezpośredniej kontroli nad działalnością 

przedsiębiorstwa, 

- tzw. problem agencji-niezgodność interesów właścicieli i kadry 

zarządzającej. Celem właścicieli jest maksymalizacja zysku całkowitego, zaś 

kadry – minimalizacja ryzyka w prowadzonej działalności, 

- niedoinwestowanie lub przeinwestowanie-często efektem są 

„nierynkowe» produkty, 

- nadmierna ekspansja i dywersyfikacja- wynika to bezpośrednio z 

filozofii działania kadry kierowniczej, 

- groźba przyjęcia firmy przez inną, 

- błędy w zarządzaniu przedsiębiorstwem w wielu jego wymiarach, 

np. zła struktura organizacyjna, niedoinwestowanie lub przeinwestowanie, 

«nierynkowe» produkty, itp., 

- wady systemu planowania i kontroli, który nie skłania do szukania 

najlepszych rozwiązań. Formułowane są łatwe cele, dlatego zasoby są 

optymalnie wykorzystane, 

- problemy wynikające z systemu generowania gotówki. Nie jest on 

podporządkowany dyscyplinie rynku kapitałowego (słabe części firmy są 

często subsydiowane), 

- scentralizowany system podejmowania decyzji-brak 

samodzielności podległych jednostek w niektórych decyzjach i elastyczności, 

- cechy i wykształcenie kadry zarządzającej i nadzorczej, 
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Niekiedy szuka się jeszcze bardziej szczegółowych przyczyn 

znajdujących się w przedsiębiorstwie. Mogą to być: brak informacji o 

potrzebach klientów, brak sprawnego działu marketingu, przestarzałe 

maszyny, duże zadłużenie i związany z tym brak nowych kredytów, czy 

nisko wykwalifikowana i niechętna zmianom załoga. 

Wszystkie wymienione dotąd przyczyny mają charakter negatywny, np. 

błędy w zarządzaniu, nadmierna dywersyfikacja czy brak kredytów. Istnieją 

także przyczyny o charakterze pozytywnym. Możemy do nich zaliczyć 

niewymuszone działania ludzi kierujących firmą, zmierzające do 

wyprzedzenia zmian, które prowadziłyby do powstania kryzysowej sytuacji 

w przyszłości. Także pozytywnym czynnikiem są fuzje i przejęcia. 

Wprowadzają one firmę na przyśpieszoną drogę rozwoju. 

Lista przyczyn restrukturyzacji może być długa. Nie występują one we 

wszystkich organizacjach i nie działają z jednakową siłą. Każde 

przedsiębiorstwo jest specyficznym podmiotem i w każdym mogą 

występować nietypowe czynniki wywołujące zmiany. 

Czy działają czynniki zewnętrzne czy wewnętrzne firma i tak musi 

podjąć radykalne działania, gdyż bardzo często zmiany adaptacyjne nie są w 

stanie przewrócić równowagę.Czy zmiany w otoczeniu i wewnątrz 

przedsiębiorstwa występują równocześnie, to jednak ich natężenie jest bardzo 

zróżnicowane. Ciągle pozostaje pytanie: kiedy przyczyny zewnętrzne 

oddziałują mocniej niż wewnętrzne?Niektórzy autorzy oceniają, iż w firmach 

działających w gospodarce dojrzałej większe znaczenie mają czynniki 

wewnętrzne. Zaś w gospodarce o krótkiej tradycji rynkowej, która prowadzi 

transformację swego systemu gospodarczego, czyli takiej jak polska, główną 

rolę odgrywają czynniki zewnętrzne. W miarę dojrzewania polskiej 

gospodarki proporcje te będą się zmieniać. 
 

3. CZYNNIKI ZMIAN W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa staje 

się coraz bardziej złożone i zmienne. Z jednej strony wzrasta liczba 

podmiotów gospodarczych i instytucji, które wpływają na funkcjonowanie 

poszczególnych przedsiębiorstw, z drugiej natomiast zauważa się ustawiczne 

poszerzenie zakresu powiązań przedsiębiorstw z otoczeniem. 

Zakres powiązań przedsiębiorstw z otoczeniem nie ogranicza się 

obecnie do sfery techniczno-ekonomicznej, ale rozszerza na sferę problemów 

społecznych i politycznych [7]. 
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W miarę wzrostu złożoności otoczenia istotnym ograniczeniom ulegają 

z jednej strony możliwości oddziaływania przedsiębiorstw na nie, a z drugiej 

strony znacznie wzrasta uzależnienie przedsiębiorstw od otoczenia. Zmiany 

zachodzące w otoczeniu wytrącają przedsiębiorstwa ze stanu równowagi 

wewnętrznej i zewnętrznej [4]. Stan równowagi wewnętrznej oznacza 

wzajemne, optymalne, dostosowanie składników stanowiących 

przedsiębiorstwo. Ludzie ich możliwości i umiejętności, posiadane do 

dyspozycji zasoby materialne, struktura organizacyjna, procesy funkcjonalne 

(regulacyjne i realne) muszą odpowiadać nie tylko strategii przedsiębiorstwa 

i realizowanym celom, ale również sobie nawzajem. Natomiast stan 

równowagi zewnętrznej zachodzi wówczas, gdy przedsiębiorstwo może 

reagować na zjawiska powstające w otoczeniu w sposób,  który nie niszczy 

równowagi wewnętrznej. Każde przedsiębiorstwo, aby istnieć oraz osiągnąć i 

utrzymać przewagę konkurencyjną musi znajdować się w stanie równowagi, 

poprzez odpowiednie procesy dostosowawcze, skierowane do wewnątrz i na 

zewnątrz. Rola kierownictwa przedsiębiorstwa, w tym kontekście, polega na 

świadomym wprowadzaniu zmian w strukturze i zasadach funkcjonowania 

przedsiębiorstwu w celu zapewnienia lub przywracania przedsiębiorstwu 

równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, co ma pozwolić na uzyskiwanie 

sytuacji sprzyjającej rozwojowi i wzrostowi. Postępowanie zorientowane na 

otoczenie, nakierowane na przywrócenie lub utrzymanie równowagi 

zewnętrznej, zmierza do osiągnięcia: 

-  większej zgodności produktów (usług z potrzebami rynku), 

-  lepszych warunków zaopatrzenia (ceny zakupu, terminy dostaw, itp.), 

-  lepszych warunków sprzedaży wzrost udziału w rynku, (cena 

sprzedaży, odbiorcy), 

-  lepszych warunków finansowych (oprocentowanie kredytów, marże, 

rabaty). 

Przy wprowadzeniu zmian przywracających przedsiębiorstwu 

równowagę, zorientowanych na otoczenie, nie można pomijać wewnętrznych 

czynników sprawności przedsiębiorstwa i na odwrót. Zmiany w 

przedsiębiorstwie, przywracające mu równowagę mogą dotyczyć 

realizowanych procesów lub struktur. Pożyteczne będzie wyrównanie zmian 

funkcjonalnych, dotyczących procesów oraz zmian strukturalnych, 

koncentrujących się na szeroko rozumianej strukturze organizacyjnej.  
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4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Po wnikliwej analizie zaprezentowanych materiałów nasunęły się 

następujące wnioski: 

1. Narzędziem przebudowy przedsiębiorstwa jest program 

restrukturyzacji, spełniający rolę przewodnika merytorycznego. 

2. Restrukturyzacja obejmuj nie tylko sferę działalności materialnej 

przedsiębiorstwa, ale też sferę świadomości pracowników. Wymaga nowego 

spojrzenia na przedsiębiorstwo z punktu widzenia rynkowych uwarunkowań 

jego rozwoju. 

3. Usprawnienie organizacji firmy to zmiany struktury 

organizacyjnej, doskonalenie organizacji procesów pracy administracyjnej i 

produkcyjnej, a także rozwój metod zarządzania i systemów 

informatycznych. 

4. Restrukturyzacja w każdym przypadku wymaga indywidualnego 

podejścia, ponieważ każde przedsiębiorstwo posiada własne cechy 

specyficzne (wewnętrzne i zewnętrzne), różniące się od innych. 

5. Szczególną odmianą restrukturyzacji jest restrukturyzacja 

finansowa przedsiębiorstw. Ma ona na celu doprowadzenie przedsiębiorstw 

do stanu wypłacalności, a w dalszej perspektywie do samofinansowania się, 

co stanowi podstawowy warunek rozwoju. Jest ona z jednej strony 

skierowana na postępowanie naprawcze (w przypadku firm słabych), z 

drugiej zaś jej celem jest racjonalizacja polityki finansowej, zmierzająca do 

zwiększenia potencjału finansowego firmy. 

6. W warunkach polskich planowanie restrukturyzacji natrafia na 

trudności, jakim są szybkie zmiany otoczenia, w tym transformacja  

gospodarcza. 

7. Zakres powiązań przedsiębiorstw z otoczeniem nie ogranicza się 

obecnie do sfery techniczno – ekonomicznej, ale rozszerza się o sferę 

problemów społecznych i politycznych. 
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як одного з ключових понять економічної соціології та теорії 
управління.   

Передумови практичного застосування соціально-відповідальних 
засад корпоративного управління, що сформувалися в розвинених 
країнах на межі ХІХ – ХХ ст. є характерними і для сучасного етапу 
соціально-економічного розвитку нашої держави, що також обумовлює 
їхню актуальність. Серед них: зниження довіри до великого бізнесу як 
результат ігнорування ним суспільних інтересів (зловживання 
монопольним становищем, лобіювання через органи влади власних 
цілей, незбалансоване використання природних ресурсів, низький 
рівень соціальної захищеності персоналу); зростання нерівномірності 
розподілу доходів як фактор соціального напруження; недостатня 
ефективність державних інституцій у розв’язанні соціально-
економічних та екологічних проблем; посилення тиску інститутів 
громадянського суспільства на бізнес (профспілковий та 
консьюмерський рух) тощо. Відповіддю на зазначені виклики стало 
теоретичне окреслення та практичне втілення образу «відповідального 
бізнесмена», метою яких було морально-етичне обґрунтування 
концентрації капіталу, уникнення додаткового регулювання, отримання 
можливості впливати на порядок денний суспільства через соціальний 
діалог (бі- та трипартизм). 

Розуміння особливостей парадигми «соціальної відповідальності 
бізнесу» потребує дослідження процесу її історичного розвитку, що 
може бути розглянутий у контексті таких основних етапів: 

І. Передетап: формування інтересу до взаємозв’язку економіки, 
етики, соціальних проблем, в т.ч. співвідношення економічної та 
етичної сфер (Арістотель), трудова етика протестантизму (М. Вебер), 
етичні критерії економічних рішень (Дж. Р. Коммонс), економічний 
вимір суспільного договору (Дж. Бьюкенен), філантропічні мотиви 
економічної діяльності (А. Маршалл) тощо. 

ІІ. Теорія та практика «капіталістичної благодійності» (перша 
половина ХХ ст.): розробка принципів бажаної поведінки бізнесмена, 
розвиток практичних форм «служіння суспільству» (Е. Карнегі, 
Дж. Д. Рокфеллер, Р. Вуд та ін.); визначення соціальної відповідальності 
як «корпоративної політики, … рішень, …. поведінки, бажаних з точки 
зору цілей та цінностей суспільства» [1]. Важливим у цей період було 
подолання принципових заперечень проти «соціальної 
відповідальності», таких як зниження економічної ефективності, 
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конфлікт інтересів, неспроможність бізнесу розв’язувати соціальні 
проблеми (М. Фрідмен, Т. Левіт). 

