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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПІДХОДУ  
ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Винарчик Л.В., Хавар Ю.С., Губар Ю.П.
Національний університет «Львівська політехніка»

Цінність земель населених пунктів полягає у їх здатності приносити додатковий прибуток. Прибуток 
в основному утворюється завдяки місцерозташуванню земельної ділянки та інфраструктурному обла-
штуванню території. У статті проведено дослідження застосування економіко-математичного підходу до 
оцінки земельних ділянок. Наведемо приклад застосування економіко-математичних розробок у визна-
ченні найзначнішого фактору, який впливає на вартість земельних ділянок у середніх та малих містах. 
Застосуємо метод множинного коефіцієнта рангової кореляції.
Ключові слова: землі населених пунктів, оцінка земель, формування вартості земельних ділянок, коефі-
цієнт конкордації, локальні фактори.
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Постановка проблеми. З кожним роком 
щільність забудови міст зростає, і за-

лишається все менше вільних від забудови те-
риторій, що призводить до збільшення вартості 
земельних ділянок. А тому постає все більша 
потреба в оцінці земельних ділянок, при цьо-
му є необхідним встановлення достовірності 
та об’єктивності результатів оцінки та окремих 
експертних висновків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
виток міста нерозривно пов’язаний з територією, 
на якій воно знаходиться. Територіальні аспек-
ти діяльності вже давно стали центром особли-
вої уваги спеціалістів різних галузей. Важливим 
елементом стратегічного управління розвитком 
міста з одного боку повинно стати планування 
використання його території та впровадження 
в оцінку землі економіко-математичних розро-
бок, а з іншого – вплив уже сформованої функ-
ціонально-планувальної структури населеного 
пункту на ціну земельних ділянок. Ці питання 
висвітлені у праці [1]. Також автори досліджують 
проблеми та визначають перспективи розвитку 
функціонально-планувальної структури міста. 
Проводять дослідження на основі економіко-ма-
тематичних розробок.

Теоретико-методологічні питання експертних 
методів в контексті науково-технічних досліджень 
і управління розглядаються в монографії [3].

У статті [7] проведено дослідження впливу 
локальних факторів на вартість земельних ді-
лянок при нормативній та експертній грошовій 
оцінці земель. Розглядається відношення ціни 
земельних ділянок до їх віддаленості від центру 
міста на основі їх парних якісних порівнянь між 
собою з урахуванням різних факторів.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідженням впливу різних 
факторів на вартість земельних ділянок насе-
лених пунктів займаються багато дослідників. 
В умовах сучасності це надзвичайно актуальне 
питання. Проте залишається невирішеним час-
тина питання щодо достовірності використання 
у малих та середніх містах факторів впливу на 
вартість земельних ділянок. Розглянемо дане 

питання з точки зору економіко-математичного 
підходу.

Мета статті. За допомогою досліджень по-
казати, як за допомогою економіко-математич-
ного підходу можна встановити пріоритетність 
факторів в оцінці земельних ділянок населених 
пунктів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вирішення даних питань повинно базуватись 
на врахуванні впливу локальних факторів. На-
ведемо приклад застосування економіко-мате-
матичних розробок у визначенні найзначнішого 
фактору, який впливає на вартість земельних 
ділянок у