ІІІ. Формування теоретичної бази «соціальної відповідальності 
бізнесу» (60-і – 70-і рр. ХХ ст.): дослідження взаємозалежності 
«соціальної відповідальності» і суспільної влади (К. Девіс, 
Р. Бломстром), визначення  «соціальної сприйнятливості» корпорацій 
(Р. Акерман, В. Фредерік), розробка моделі «корпоративної соціальної 
діяльності» (С. Сеті, Ф. Кохрен), аналіз співвідношення економічної, 
правової, етичної та дискреційної відповідальності (А. Керолл), 
обґрунтування сутності «корпорації як морального агента» 
(К. Годпастер, Дж. Метьюз) тощо [2]. 

ІV. Теорія «зацікавлених сторін» (стейкхолдерів) (80-і – 90-і рр. 
ХХ ст.) сформувалася в умовах становлення стратегічного менеджменту 
та маркетингу взаємовідносин як реакції на зростання невизначеності та 
турбулентності зовнішнього середовища. Розглядає організацію через 
призму системи зв’язків із широким колом зацікавлених в її 
функціонуванні осіб та груп і постулює як ключовий критерій 
ефективності господарської діяльності (та мету соціальної 
відповідальності) максимальний рівень задоволення їхніх потреб та 
інтересів [3] (Р. Фрімен, Дж. Пост, Л. Престон, С. Сакс, П. Дракер). 

V. Обґрунтування взаємозв’язку концепцій «соціальної 
відповідальності бізнесу» та «сталого розвитку» (ХХІ ст.) знайшло 
вираження в теоріях «корпоративної сталості» (М. Ван Марревійк, 
Р. Штойєр) та «корпоративного громадянства» (Дж. Логсдон, Д. Вуд). У 
їхніх рамках визначено механізми залучення бізнесу в реалізацію 
соціальних, громадянських і політичних прав; розроблено 
інструментарій управління соціальними відносинами в організації і 
пов’язаних з нею суспільних групах; сформульовано засади оцінювання 
впливу бізнесу на суспільство в економічному, соціальному та 
екологічному вимірах [4]. Подальша еволюція «соціальної 
відповідальності бізнесу» як мікроекономічного виміру сталого 
розвитку є актуальним напрямом теоретичних пошуків. 
 Отже, слід констатувати, що теорія і практика корпоративної 
соціальної відповідальності є не засобом державного втручання в 
економічні процеси,  механізмом непрямого оподаткування бізнесу чи 
способом адаптації підприємств до мінливих суспільно-політичних 
процесів. У сучасних умовах концепція «соціальної відповідальність 
бізнесу» трансформувалася у систему базових інструментів 
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корпоративного управління, орієнтованих на використання стратегічних 
можливостей зовнішнього оточення, мінімізацію ризиків і загроз 
функціонуванню господарюючого суб’єкта, а також основу HR-
менеджменту і ділової етики. З погляду суспільства вона дає змогу 
«синхронізувати» власні завдання організації з цілями сталого розвитку 
регіонального, національного та глобального масштабу на 
взаємовигідних засадах.  
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Роль інформації в процесі прийняття управлінських рішень 
 

Актуальною проблемою в процесі управлінської діяльності на 
сучасних підприємствах є збір й аналіз необхідної інформації, що дає 
можливість розробляти і ухвалювати ефективні рішення від яких 
залежить майбутнє будь-якої організації.  

Інформаційні ресурси є одними з сьогодні найдорожчих і 
найважливіших для успішного функціонування фірми. Широке 
використання вислову «інформація – це влада» показує реальний стан 
справ у бізнесі. Під інформацією розуміють: «відображення у свідомості 
людини характеристик навколишнього світу, зафіксованих згодом на 
матеріальному чи іншому носії». [4, с. 57] 

http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf
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Розробка управлінського рішення пов’язана з великим обсягом 
необхідної інформації, її аналізом, на основі якого визначається мета і 
розглядаються найкращі варіанти (альтернативи) її досягнення. 

Обсяг інформації залежить від складності задачі та наявності 
необхідної кваліфікації й досвіду людини, що приймає рішення, при 
цьому вона обов’язково має бути повною, достовірною та своєчасною. 
При зборі інформації необхідно враховувати можливість свідомого й 
несвідомого її спотворення оскільки джерела отримання можуть бути 
різними. 

Інформація володіє двома властивостями, що роблять її 
незамінною у процесі управління: 

− здатністю відображати події, процеси, явища; 
− можливістю перетворюватися, оброблятися, зберігатися, 

багаторазово використовуватися, забезпечуючи можливість одержання 
відомостей про минуле, теперішнє і майбутнє. 

При прийнятті управлінських рішень використовують, як 
вербальну так і не вербальну інформацію. Вербальна інформація 
класифікується за кількома ознаками, зокрема: 

• за носіями (електронні, речовинні тощо); 
• за напрямком руху (вхідна і вихідна, внутрішньоорганізаційна) . 
Вхідна інформація є цілком об’єктивною і надійною, але водночас 

може включати мимовільну або цілеспрямовану дезінформацію, що 
вимагає контролю. Контроль необхідний також за вихідною 
інформацією, щоб у її складі не було відомостей, що становлять 
комерційну таємницю або здатні створити в зовнішньому середовищі 
несприятливе враження про компанію. 

Інформаційне забезпечення – одна з найважливіших функцій, яка 
забезпечує якість, що є визначальним чинником обґрунтованості 
прийнятого рішення й ефективності функціонування системи 
менеджменту.[1, с. 168] 

Отже, інформаційне забезпечення управління – сукупність методів, 
засобів, технологій та інформаційних ресурсів необхідних у процесі 
управління та прийняття управлінських рішень а від її якісних 
характеристик таких як своєчасність, вірогідність (з визначеною 
імовірністю), достатність, надійність (з визначеним ступенем ризику) 
залежить якість прийнятих рішень, що і собі впливає на стійкість та 
конкурентоспроможність організації 
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Управління системою фінансування малого бізнесу 
 

Малий бізнес відіграє важливу роль у забезпеченні сталого 

розвитку економіки й розв’язанні соціальних проблем на державному, 

регіональному й місцевих рівнях. Завдяки малому бізнесу успішно 

розвиваються ринкові засади господарювання, відбувається наповнення 

місцевих бюджетів, активно формується система господарських 

відносин у різних сферах і галузях діяльності. 

Процес здійснення фінансування малого бізнесу охоплює такі 

взаємопов’язані складові: обґрунтування потреби в фінансових 

ресурсах; пошук потенційних джерел її покриття; доведення 

потенційним інвесторам чи кредиторам перспективності та 

ефективності майбутньої підприємницької діяльності; укладання угод 

про спільну співпрацю з кредиторами чи інвесторами; залучення 

необхідних фінансових ресурсів; повернення у встановлені терміни 

позикових фінансових ресурсів та сплата відсотків за користування 

ними відповідно до умов договору [1, с. 57]. 

На основі проведеного дослідження варто зазначити, що 

формування фінансових ресурсів малими підприємствами може 

здійснюватися за рахунок різних джерел, однак, ми вважаємо, що в 

сучасних умовах розвитку економіки країни основними джерелами 
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фінансування малого бізнесу є: власні кошти, залучені ресурси, 

позикові та бюджетні кошти. Також, ми вважаємо за доцільне 

виокремлювати міжнародні ресурси та джерела фінансування діяльності 

малих підприємств, оскільки вони є вагомим джерелом підтримки 

малого й середнього бізнесу в Україні. 

Внутрішнє фінансування може надходити із таких джерел як: 

прибутки; продаж ліквідних активів; дофінансування; амортизаційні 

відрахування, тощо. 

Зовнішні джерела фінансування малого бізнесу поділяються на дві 

великі групи: кошти державних позичальників, кошти комерційних 

структур (приватних). Провідна роль у фінансуванні підприємств 

малого бізнесу належить комерційним позичальникам. Найбільш 

традиційним джерелом поповнення фінансових ресурсів 

підприємницьких структур виступає банківське кредитування. Для 

формування, розвитку й розширення власної справи банки пропонують 

приватним підприємцям і власникам підприємств малого бізнесу 

численні кредитні програми [2, с. 56]. 

Бюджетні асигнування завжди мають суворо визначений порядок 

використання й можуть надаватися підприємству у формі: бюджетних 

інвестицій; бюджетних кредитів; державних дотацій; державних 

субсидій. 

Велике значення для підвищення життєздатності суб’єктів малого 

підприємництва має система організації доступу цих фірм до механізму 

передачі технологій та результатів наукових розробок у виробництво на 

основі їх кооперації з великими компаніями. Тому залучення 

венчурного капіталу як способу фінансування діяльності має стати 

каталізатором запровадження інноваційних технологій на вітчизняних 

малих підприємствах. 

Венчурне фінансування – це довго- або середньострокові 

інвестиції у вигляді кредитів чи вкладень в акції, що здійснюються 

венчурними фондами з метою створення і розвитку малих компаній, які 

мають потенціал до швидкого розвитку. Воно характеризується 

гнучкістю, мобільністю, швидкою апробацією та комерціалізацією ідей, 

використанням невеликого апарату управління, пристосованістю до 

попиту споживачів, незначними витратами [3, с. 21]. 
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Особливостями венчурного фінансування є:  фінансові кошти 

вкладаються у венчурний бізнес без гарантій з боку венчурна; кошти 

вкладаються на безповоротній (безпроцентній) основі, тобто ризиковий 

капітал розміщується не як кредит, а у вигляді паю в статутний фонд 

фірми; вкладники капіталу змушені очікувати в середньому від 3 до 5 

років, щоб переконатися у перспективності вкладень, і від 5 до 10 років, 

щоб отримати прибуток на вкладений капітал; повернення вкладених 

коштів венчурним фінансистам здійснюється у момент виходу цінних 

паперів фірми на відкритий ринок і залежно від частки у наданні 

коштів; фінансова організація стає співвласником венчурної фірми, а 

надані кошти – внесок у статутний фонд підприємства – часткою 

власних коштів останнього; венчурні фінансисти можуть надавати 

різноманітні управлінські консультаційні та інші послуги новій фірмі, 

але не втручаються в оперативне управління її діяльністю [4, c. 17]. 

У сучасних умовах господарювання активну роль у кредитуванні 

малого та середнього бізнесу відіграють міжнародні фінансові 

організації. В Україні діє низка програм. Зокрема програма COSME – це 

набір тематичних підпрограм, реалізація яких покликана: 

1) розв’язати проблеми в сфері малого і середнього 

підприємництва, які пов’язані з доступом до фінансування, виходом на 

нові ринки та вдосконаленням внутрішніх бізнес-процесів; 

2) вдосконалити пріоритетні сфери національної економіки (IT-

сфера, туризм, галузі промисловості). 

Термін реалізація програми – 2014 – 2020 рр. 

Бюджет програми COSME до 2020 р. – 2,3 млрд євро (Для України 

доступно 900 млн євро). 

Участь у програмі COSME дає можливість українському бізнесу 

здійснити вихід на зовнішні ринки країн ЄС та інших країн-учасниць 

програми, реалізувати власні товари та послуги, або придбати їх у 

іноземних компаній, знайти партнерів та контрагентів [5]. 

SME Facility (Європейський банк реконструкції та розвитку / 

Німецький банк розвитку та Європейський інвестиційний банк) – 

програми для малого та середнього бізнесу надають широкий спектр 

фінансових послуг та продуктів для малого та середнього бізнесу, які 

роблять доступнішими «довгі» гроші для малого та середнього бізнесу; 
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позики, зокрема в національній валюті, loans, including in local currency, 

інвестиції в акціонерний капітал та гарантії. 

Період: 2010 – 2020 рр. 

Бюджет: 15,3 млн євро, 150 млн євро інвестицій 

DCFTA Пряма фінансова допомога – програми для малого та 

середнього бізнесу: капітальні інвестиції 0,5 млн євро та 10 млн євро. 

Ця програма є частиною підтримки у впровадженні Угоди про вільну 

торгівлю між Європейським Союзом і Україною. 

Період: 2014 – 2024 рр. 

Бюджет: 10 млн євро – грант Європейського Союзу, 70 млн євро 

інвестицій. 

Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) – 

European Neighborhood Region (ENR) – програми для малого та 

середнього бізнесу: позики для малих та мікропідприємств, позики для 

сільських господарств (рослинництво, тваринництво, переробка 

сільськогосподарської продукції), житлові кредити, що надаються через 

місцеві комерційні банки, макрофінансові інституції або небанківські 

організації. 

Період: 2005 – необмежений період 

Бюджет: 974 млн евро (заявлені зобов’язання від інвесторів) 

Впроваджує програму: Розпорядник Фонду – Oppenheim Asset 

Management Services S.à r.l., Люксембург/ Консультант Фонду – Finance 

in Motion GmbH, Франкфурт-на-Майні, Німеччина 

Цільові групи: Мікропідприємства та малі підприємства, фізичні 

особи-підприємці з обмеженим доступом до фінансових послуг 

Ефективність системи фінансування малого бізнесу залежить від 

розмежування фінансового забезпечення діяльності суб’єктів малого 

бізнесу, виходячи із цілей їхньої діяльності, на забезпечення 

функціонування і забезпечення розвитку. 

Отже, основними джерелами формування фінансових ресурсів 

малого підприємництва в Україні є фінансування за рахунок власних 

коштів, ресурсів банківських установ, бюджетних коштів та ресурсів 

міжнародних організацій. Альтернативою таких джерел фінансових 

ресурсів мають стати також фінансові інструменти небанківських 

фінансово-кредитних установ. 
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До проблем професійної мобільності фахівців 

на ринку праці 
 

Проблема професійної мобільності не є новою і виникла разом із 

соціально-економічними перетворення в державі, входження Україною 

в світовий господарський комплекс, структурною перебудовою 

економіки, наближення її до світових тенденцій економічного і 

суспільного розвитку. 

Для України особливе значення мають забезпечення професійної 

мобільності робочої сили, що є передумовою ефективної 

реструктуризації національної економіки, а також гармонізація 

інтелектуальних рівнів різних груп населення, що є важливим для 

досягнення соціальної справедливості, а відтак – стабільності 

суспільства 

Категорія «мобільність» виражає ту тенденцію у діяльності людей, 

у їхньому прагненні досягти задоволення своїх зростаючих 

матеріальних та духовних потреб, яка ще знедавна уявлялася такою 

http://cosme.me.gov.ua/
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природною, але спричинила відторгнення людини від результатів своєї 

праці, природи, соціуму, культури і, в решті-решт, від майбутнього, а 

тепер виразилася у прагненні досягти гармонії з усім навколишнім 

світом та самим собою як частиною цього світу [1]. 

Основними видами мобільності робочої сили є соціально-

професійна мобільність, яка виникає внаслідок різних причин і є 

змінами змісту трудової діяльності, та територіальна – готовність і 

можливість змінити місце проживання в пошуках нової роботи [2].  

Спеціаліст, якому притаманна професійна мобільність, буде 

шукати роботу в суміжних галузях, змінювати кваліфікацію, 

спеціалізацію, навіть фах, якщо цього потребує ситуація, яка існує в 

державі, його матеріальне і соціальне становище. Отже, на нашу думку, 

за ринкових відносин професійна мобільність набуває важливого 

значення для людини, яка бажає гідно існувати, стає якістю, необхідною 

для успішності особистості в сучасному суспільстві 

Не підлягало сумніву те, що підвищення рівня професійної 

мобільності необхідно Україні не тільки для того, щоб подолати 

негативний ефект від реструктуризації економіки, але й для того, щоб 

успішно розвиватися у майбутньому. 

 Бо світовий досвід показує, що  країни, в яких професійна 

мобільність робітничої сили висока, можуть швидко розвиватися, не 

зазнаючи тривалих економічних катаклізмів, тоді як у більш інертних 

країнах можливі серйозні затримки та відставання розвитку у разі 

недостатньої мобільності трудових ресурсів. 

Тому вважалося і вважається,  що необхідно готувати професійно 

мобільного фахівця, конкурентноспроможного на ринку праці. 

Проте, в сучасних українських реаліях, парадокс ситуації полягає в 

тому, що в силу певних об’єктивних причин, зокрема введення 

безвізового режиму, затребуваності великої кількості робочої сили в 

низці східноєвропейських країн (Польща, Чехія, Угорщина), значно 

посилилася трудова міграція працівників з України, які , зазвичай є 

достатньо кваліфікованими і професійно мобільними людьми. 

Зокрема, за проведеними опитуваннями студентів випускних 

курсів, виявилося, що значна їхня кількість після завершення навчання 

планує працевлаштуватися за кордоном і не бачить для цього перешкод 

ні професійного, ні економічного, ні соціального характеру. 
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Інша частина студентів, планують попрацювати певний час (рік – 

два) за обраним фахом, вдосконалити свої професійні навички і 

кваліфікацію, а потім також поїхати на роботу за межі України. І це – не 

гірші студенти, а їхні спеціальності є затребувані на внутрішньому у 

ринку, а деякі з них поступово стають дефіцитними. 

Постає слушне запитання: чи є доцільним навчальними закладами 

готувати за кошти державного бюджету кваліфікованих фахівців з 

високим рівнем професійної мобільності для економік інших держав. 

На наш погляд готувати таких фахівців потрібно, однак необхідна 

державна та регіональні програми  регулювання цього процесу – 

кінцева мета яких збереження потенціалу кваліфікованих працівників та 

інфраструктури їхньої підготовки. 
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Особливості управління персоналом підприємств із 

виробництва мінеральних вод 
 

Сьогодні важливо на основі наукових підходів сформувати 

механізм розвитку та використання персоналу, що в подальшому  

вплине на загальні результати як окремого підприємства, так і 

економіки країни загалом. Особливо гостро ці питання стоять перед 

підприємствами з виробництва мінеральних вод, оскільки вони 

поставляють свою продукцію не тільки населенню, а й забезпечують 

функціонування рекреаційно-туристичного комплексу, який в 
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основному представлений підприємницькими структурами. Питання 

розвитку та використання персоналу у ринковій економіці розглядалися 

у наукових працях багатьох зарубіжних вчених, таких як  Г. Беккер, 

Й. Вейс, Л. Едвінсон, та ін. Важливе місце персоналу в економічній 

системі України  відводять і вітчизняним науковцям, зокрема 

Н. Власенко, Г. Дмитренко, І. Драган, О. Зборовська, А. Калина, 

А. Колот, Е. Лібанова, Н. Лук’янченко, та інші. Активно працюють над 

проблемами управління персоналом на рівні підприємства й інші 

науковці. Відзначаючи вагомість попередніх досліджень, слід 

зазначити, що у цій проблематиці залишилося ще багато нерозв’язаних 

питань. Зокрема невідповідність здобутків теорії та практичних 

аспектів, недостатність вивчення механізму забезпечення ефективного 

розвитку і використання персоналу підприємств з виробництва 

мінеральних вод. Ці питання потребують подальшого вивчення.   
Суттєво визначити особливості управління персоналом 

підприємств з виробництва мінеральних вод, вона полягає у вузькій 
предметній спеціалізації, яка пов’язана з широкою номенклатурою 
різнопрофільних за своїм характером послуг, що мають достатньо 
індивідуальний характер, високі кваліфікаційні вимоги в більшості 
напрямів виробничої діяльності, особливо  вимоги до ресурсного, 
передовсім, інформаційного забезпечення трудової діяльності 
працівників, особливості функціонування організаційно-економічного 
механізму [1]. Щодо сутності поняття  «персонал», узагальнюючи 
відомі тлумачення, слід відзначити, що це є сукупність, система, що 
складається з  таких складових: інтелектуальної, психофізіологічної та 
особистісної від ступеня узгодження яких залежить ефективність його 
використання. Особливу роль відіграє особистісний компонент, 
оскільки в умовах ринку саме особистісні цінності, погляди, 
індивідуальний підхід до роботи відіграють суттєву роль. Отже 
персонал у сучасному розумінні – це працездатний працівник, який має  
фізичні та інтелектуальні можливості, здатен створювати матеріальні 
блага або надавати послуги. Доцільно структуризувати персонал 
підприємства, крім загальноприйнятих класифікаційних ознак, за 
функціональними групами: «персонал управлінської групи», «персонал 
інженерно-технічної групи», «персонал основної виробничої групи»; 
«персонал допоміжної групи (персонал неосновної діяльності)». На базі 
огляду існуючих концепцій щодо управління персоналом, 
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встановлено основні відмінності концепції управління персоналом і 
концепції управління людськими ресурсами. Важливим аспектом в 
управлінні персоналом є аналіз складових організаційно-економічного 
механізму управління розвитком і використанням персоналу. 
Організаційно-економічний механізм – це сукупність підсистем 
соціально-економічних та організаційно-економічних відносин, 
складених із блоків відповідних їхньому змісту елементів. Основне 
завдання його це формування і ефективне використання персоналу, 
що має сприяти раціональному використанню усіх  складових шляхом 
розподілу обов’язків між всіма суб’єктами управління персоналом. 
Такий механізм має враховувати особливості діяльності підприємств 
із виробництва мінеральних вод шляхом розробки моделі, яка є 
основою взаємопов’язаних блоків із зазначенням функцій управління. 
Цю модель доцільно доповнити підсистемою «інформаційні 
технології», основними складовими якої є створення профіля посад і 
кадрова документація. 

Узагальнюючи методичні засади слід запропонувати методику 
оцінки вартості персоналу підприємства з виробництва мінеральних 
вод, яка на відміну від чинних визначає ефективність використання 
персоналу підприємства як синтеза інтелектуальних, 
психофізіологічних, особистісних здібностей та напрями його 
розвитку в межах стратегії підприємства. Характеризуючи показники  
ефективності використання персоналу виділяють наступні: 
рентабельність власного капіталу, рентабельність сукупного 
персоналу, вартість бренду, коефіцієнт оборотності та інші. Всі ці 
показники є показниками  ефективності діяльності підприємства, 
значення яких залежить від ефективного використання не лише 
трудового, а й виробничого, фінансового, маркетингового потенціалів 
[2].  Оскільки в основі всього є жива праця, то застосовувати ці 
показники доцільно для оцінки ефективності використання персоналу 
підприємства, а  деякі з них і для оцінки ефективності використання 
персоналу управлінської групи. Запропоновано застосування таких 
показників ефективності використання персоналу: темпи зростання 
продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок 
продуктивності праці, коефіцієнт використання корисного фонду 
робочого часу. Ефективному використанню персоналу сприяє і 
принцип відповідності працівника займаній посаді. Можемо 
сформульовати твердження, що професійний розвиток персоналу – це 
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безперервний процес навчання працівників упродовж їхньої трудової 
діяльності, який спрямований формувати всі необхідні знання та 
навички, підвищувати рівень професіоналізму та компетенції. 
Важливим аспектом в управлінні персоналом є удосконалення  
методичного підходу  щодо інформаційно-методичного забезпечення 
управління розвитком і використанням персоналу шляхом розробки 
методики дослідження інформаційного забезпечення. Аналіз 
інформаційного забезпечення здійснюється на рівні управлінського 
підрозділу підприємства на одному бізнес-процесі або сукупності 
певних взаємопов’язаних бізнес-функцій [3]. Наявність в 
інформаційній базі профілів посад формує підґрунтя для створення 
внутрішньофірмових професійних стандартів підприємства. 
Особливої уваги заслуговує можливість створення бази знань 
управління кадровими процесами. З погляду користувача в особі 
працівника кадрової служби, в його розпорядження надається 
сукупність критеріїв і інструментарій для визначення рівня 
компетенції робітників для їх розстановки і мотивації. З цією метою 
слід впровадити  механізм розробки системи грейдів як інструменту 
розвитку і ефективного використання персоналу підприємства [4].  
Він враховує цикл життя персоналу підрозділів та адаптований для 
диференціації оплати праці працівників, підвищення ефективності 
роботи підрозділів і конкурентоздатності персоналу підприємств з 
виробництва мінеральних вод. Відмінності в проектуванні основної 
заробітної плати за класичним тарифним нормуванням і процедурою 
грейдування. Тарифна система оплати праці замінюється системою 
грейдів, відповідно змінюється і система преміювання. Грейдування  – 
процедура яка формує грейди (об’єднання посад/робіт у групи) згідно 
з їхньою цінністю для підприємства, визначеною за результатами 
оцінювання за низкою специфічних для підприємства факторів, і 
встановлення діапазонів посадових окладів. Доцільно ввести в 
практику роботи підприємств проведення семінару-практикуму для 
управлінських кадрів. Для наведення алгоритмічної схеми управління 
персоналом підприємства з виробництва мінеральних вод, вважаємо 
необхідним розробити модель управління ним, використовуючи 
механізми та інструменти, які дають можливість керівникам 
підприємства управляти ефективністю розвитку і використання 
персоналу функціональних груп.  
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Комунікації внутрішнього маркетингу 
 

Практична реалізації концепції маркетингу пов’язана з проблемою 

орієнтації всіх ресурсів підприємства на задоволення запитів його 

клієнтів. Як функція бізнесу маркетинг має низку особливостей, що 

відрізняють його від інших функцій підприємства, – маркетинг, з 

одного боку, представляє підприємство на ринку, використовуючи 

комерційну і пропагандистську інформацію, але, в той же час, 

маркетинг представляє ринок іншим підрозділам підприємства через 

внутрішньофірмові канали комунікації. 

Термін «комунікації» означає надання інформації співробітникам і 

донесення до них повідомлень на підтримку стратегії бізнесу. Також 

терміном комунікація визначають сукупність технічних засобів, що 

забезпечують процес передачі інформації. До внутрішніх комунікацій 

підприємства належать усі будь-які комунікації всередині організації, 

які поширюються зверху вниз, знизу вгору і по горизонталі. Такі 

комунікації називають міжрівневими. Внутрішні комунікації 

підприємства виступають важливим інструментом забезпечення 

http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/56096/29-%20oginova.pdf
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маркетингової стратегії  підприємства. Ціллю внутрішніх комунікацій є 

формування як розуміння, так і прихильності співробітників. 

Традиційно відповідальність за ці види діяльності несе відділ 

управління трудовими ресурсами. В досліджені, яке було проведено 

організацією Industrial Society [1, с. 667], 60 % компаній вважали 

забезпечення внутрішніх комунікацій обов’язком відділу управління 

трудовими ресурсами, і тільки 2 % учасників опитування відповіли, що 

за внутрішні комунікації відповідає відділ маркетингу; про зв’язок між 

політикою комунікацій зі співробітниками і стратегічним планом 

підприємства вказала лише одна з трьох компаній-респондентів.  

Однак практика бізнесу свідчить про те, наскільки незадовільним 

може бути використання компанією програм внутрішніх комунікацій. 

Традиційні програми внутрішніх комунікацій спрямовані на 

інформування і переконання, але в них відсутнє вміння слухати 

співробітників, – у цьому випадку ми маємо справу з внутрішніми 

продажами, але не з внутрішнім маркетингом [2].  

Комунікації, пов’язані з реалізацією внутрішнього маркетингу, 

належать до внутрішніх комунікацій підприємства, але їхнє 

формулювання і реалізація мають низку принципових відмінностей, що 

визначають суть такого виду маркетингового впливу на внутрішній 

ринок компанії. Основний принцип внутрішнього маркетингу полягає в 

тому, що взаємодія компанії зі своїми працівниками ґрунтується на ті ж 

методи, що і взаємини між компанією і її клієнтами. Компанія виступає 

в якості продавця, який висуває свій «продукт» – певну посаду, яка має 

конкретні права і обов’язки. Співробітник «купує» цей товар за свій час 

і докладені зусилля, виражені через трудову діяльність. Внутрішній 

маркетинг націлений на контактний персонал фірми і призначений для 

створення таких мотиваційних та організаційних умов праці, які б 

активно сприяли створенню функціональної якості обслуговування 

клієнтів організації. Інакше, перс кажучи, персонал має бути 

усвідомлено мотивований на задані менеджментом якісні стандарти 

обслуговування зовнішніх споживачів [3]. 

Проблеми в спілкуванні часто є проявом проблем у керівництві. 

Результати дослідження [4], спрямованого на вивчення поглядів 

керівників на роль, умови та переваги внутрішніх комунікацій, дали 

змогу виділити низку   ролей і визначити пов’язаних з ними дій. Так, 



279 
 

роль «Єднання колективу» передбачає поширення інформації серед 

співробітників про масштаби і різноманіття організації; сприяння 

співробітництву між підрозділами; роль «контроль над негативними 

наслідками» передбачає попередження невідповідного ставлення 

керівників до комунікацій; випередження приховування 

несприятливих звісток; протистояння песимізму. Рольові дії щодо 

зміцнення морального духу пов’язані зі створенням впевненості, 

зміцненням мотивації. «Залученість» передбачає представлення думок 

співробітників керівництву, створення каналів для обміну 

проблемами, цінностями. «Постановка цілей» передбачає сприяння 

руху організації у відповідному цілям напрямі, забезпечення 

зосередженості на корпоративних цілях, підтримка корпоративної 

політики. 

Внутрішні комунікації представляють смисловий і соціально-

змістовний аспект соціальної взаємодії у групі. За даними 

дослідження ефективність комунікацій «зверху вниз» складає 25 – 

35 %, «знизу вгору» – 10 – 15 %. Найбільш дієвими є горизонтальні 

комунікації –  80 – 90 %, що відображають ступінь розуміння і довіри 

в колективі між співробітниками компанії або між керівниками 

одного рівня [2, С. 211]. 

Завдання формування комунікацій на принципах внутрішнього 

маркетингу особливо актуальне в тих випадках, коли організація 

стикається з такими негативними тенденціями внутрішніх 

комунікацій, як: 

- багато неточних, негативних чуток; 

- управління не адаптує повідомлення до різних груп; 

- співробітники не зважають на те, що говорить керівництво; 

- співробітники не достатньо поінформовані; 

- менеджмент погано справляється з поясненням причин рішень; 

- спілкування не є своєчасним. 

Форми комунікації всередині організації можуть бути 

письмовими, вербальними і невербальними. Формальне спілкування 

існує, насамперед, у письмовій формі, в той час як неформальне 

спілкування набуває швидше вербальні форми. Невербальна передача 

інформації в формі жестів, міміки або постави може підкреслювати 

або, навпаки, оскаржувати усні висловлювання. Крім ефектів 
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невербального спілкування, до спілкування взагалі ставляться такі 

вимоги: 

- відкритість, справедливість і відкрита розмова про існуючі 

проблеми, такий підхід знижує ймовірність непорозумінь і 

зменшують кількість перешкод у спілкуванні; 

- необхідна наявність контрольних доповідей про спілкування або 

спонукання до їх складання; 

- у рамках спілкування вмінню слухати відводиться особливе місце; 

- при виборі форм комунікації слід пам’ятати про повагу до 

співрозмовника; 

- спілкування, за можливості, має бути спрямовано на якомога більшу 

кількість органів почуття (слух, зір, дотик); 

- повторення сказаного підвищує ефект навчання слухачів; 

Сьогодні роль внутрішніх комунікацій розширюється і вони 

стають важливим інструментом, який використовується для зміцнення 

конкурентних переваг компанії в таких сферах як: підтримання 

бренду; вдосконалення рівня обслуговування клієнтів; прискорення 

розробки та впровадження інновацій і поліпшення їх якості; 

забезпечення швидких еволюційних організаційних, технологічних і 

культурних змін. 

Побудова внутрішньоорганізаційних комунікацій визначається 

типом організації, її особливостями використання комунікаційних 

засобів. Із середини 1990-х рр. інтернет-технології революціонізували 

внутрішні комунікації в багатьох організаціях, нові засоби 

доповнюють традиційні, такі як: взаємодія співробітників (усні 

групові бесіди); зустрічі з першими особами компанії, збори; заходи, 

що проводяться підрозділами; семінари, програми навчання; 

корпоративний кодекс і база знань; корпоративні заходи, конкурси, 

акції; внутрішні екскурсії; управління чутками тощо. 

І, якщо процеси формулювання маркетингової стратегії 

пов’язані, насамперед із зовнішніми факторами розвитку організації, 

то проблема успішної реалізації  внутрішніх комунікацій маркетингу 

виходить за рамки спеціалізованого відділу маркетингу. Орієнтація на 

ринок – це скоріше культура, ніж індивідуальний процес. Це 

мислення, цінності, переконання, норми і поведінка компаній, а також 

системи, структура та контроль організації. 
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Сучасні методи управління розвитком персоналу 

підприємства 
 

Управління розвитком персоналу є вагомим елементом системи 

управління персоналом, позаяк сучасному підприємству щоб досягнути 

своєї мети господарювання потрібен висококваліфікований працівник, 

здатний гнучко реагувати на розв’язання нових завдань. Успішне 

функціонування будь-якої організації, насамперед, визначається рівнем 

розвитку її персоналу. В умовах сьогочасного швидкого старіння 

професійних теоретичних знань, умінь та практичних навичок здатність 

організації постійно підвищувати фаховий рівень свого персоналу є 

одним із головних факторів забезпечення його конкурентоспроможності 

на ринку. Це зумовлює необхідність цілеспрямовано займатися 

управлінням професійного розвитку персоналу підприємства, і тому 

питання розвитку працівника підприємства, підвищення його 

кваліфікації набувають особливої актуальності. 
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Розвиток персоналу є одним із визначальних факторів 

економічного успіху організації. Розвиток персоналу – це системно 

організований процес безперервного набуття та удосконалення знань, 

умінь, навиків та досвіду через сукупність організаційно-економічних 

заходів, що передбачають професійне навчання, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації, адаптацію та планування трудової кар’єри 

персоналу задля ефективного функціонування підприємства, 

підвищення конкурентоспроможності на ринку з одночасним 

збагаченням інтелектуального, творчого і культурного потенціалу 

працівників [1, с. 76]. 

На сучасних підприємствах професійний розвиток персоналу має 

бути комплексним безперервним процесом, який має складатися з таких 

етапів: 

- визначення потреби у навчанні персоналу;  

- формування бюджету навчання;  

- визначення цілей та змісту навчання, формування навчальних 

програм;  

- вибір методів та форм навчання;  

- здійснення безпосередньо процесу навчання;  

- перевірка набутих персоналом професійних знань, умінь і 

навичок;  

- оцінка ефективності навчання [2, с. 156-157]. 

Сучасні умови функціонування підприємств висувають якісно нові 

вимоги до планування та організації розвитку працівників, тому 

виникає потреба у використанні різноманітних передових методів, 

способів, інструментів, прийомів розвитку працівників. 

Інвестиції у людський капітал є найефективнішими та вимагають 

великих фінансових витрат, проте в подальшому це, приводить до 

збільшення прибутків фірми та підвищення продуктивності праці 

працівників [3, с. 119]. Професійна підготовка людських ресурсів має 

враховувати нагромаджений зарубіжний і вітчизняний досвід. У 

світовій практиці є значна кількість методів і форм розвитку 

професійних знань, умінь і навичок. Усі методи навчання персоналу 

можна умовно поділити на дві групи: методи навчання на робочому 

місці, методи навчання поза робочим місцем. 
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До основних традиційних методів навчання на робочому місці 

належать: інструктаж, учнівство, ротація, наставництво, метод 

ускладнених завдань та інші [4]. Навчання персоналу на робочому місці 

– це безпосередня взаємодія учня (слухача) з роботою у виробничій 

ситуації. Така підготовка організовується спеціально для  певної 

організації і орієнтована лише на потреби її персоналу.  

Проте навчання на робочому місці в більшості випадках 

неефективне для розвитку принципово нових знань, адже воно не дає 

можливості працівникові вийти за межі усталеної трудової поведінки. В 

такому випадку доцільно застосовувати методи навчання поза    

робочим місцем, оскільки таке навчання може здійснюватися 

висококваліфікованими викладачами навчальних закладів за допомогою 

навчально-методичного забезпечення, якого немає на підприємстві. 

Основними традиційними методами навчання поза робочим місцем є: 

лекція, кейс-стаді, ділові ігри, рольові ігри, моделювання, тренінги, 

самостійне навчання, тощо.  

Останнім часом в Україні дедалі більше починають застосовувати 

сучасні перспективні методи навчання персоналу як: аналіз 

професійних прийомів (спеціально призначений для таких видів 

діяльності, що вимагають високого ступеня вправності і координації, 

передбачає відрив від основної роботи, деталізований аналіз роботи із 

залученням досвідченого консультанта); метод відкриттів (учень 

самостійно визначає принципи роботи і правильні методи її виконання, 

самостійно знаходить рішення, інструктор при цьому зберігає відносну 

пасивність, тільки підказує або показує), дистанційне навчання (це 

використання телекомунікаційних технологій для навчання персоналу 

на відстані [5, с. 558]) та модульне навчання (це навчальний курс, який 

включає опанування теоретичного матеріалу, виконання практичних 

робіт, а також підсумкових проектів), метод поведінкового 

моделювання (покликаний виробити у співробітників певну модель 

поведінки в стандартних і нестандартних ситуаціях), екшн-навчання (це 

метод навчання для розв’язання реальних проблем на практиці в 

процесі діяльності організації), Secondment (є різновидом ротації, що 

передбачає тимчасове переміщення працівника на інше місце роботи, в 

інший підрозділ організації з подальшим поверненням до виконання 

попередніх обов’язків), майстер-клас (це одна з форм ефективного 
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професійного, активного навчання, під час якого провідний (визнаний) 

спеціаліст розповідає і показує, як застосовувати на практиці нову 

технологію або метод) [5, с. 559]). 

За А. Вороніною та К. Ніколаєвою для того, щоб розвивати 

компетенції персоналу та підвищувати ефективність їхньої праці, 

процес розвитку персоналу має відповідати таким вимогам: активність 

(максимально широке використання методів активного навчання, що 

вимагають високого ступеня активності та особистого залучення 

персоналу в навчальний процес); орієнтація на практичне використання 

отриманих знань, тісний зв’язок змісту занять із щоденною практикою; 

оволодіння командною роботою (має особливе значення для керівників 

та осіб, що перебувають у резерві на керівні посади); використання 

проектної роботи, як спосіб закріплення отриманих знань і навичок 

командної роботи; комплексність впливу на учасників (охоплює вплив 

на різні рівні функціонування психіки: когнітивний рівень, емоційний 

рівень; поведінковий рівень та особистісний рівень [6, с. 24]. 

Отже, сучасному підприємству необхідно здійснювати розвиток 

персоналу для того, щоб допомогти йому задовольнити вимоги і 

потреби професійної діяльності, що зі свого боку приведе до 

ефективного функціонування підприємства.Можливість персоналу 

зокрема та підприємства загалом розвиватися швидше за своїх 

конкурентів є основою його соціально-економічних стратегічних 

переваг. 
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Проблеми управління конкурентоспроможністю 

підприємств в умовах трансформації економіки України 
 

Сьогодні економіка України, як і вся світова система, перебуває 

під впливом таких явищ процесу глобалізації як: інтернаціоналізація 

виробництва і капіталу; глобалізація продуктивних сил; формування 

глобальної інфраструктури; посилення світової конкуренції за ринки 

збуту; зростання масштабів міграції робочої сили на міжнародному 

рівні. Одночасно, в економіці України  спостерігаються і внутрішні 

процеси трансформації: перехід від існуючої перехідної (кланово-

олігархічної) моделі економіки в напрямі розвитку національної моделі 

капіталізму, яка успішно функціонує у багатьох країнах світу, що 

відрізняються високим рівнем соціально-економічного розвитку[2, 6]. 

Якісні зміни в економіці України супроводжуються природним 

підвищенням рівня нестабільності і невизначеності середовища 

функціонування суб’єктів господарювання, що обумовлює необхідність 

вивчення сучасних проблем управління конкурентоспроможністю 
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вітчизняних підприємств і пріоритетність розв’язання завдання 

вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю. 

Серед вчених, які досліджували питання «управління 

конкурентоспроможністю підприємства» слід відмітити зарубіжних і 

вітчизняних дослідників, таких як: М. Портер, Л. Балабанова, 

Р. Фатхудінов, М. Галелюк, Н. Тарнавська, О. Кузьміна, Г. Скударь, 

Г. Бондаренко, Р. Мансуров, Т. Бєзрукова, О. Янковий та інші. 

Концепція управління підприємством представляє систему 

управління конкурентоспроможністю підприємством як організаційно-

економічний механізм, який складається із програмно-цільових 

комплексних блоків, що відображають конкретні організаційні, 

економічні, техніко-технологічні заходи в їхньому взаємозв’язку і 

взаємозалежності, реалізація яких сприяє результативному здійсненню 

управлінських рішень у цій сфері діяльності. Основним принципом 

функціонування всіх елементів організаційно-економічного механізму 

управління конкурентоспроможністю підприємства є забезпечення 

розв’язання проблеми удосконалення його конкурентних можливостей, 

формування конкурентних переваг [1,3] для досягнення стійкого 

розвитку шляхом цілеспрямованого впливу на фактори 

конкурентоспроможності та невизначеність дій конкурентів і 

контрагентів, при формуванні конкурентоспроможності підприємства 

[4]. 

Аналізуючи проблеми низького рівня управління 

конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств у сучасних умовах 

соціально- економічної трансформації суспільства[1, 3, 5], можна 

виділити дві основні групи причин такого становища: 

1) низька якість управління, що пов’язане з недосконалістю 

організації внутрішнього управлінського процесу на підприємстві; 

2) недосконалість управління, яка обумовлена негативним впливом 

макро- факторів вітчизняної системи господарювання. 

До першої групи причин належать такі проблеми: 

- неадекватне розуміння сучасних процесів у сфері управління 

підприємством; небажання відійти від стереотипу господарювання на 

дефіцитному ринку (конкурентна боротьба на насиченому ринку 

змушує підприємство вести господарську діяльність на рівні, що 

перевищує європейські стандарти); 
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- формальне впровадження на підприємствах інтегрованих систем 

менеджменту, які відповідають світовим стандартам (ISO 9000 (якість), 

ISO 14000 (екологія), ISO 22000 (харчова безпека), OHSAS 18000 

(виробнича безпека), тощо), внаслідок неправильного розуміння 

сутності удосконалення; 

-    низький загальний рівень ділової культури організації і ділової 

досконалості; 

- недосконалість інформаційних технологій у системному 

управлінні; 

- недостатнє мотивування та залучення персоналу у процес 

удосконалення загальної організаційної ефективності управління 

підприємством; 

- відсутність стратегії забезпечення конкурентоспроможності у 

переважній більшості підприємств. 

Відмітимо, що недосконалість внутрішньої організації 

управлінського процесу на підприємстві створює низку негативних 

соціально-економічних явищ: високий рівень непродуктивних витрат 

(відновлюваних і невідновлюваних), висока собівартість продукції і 

низька продуктивність праці; виробництво продукції низької якості; 

скорочення робочих місць та інше. 

Друга група проблем управління конкурентоспроможністю 

підприємства пов’язана з негативним впливом макро-факторів 

середовища господарювання. Найбільш істотний вплив на ефективність 

управління діяльністю підприємства здійснює національний бізнес-

клімат. В Україні, після здобуття незалежності, сформувався агресивний 

бізнес-клімат, що не сприяє розвитку сприятливого конкурентного 

середовища і незважаючи на те, що останніми роками спостерігаються 

позитивні зрушення у сфері поліпшення бізнес-середовища 

(приймаються закони по боротьбі з корупцією: де-регулювання бізнесу; 

удосконалення податкової системи та інше), ринок України все ще 

недостатньо сприятливий для вітчизняного бізнесу і недостатньо 

привабливий для іноземних інвестицій. 

Однак, створення в Україні сприятливого бізнес-клімату, при 

цьому, не забезпечивши системного вдосконалення управління 

національних підприємств, створює для українських підприємств 

великий ризик втрати внутрішнього ринку, у зв’язку з більш низькою 
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конкурентоспроможністю товарів вітчизняних підприємств щодо 

подібних товарів іноземних компаній. 

Отже, вирішальну роль у здійсненні управління 

конкурентоспроможністю підприємства відіграють пріоритети ділової 

досконалості і системного менеджменту, які відображені в концепціях 

ділової досконалості (модель EFQM, модель Демінга, модель 

Болдріджа). Постійне вдосконалення цільових систем менеджменту на 

основі міжнародних стандартів, впровадження на підприємстві однієї з 

моделей ділової досконалості, які використовують найуспішні світові 

компанії, дає можливість розробити конкретну цілеспрямовану 

інноваційну програму удосконалення організаційно-економічного 

механізму управління конкурентоспроможністю підприємства. 
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Проблеми розвитку транспортної інфраструктури 

України 
 

Транспортна інфраструктура належить до стратегічно важливих 

елементів як національного, так і регіонального розвитку, що сприяє 

інтеграції України у світове господарство; розширенню торговельно-

економічних зв’язків з іншими країнами; має стимулювати подальший 

розвиток галузей економіки. Від стану транспортної інфраструктури, 

зокрема дорожнього господарства, залежить ефективність роботи 

виробничого сектора, соціальної сфери, розвиток туристичної галузі. 

Мережа автомобільних доріг хорошої якості може збільшити ВВП 

нашої країни на 5 %. Для України це актуально вдвічі: наше географічне 

положення робить розвиток логістичного потенціалу одним із  основних 

завдань держави. 

Довжина дорожньої мережі в Україні – 429 тис км. За стан 169,6 

тис км доріг загального користування (40 % доріг) відповідає Державне 

агентство автомобільних доріг України. За решту – а це 259 тис км 

комунальних доріг (усі дороги в населених пунктах) – несе 

відповідальність місцева влада: міські, районні і сільські ради. Мережа 

основних маршрутів поширена у всій країні і з’єднує всі великі міста 

України, а також надає транскордонні маршрути із сусідніми країнами, 

з них із твердим покриттям – 165,8 тис км.  

 
Рис.1. Структура мережі автомобільних доріг загального користування 

Джерело: складено за даними Міністерства інфраструктури України 
1
 

                                                           
1
 Технічний стан автомобільних доріг загального використання, https://mtu.gov.ua. 
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З рис.1. видно, що в структурі доріг загального користування 

переважають дороги місцевого значення (117,6 тис км; 69,2 %), серед 

яких найбільш розповсюдженими є районні автомобільні дороги, 

протяжність яких складає 67,9 тис км (57,7 %). Серед доріг державного 

значення переважають територіальні автомобільні дороги, протяжністю 

28,3 тис км (54,4 %). Дороги міжнародного значення займають лише 

16,5 % у структурі доріг державного значення. 

Дослідження нормативних документів України, праць вітчизняних 

науковців та практиків, уможливило виокремити такі проблеми 

розвитку автомобільних доріг: 

- недостатній ступінь використання геополітичного положення 

України та можливостей її транспортних комунікацій для міжнародного 

транзиту вантажів територією України
2
; 

- незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автодоріг
3
, 

незадовільний стан мережі доріг загального користування, котрі 

потребують капітального ремонту. Приблизно 90 % автомобільних 

доріг загального користування не ремонтували понад 30 років. Відтак 

автомобільні дороги загального користування (169,6 тис км) не 

відповідають сучасним вимогам як за міцністю (39,2 %) так і за рівністю 

(51,1 %). Українські автомобільні дороги характеризується високим 

ступенем фізичного та морального зношення (97 %). У першу чергу це 

пов’язано зі значним підвищенням інтенсивності руху транспортних 

засобів, їх фактичної маси, осьового навантаження. По-друге – 

незначними обсягами робіт з ремонту та утримання доріг. Дорожнє 

покриття більшості доріг вичерпало свій ресурс і потребує відновлення 

відповідно до сучасних навантажень та інтенсивності руху; 

- невідповідність технічних стандартів автомобільних доріг 

України стандартам ЄС за якістю та ваговими навантаженнями;  

- невідповідність українських нормативно-правових актів 

міжнародним;  

                                                           
2
 Транспортна стратегія України на період до 2020 року (2010)[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua. 
3
 Технічний стан автомобільних доріг загального використання[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:https://mtu.gov.ua; Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства на період до 2020 року (2010)[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://mtu.gov.ua/files.  

https://mtu.gov.ua/
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- незадовільний рівень безпеки дорожнього руху; висока 

транспортна аварійність; 

- відставання розвитку автомобільних доріг загального 

користування від темпів автомобілізації країни
4
; 

- транспортна перевантаженість окремих ділянок 

автомобільних магістралей; 

- низька щільність автомобільних доріг з твердим покриттям
5
. 

Щільність мережі магістральних автодоріг у перерахунку на тисячу 

жителів становить в Україні 0,19 км / тис. осіб і є значно меншою, 

ніж в інших країнах (у Франції – 0,31 км / тис. осіб, США – 0,32 км / 

тис осіб, Німеччині – 0,64 км / тис. осіб, Бельгія – 1,35 км / тис 

осіб)
6
; 

- низька якість та недостатність дорожнього сервісу, брак 

комплексного, в тому числі інформаційного, обслуговування;  

- недостатній обсяг фінансування та інвестицій у розбудову 

доріг і розвиток галузі
7
, зокрема брак бюджетних ресурсів для 

заміни дорожнього покриття на те, яке відповідатиме міжнародним 

вимогам;  

- відсутність ефективних механізмів фінансування дорожніх 

робіт та належного контролю їх виконання.  

Визначені проблеми розвитку мережі автомобільних доріг 

України загального користування можна згрупувати за трьома 

класифікаційними ознаками:  

1) умови та чинники, що стримують ефективний розвиток 

мережі автомобільних доріг; 

2) невідповідність мережі автомобільних доріг європейським 

вимогам; 

3) наслідки незадовільного стану мережі автомобільних доріг.  

                                                           
4
 Новак С. Укравтодор плани ремонтів доріг на 2017 рік[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://new.dn.ukravtodor.gov.ua. 
5
 Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування на 2013-2018 роки  / Постанова КМУ[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 
6
 Чи є у доріг України майбутнє? (2015)[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ua.dorig.net.ua. 
7
 Аналіз фінансування автомобільних доріг України[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://publicaudit.com.ua. 

http://new.dn.ukravtodor.gov.ua/
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На нашу думку розвиток транспортної інфраструктури 

уповільнюється недостатньо ефективними методами не лише 

регулювання та фінансування розвитку дорожньої інфраструктури, а 

також у системі управління дорогами загального користування. 

Оскільки реалізація структурних реформ транспортного сектору, що 

відбувається послідовно і набуває незворотного характеру, ще не 

дала очікуваних результатів піднесення. Зокрема проведення 

структурної реформи у системі управління дорогами загального 

користування обмежилося ухваленням законів із питань 

децентралізації і фінансування дорожньої галузі, які запрацювали 

лише з 2018 р., та призначенням нового керівника Укравтодору з 

європейським досвідом. Не відбулося конкретних дій і в напрямі 

розділення функцій замовника, виконавця та контролера у системі 

Укравтодору та його перетворення на «службу замовника», оскільки 

дорожній фонд лише розпочав роботу у 2018 р. Також недостатньо 

працює реформа впровадження незалежного оцінювання якості 

дорожніх робіт. Зокрема, провалився оголошений у червні 2016 р. 

міжнародний тендер через систему ProZorro на процедуру 

здійснення контролю за станом автодоріг та якістю дорожніх робіт 

на загальну суму 150 тис дол США, оскільки лише одна компанія 

зголосилася взяти в ньому участь
8
. Цей проект передбачав контроль 

на дорогах загального користування у чотирьох областях Західної 

України.  

Отже, аналіз стану мережі автомобільних доріг загального 

користування доводить, що потенціал транспортної інфраструктури 

України не використовується повною мірою та не сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності країни, тому сучасна 

інфраструктура автошляхів держави досі нагально потребує 

комплексного розвитку та системного підходу щодо розв’язання 

нагальних проблем. 

                                                           
8
 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради 

України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році», 2017. – С. 

608.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua. 
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Сучасні тренди розвитку транспортної системи  в умовах 

глобалізації 
 

Глобалізація світогосподарських відносин охоплює усі сфери 

функціонування міжнародної економіки. Серед них значне місце 

займають транспортні системи світу: національні, регіональні, 

континентальні та міжконтинентальні. Виступаючи основою 

функціонування світової економіки, вони є також і елементами та 

об’єктами глобальної виробничої інфраструктури, що формується і 

частково функціонує.  

На межі тисячоліть розвиток світової економіки залежить від 

міжнародних економічних відносин, реалізація яких проходить завдяки 

такому важливому інфраструктурному елементові, як транспорт. 

Домінуюче значення у розвитку транспорту у другій половині ХХ ст. 

відіграв швидкий технологічний прогрес у період НТР 60 – 70-их років. 

Він дістав назву –  транспортна революція. На основі науково-

технічного прогресу в останні десятиріччя суттєво удосконалилася 

міжнародна транспортна інфраструктура. Свого часу К. Маркс писав: 

«Окрім видобувної промисловості, землеробства та обробної 

промисловості існує ще четверта сфера матеріального виробництва ... 

Це – транспортна промисловість, все одно перевозить вона людей чи 

товари» 1, с. 422.  Але в той же час К. Маркс зазначав і специфіку 

транспортної промисловості: вона «є продовженням процесу 

виробництва в межах процесу обігу…» 2, с. 171. На підставі цього 

положення К. Маркса і того, що транспорт не виробляє  нових 

матеріальних благ, а лише створює загальні умови для розвитку 

матеріального виробництва, він є провідним ядром виробничої 

інфраструктури. А як галузь виробничої інфраструктури він включає 

інфраструктурні об’єкти та інфраструктурну діяльність. 

Аналіз світових транспортних проблем дає змогу розкрити 

довгострокові тенденції глобального розвитку сучасної міжнародної 
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виробничої інфраструктури. Темпи розвитку та якісні зміни в 

транспорті у ХХ ст. можна порівняти з тим, що було досягнуто за всю 

попередню історію. Це стосується, передовсім, нових транспортних 

галузей – автомобільної, авіаційної та трубопровідного транспорту, а 

також класичного, традиційного морського. При цьому, якщо транспорт 

як складовий елемент міжнародної виробничої інфраструктури на 

ранніх етапах розвитку суспільства тільки опосередковував усі обмінні 

процеси, то в сучасних умовах, основною його функцією є поєднання 

виробничих ресурсів у наднаціональному відтворювальному процесі та 

реалізація товарів і послуг на світовому ринку. Тобто транспорт є тією 

ланкою, яка швидко поєднує продавців та покупців і скорочує часовий 

та просторовий розрив між виробництвом й споживанням.  

Транспорт є одним з основних факторів, що впливають на 

розміщення продуктивних сил. Виступаючи елементом як національної, 

так і міжнародної інфраструктури, він забезпечує процес виробництва 

та можливість раціонального використання виробничих ресурсів. Без 

сумніву, це можливо тільки за умови, коли ціни (тарифи) на послуги 

транспорту є такими, що приносять прибуток при їх переміщенні у 

зовнішньому економічному просторі. Одночасно транспорт виступає 

фактором економічного зростання. Збільшення масштабів виробництва 

продукції залежить як від зростання її випуску, так і поглиблення 

спеціалізації, що, зі свого боку, вимагає більше сировини, більших 

розмірів ринку і, відповідно – більшого навантаження на транспорт. Про 

загальні тенденції розвитку світових вантажопотоків свідчать  

показники рисунку 1. На основі прогнозів, проведених 17 міжнародним 

симпозіумом із транспортної політики, можна стверджувати, що 

транспортні  потоки в усіх регіонах світу будуть зростати. Безсумнівно, 

що кризові явища негативно впливають на цей процес, періодично його 

гальмуюючи. Але в періоди економічного зростання транспортна 

система буде активізувати свою діяльність та компенсувати попередні 

збитки.  
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Рис. 1. Перспективи зростання світових вантажопотоків 

на період до 2050 року  [3, с. 135] 

 
Провідні позиції у світовому вантажообороті займають країни 

ОЕСР Північної Америки, обсяги їх операцій за період з 2000 до 2050 
року зростуть майже у 3 рази з 4500 млрд т/км до 12000 млрд т/км. 
Країни ОЕСР Європи та Китай у період 2010 – 2030 рр. не змінять свої 
позиції у світових вантажоперевезеннях, але надалі Китай різко 
активізує свою діяльність на цьому ринку. Участь інших країн світу у 
вантажопотоках на перспективу до 2050 року також зросте до трьох 
разів. 

Світова транспортна система характеризується досить 
неоднорідною інституційною та соціальною структурою. Її стан 
значною мірою визначається економічною потужністю національного 
капіталу та змінами у характері перевезень. Вона включає приватні, 
державні та змішані компанії. Державні головною мірою здійснюють 
керівництво розвитком національних транспортних систем, оскільки 
транспорт є матеріально- та енергомістким сектором економіки з 
довготривалим інвестиційним циклом та високим рівнем фізичного й 
морального зношення. У транспорті створюється майже 10 % ВНП (у 
с/г – 2,5 %). У цю галузь вкладається 20 % усіх приватних 
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капіталовкладень. Тут споживається 15 – 18 % усієї енергії, а під 
об’єктами транспортної інфраструктури зайнято до 5 % території світу. 

Таким чином, дослідження останніх та перспективних тенденцій 
функціонування міжнародної транспортної інфраструктури як і раніше 
залишається актуальним, оскільки роль та значення світового 
транспорту займає своє певне місце в системі глобальної виробничої 
інфраструктури. Його географічні кордони можуть розширюватися під 
впливом таких процесів інтернаціоналізації світового господарства як 
регіоналізація і глобалізація і водночас визначати особливості 
макротерріторіальной структури господарства країни, регіону або 
всього світового господарства. 
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Системний погляд на процес управління особистістю 
 

У розв’язанні управлінських задач, пов’язаних з економічними або 

пізнавальними проблемами як суб’єкт процесу виступає особистість. 

Оскільки процес прийняття і виконання управлінського рішення 

включає, як прояв діяльності особистості, її поведінку, то нам 

слідрозлянути форми діяльності особистості. Поведінка особистості 

вивчається психологами, соціальними психологами, антропологами, 
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соціологами, політологами, економістами, філософами, до того ж у 

кожній з галузі знань можуть бути різні погляди на проблему. 

Наприклад, деякі психологи вивчають тільки одне з таких явищ як 

сприйняття, уявлення, установка, навчання, спілкування, причому в 

більшості випадків не пов’язуючи власну роботу з дослідженням в 

інших галузях наук. У результаті замість цілісного уявлення про 

поведінку особистості, як психологічний аспект економічної проблеми, 

формуються неповні уявлення щодо цієї проблеми. 

Наприклад, спілкування, будучи формою діяльності особистості, 

містить і психологічний аспект, будучи спрямованим на розв’язання 

конкретної економічної задачі [4]. Спілкування може бути поділеним на 

все менші підсистеми: наприклад, кодування, передача, обробка даних, 

накопичення і видача інформацій тощо. Тобто для розробки системи 

понять, які пов’язують різноманітні підходи до вивчення спілкування, 

необхідно включити усю систему в більш загальну систему, яка 

охоплює різноманітні аспекти цілеспрямованої поведінки. 

Усе це стосується і вивчення конфлікту, кооперації, конкуренції, 

як факторів прояву особистості в умовах становлення ринкових 

відносин. Коли певні поняття, такі як мета, спілкування, починають 

відігравати важливу  роль у багатьох галузях науки і техніки, виникає 

потреба в тому, щоб вони виходили за межі однієї галузі науки і 

враховували інтереси багатьох зацікавлених сторін. Тобто створювана 

система понять має бути достатньо загальною, щоб охопити 

дослідження багатьох типів явищ. Окрім цього, ця система понять має 

забезпечувати міждисциплінарні дослідження. Одне з вихідних понять 

на якому будуються такі поняття, як функція, цілеспрямованість, 

поняття цілі, яке дає можливість концептуально представити так звані 

індивідуальні системи. 

Однак, ніяке поняття особистості не може задовільнити критерій 

неповторності, якщо психологічний індивід не виявляється в ньому як 

цілеспрямований індивід, а також якщо згідно з цим поняттям 

особистість не характеризується за відгуками індивіда на його оточення. 

Суттєві характеристики цілеспрямованої поведінки полягають в 

тому, що вона обумовлюється вибором, який і собі визначається 

цілеспрямованим станом. Цей стан складається з чотирьох компонентів: 

1) суб’єкт, який проявляє вибір, 
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2) оточення вибору,  

3) доступні способи дій, 

4) можливі при такому оточенні результати [2]. 

Імовірність вибору, яка належить до конкретного суб’єкта, суттєві 

ознаки якого можуть з часом змінюватися. Завдяки навчанню 

імовірність вибору якого-небудь способу дій може зростати або 

зменшуватися. Тому необхідно коректувати можливі зміни, розуміючи, 

якого роду поправки необхідні. 

Далі, це ефективність способу дій, тобто імовірність того, що 

деякий спосіб дій буде продукувати певний результат. І, нарешті, 

питання цінності результату для суб’єкта. 

Спосіб дій. Спосіб дій не можна розглядати тільки як механічну 

або фізичну дію, це поняття виявляється також при аналізі економічної, 

пізнавальної ситуації. Імовірність вибору певного можливого способу 

дій конкретним суб’єктом може бути нульовою,  і тоді для такого 

суб’єкта цей спосіб не представляє собою потенційного вибору. Але 

кожен потенційний спосіб дій є можливим. Необхідно також відзначити 

відносність способів дій і результатів. Способи дій і результати – це 

концептуальні конструкції спостерігачем поведінки іншого суб’єкта; 

вони можуть мінятися місцями залежно від інтересів спостерігача. 

Спосіб дій проявляється ще як засіб досягнення мети, а в цьому випадку 

результати виступають як підсумки [1]. 

Ефективність.  Важливе поняття, яке визначає витрати на 

досягнення певного результату, – це поняття ефективності. Витрати, які 

необхідні для отримання певного результату і результати отримані при 

фіксованих витратах, не постійні, а змінні. При фіксованих витратах 

можливі різні результати, кожному з яких можна надати різну 

імовірність. Якщо при визначенні способу дії обумовлюються витрати, 

то його ефективність з погляду цього результату слід вважати 

імовірність продуціювання цього результату цим способом дій. Таку 

міру на відміну від міри витрат або результатів завжди можна 

зарахувати до цілеспрямованого стану. Щоб використовувати в якості 

міри ефективності імовірність продуціонування, необхідно вважати 

різними способи дій, однакові у всіх віношеннях, крім тих, що належать 

до вимірів.  
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Така міра ефективності способу дій залежить від оточення і від 

суб’єкта. Тобто, для використання такої міри, необхідно обумовлювати 

відповідний період часу, а також суттєві властивості оточення. 

Питома цінність результату. Для питомої цінності результату, так 

як, і для ефективності, не існує єдиної загально прийнятої міри. 

Доцільно в цьому випадку скористатися певною стандартною мірою. 

Мінімальна питома цінність (0), отримується тільки тоді, коли 

абсолютна цінність дорівнює «0», максимальна цінність (1) – коли всі 

результати, крім одного, мають нульову абсолютну цінність. Поряд з 

цим, для визначення цілеспрямованого стану необхідно буде 

використовувати поняття можливого результату, як можливість вибору 

одного способу дій, ефективність якого за цим результатом більше 

нуля; а також потенційного результату, як наслідку вибору способу дій 

у визначеному оточенні, ефективність яких більше нуля [3]. 

Виходячи з цього, суб’єкт перебуває у цілеспрямованому стані, 

якщо він намагається отримати результат, причому в нього є декілька 

альтернативних шляхів із різною ефективністю якими він буде 

намагатися досягнути результату. 

Внесок цілеспрямованої особистості в ситуацію вибору має 

проявлятися в тому, якою мірою особистість впливає на цю ситуацію, 

тобто на результат, тоді особистість (індивідуальність)  суб’єкта слід 

розглядати як функцію, яка пов’язує очікувану питому цінність у будь-

якій ситуації вибору з властивостями можливих способів дій, їхніх 

можливих результатів і оточенням. 

Тобто, в запропонованому розумінні, особистість 

(індивідуальність) можна розглядати як спостережену функцію, яка 

показує як індивід, або система, перетворюють параметри виборної 

ситуації в очікувану питому цінність. 
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Історичний аналіз діяльності створює можливість для елементно-

структурного дослідження, виходячи з якого діяльність особистості 

може бути визначена як активність суб’єкта, спрямована на об’єкти, або 

інших суб’єктів; а сама особистість має розглядатися як суб’єкт 

діяльності. Цей погляд дає можливість виділити три основні елементи 

діяльності і розглянути їхній структурний зв’язок. Такими елементами 

ми вважаємо: суб’єкт, який відзначається активністю спрямованою на 

об’єкт, або інших суб’єктів; об’єкт, на який спрямовується активність 

суб’єкта; сама активність яка характеризується способом оволодіння 

об’єкта суб’єктом, або становленням суб’єктом комунікативної 

взаємодії з іншими суб’єктами.[1] 

Як суб’єкт діяльності може виступати і конкурентна особистість, 

та або інша соціальна група, нарешті суспільство загалом тією мірою, 

якою ми протиставляємо його природі і розглядаємо ті, або ті форми 

його впливу на неї.  

Об’єктом діяльності може виступати як природний предмет, той 

або той соціальний інститут, сама особистість; нарешті об’єктом 

діяльності може бути сам суб’єкт, якщо він спрямовує активність на 

себе. [3] 
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Третій компонент розглянутої системи – сама енергія суб’єкта, 

спрямована на об’єкт, або інших суб’єктів – виступає в різноманітних 

формах. Залежно від цілей, які ставить перед собою суб’єкт, слід 

розглядати такі види діяльності, як перетворювальна, пізнавальна тощо, 

залежно від використовуваних засобів, визначаємо матеріально-

практичну діяльність, практично-духовну діяльність, відображено-

духовну. Далі, діяльність може бути продуктивною і споживацькою. 

Поряд з цим, всі види діяльності ще розглядаємо в одному відношенні, 

коли вони виступають в якості творчої, продуктивної, або 

репродуктивної, механічної. 

Оскільки, нарешті, діяльність завжди здійснюється не ізольованим 

об’єктом, а об’єднаними і скоординованими зусиллями різних суб’єктів, 

необхідно визначити існування спорідненого типу активності 

особистості, спрямованої вже не на об’єкт, а на інших суб’єктів – 

активності комунікативної, або спілкування. 

Основна функція діяльності забезпечення збереження і 

неперервного розвитку людського суспільства. Діяльність – така форма 

активності особистості, яка покликана відтворювати соціальні 

відносини, економічні умови, культуру. [2] 

Внутрішнє функціонування елементів, які становлять діяльність, 

відображає цю її зовнішню функцію і регулює ефективність існування 

останньої. 

Виходячи із системного аналізу діяльності, який дає змогу 

розглядати її як «організовану складність», ми можемо далі вести мову 

про визначення такого критерію, який уможливив би розглядати 

означені види діяльності як необхідні і достатні підсистеми цілісної 

системи діяльності.  

Цей критерій визначається у сфері суб’єкт-об’єктних відносин: 

- «суб’єкт» і «об’єкт» – це позиційно-співвідносні категорії, які 

визначають два полюси цілісної системи. Не існує суб’єкта без об’єкта і 

навпаки; 

- категоріальні відмінність «суб’єкта» і «об’єкта» 

відображають усвідомлення особистістю своєї відмінності від 

зовнішнього світу, що і робить можливою його свідому і 

цілеспрямовану діяльність, що відбулася в процесі соціально-

історичного становлення особистості; 
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- категоріальна позиція «суб’єкт – об’єкт» без фіксованої 

закріпленості за певним предметом. [1] 

Розглядаючи активність суб’єкта слід відзначити, що будучи 

спрямований на об’єкт, спричиняє або його зміни, перетворення або 

зберігає об’єкт у діяльності. В другому випадку виникає дві можливості 

– або активність суб’єкта може повернутися до нього у вигляді знання, 

тобто інформації про об’єкт, його об’єктивних зв’язках, відносинах, 

законах, або повернутися у вигляді інформації щодо значення цього 

об’єкта для суб’єкта, тобто цінності. 

Три види діяльності можливі в середовищі суб’єктно-об’єктних 

відносин: перетворювальна, пізнавальна і ціннісно-орієнтаційна. Якщо в 

полі нашого зору взаємовідносини суб’єктів, можна говорити про 

комунікативний вид діяльності особистості, тобто спілкування. 

Спілкування – це практична діяльність, оскільки контакти між 

особистостями передбачають втілення інформації, яка передається в 

певній системі знаків, які її матеріалізують. А звідси і спілкування 

розглядається на різних рівнях – фізичному, психічному, 

матеріальному, духовному. Це стосується усіх сфер діяльності 

особистості, в тому числі, і сфери матеріального виробництва.  

Спілкування в певному відношенні відрізняється від трьох 

попередніх видів діяльності особистості – воно не може поділитися на 

виробництво і споживання, оскільки сам процес комунікації передбачає 

одночасну взаємодію суб’єктів.  

Запропонований аналіз форм діяльності особистості виявляє певні 

абстрактні «елементи», з яких вона складається. В реальному бутті ці 

елементарні види діяльності виступають в різноманітних формах 

взаємодії. А це означає, на наш погляд, що і управління діяльністю 

особистості потребує врахування цієї обставини.  
Коли йдеться про перетворювальну діяльність особистості, 

відзначаємо, що вона неможлива без діяльності пізнавальної, яка і собі 
стимулюється і контролюється перетворювально-трудовою практикою, 
яка стимулює до життя ціннісно-орієнтаційну діяльність особистості. 
Це може бути зафіксовано у вигляді схеми (рис. 1). Цей погляд на 
діяльність особистості міг би бути завершеним, якби діяльність не 
представляла собою соціального, за своєю природою, феномена, а 
значить не вимагала спілкування.  
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Виходячи з цього, визначені чотири основні види діяльності 
особистості утворюють замкнуту систему, в якій кожен вид діяльності 
як її підсистема пов’язаний з усіма іншими прямими і зворотними 
зв’язками.  

Пізнання                                                            Ціннісна орієнтація 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перетворення                                                         Спілкування 

Рис. 1. Взаємозв’язок видів діяльності  
 

Так визначається необхідність і достатність видів діяльності 
особистості для її цілісного існування: функціонування як системи. 

Проведений аналіз діяльності особистості дає нам змогу зазначити, 
що і процес управління має реалізовуватися з урахуванням 
запропонованих напрямків реалізації особистості, зокрема, і як суб’єкту 
управління. 
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Методи та соціально-економічні інструменти регулювання 

міжнародної трудової міграції в Україні 
 

В умовах розвитку інтеграційних процесів, які дедалі більше 

охоплюють світові господарські зв’язки, важливе місце належить 

міжнародній трудовій міграції. Зростання інтересу населення до країн 

світу безпосередньо пов’язано з проблемами та особливостями 

формування і використання трудового потенціалу, що значно збільшує 

вплив міжнародної трудової міграції на соціальний та економічний 

розвиток світового господарства. Сьогодні міжнародна трудова міграція 

відбувається за нових географічних, демографічних, правових та інших 

умов, які зумовлені реформами, змінами у політичному, соціальному та 

економічному середовищі країн світу. Незбалансованість національних 

ринків праці, низький рівень доходів, загального добробуту, якості 

життя, зневіра у поліпшенні соціально-економічної ситуації посилюють 

бажання населення мігрувати за кордон з метою кращого 

працевлаштування, що й актуалізує завдання вивчення особливостей та 

розроблення ефективних інструментів удосконалення міграційної 

політики.  

Для будь-якої країни важливо, щоб дослідження міжнародної 

трудової міграції включало не тільки вплив і аналіз сучасних тенденцій 

мобільності робочої сили як такої, визначення динаміки і причин 

міграційних процесів, але і допомагало б регулювати їхній вплив на 

економіку країни. Механізм регулювання міграції робочої сили включає 

низку інструментів, зокрема створення відповідних державних 

інститутів; нормативно-правові регулятори; міжнародні угоди; якісні 

вимоги до іноземної робочої сили; регулювання на основі економічних 

критеріїв; адміністративні заходи [1]. 

Основними методами та економічними інструментами реалізації 

цих завдань можуть виступати розрахунки потреби у робочій силі, 

квотування, встановлення допустимої частки іноземних працівників, які 



305 
 

використовуються у різних галузях економіки, розробка та реалізація 

спеціальних програм для окремих категорій зарубіжних мігрантів у 

певній країні. 

Україна має орієнтуватися на створення дієвої альтернативи тим 

обставинам, що спонукають працездатних українців виїжджати до 

інших країн. Тому потрібно створювати робочі місця в таких галузях, як 

сільське господарство, легка, текстильна і хімічна промисловість, тобто 

там, де сьогодні використовується праця мігрантів в Європі. 

Скорочення еміграції вимагає: посилення соціальної відповідальності 

роботодавців; зростання реальної заробітної плати як основного 

джерела доходів населення; врахування міграційного компонента при 

розробці та впровадженні програм соціально-економічного розвитку 

окремих галузей, регіонів та країни загалом. 

Потрібно також створити умови для повернення та реінтеграції 

українських мігрантів на Батьківщину. Для цього важливо забезпечити 

доступ до професійного навчання, допомогти реемігрантам у пошуку 

прийнятного місця роботи, організувати бізнес‐курси. Для реемігрантів, 

які бажають відкрити власну справу, має бути запроваджена державна 

система дешевого кредитування, надаватися державні гарантії на 

валютні депозити та вивчатися можливості поширення серед них 

спеціальних державних облігацій. Враховуючи світовий досвід, 

доцільно стимулювати програми комерційних банків щодо відкриття 

депозитних та накопичувальних рахунків, у тому числі й у іноземних 

валютах за вищими ставками, заохочувати з боку Національного банку 

вітчизняні банки створювати представництва у країнах, де працює 

найбільше мігрантів. 

 На законодавчому рівні потрібно гарантувати звільнення від 

оподаткування грошових переказів і депозитів мігрантів, а також 

звільнення від оподаткування всіх доходів мігранта в разі повернення 

його на Батьківщину. Уряду України необхідно ініціювати переговори з 

урядами країн-реципієнтів щодо розробки та впровадження на основі 

дольового фінансування спільних програм добровільного повернення 

мігрантів та їхньої реінтеграції на Батьківщину. Негативним наслідком 

для економіки України, для формування її науково-технічного 

потенціалу, є від’їзд за кордон висококваліфікованих молодих 

спеціалістів. Втрата науково-технічного потенціалу негативно 
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позначається на реальному виробництві і є головною перешкодою 

інноваційному зростанню в Україні. Незважаючи на поглиблення 

відставання у сфері науково-технічних робіт, Україна не має 

альтернатив формуванню нової економіки, заснованої на знаннях [2, с. 

125]. Втрати держави від міграції науковців становили приблизно 

36 млрд дол США [3]. Для розв’язання цієї проблеми необхідно 

зосередити кошти та зусилля на виконанні окремих досліджень, що 

можуть дати кінцевий результат у вигляді сучасних технологій, 

виробництві конкурентоспроможних товарів; радикально переглянути 

механізм оплати праці усередині країни, щоб забезпечити таким 

способом відповідність оплати праці освітній кваліфікації працівників. 

Для протидії від’їзду науковців з України можна також застосовувати 

грантову систему, яка використовується в Польщі, Угорщині та США. 

Україні слід скористатися практикою країн ЄС, яка сприяла створенню 

спільних науково-дослідних центрів (JRC) для ефективного проведення 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та забезпечення 

конкурентопроможності європейської наукової продукції на світових 

ринках. Для посилення захисту прав та інтересів працівників-мігрантів 

за кордоном необхідно активізувати переговори з країнами-

реципієнтами української робочої сили щодо розширення легальних 

каналів працевлаштування українців на їх території, гарантій їхніх прав. 

Основою державної еміграційної політики мають стати 

міждержавні угоди України з країнами – потенційними споживачами 

нашої робочої сили, які ґрунтуються на міжнародному праві. Угоди 

щодо соціального захисту та пенсійного забезпечення 

працівників‐мігрантів мають враховувати сукупний страховий стаж, 

набутий на території України та країн працевлаштування. Так, в країнах 

Західної Європи (Німеччина, Швейцарія, Франція) приймають на 

роботу насамперед тих, хто прибув за міжурядовими угодами. Сьогодні 

Україна уклала міждержавні угоди щодо регулювання міграції з 

Польщею, Чехією, Німеччиною, Росією, Словаччиною, Молдовою, 

Білоруссю, Вірменією, Ізраїлем, але вони поки що не відповідають 

міжнародним правовим нормам і фактично не реалізуються.  

Легалізація міграційних процесів дає можливість знизити 

негативні наслідки міграції робочої сили. Для цього потрібно утворити 

відповідну систему інститутів: бюро закордонного працевлаштування, 
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регіональні інформаційно-консультаційні центри, запровадити посаду 

аташе з питань праці в країнах, де працює багато українців-нелегалів 

(Польща, Чехія, Португалія, Іспанія та Росія), створити фонд 

соціального захисту мігрантів. Фонд соціального захисту мігрантів, 

який буде фінансувати нагальні потреби іммігрантів і має формуватися 

із внесків трудових мігрантів.  

Отже, розв’язання цих завдань в Україні в кінцевому результаті 

покликане забезпечити прискорення темпів економічного розвитку.Зі 

свого боку, нерозв’язаність низки правових і економічних питань у 

галузі трудової міграції породжує негативні наслідки, а саме:  

- відплив за кордон представників дефіцитних професій, в тому 

числі, носіїв високих технологій, що призводить до зниження науково-

технічного потенціалу України і виникнення міжнародних конфліктів; 

- ріст масштабів нелегальної трудової міграції і , як наслідок, з 

одного боку, втрати валютних надходжень від трудових емігрантів, з 

іншого – перетворення місць дислокації іноземних працівників у 

криміногенні зони; 

- соціальна незахищеність громадян, які працюють за кордоном. 

Усі ці перелічені обставити ще раз підтверджують те, що в Україні 

необхідно створювати умови для того, щоб працездатна частина 

населення залишалася в нашій країні. 
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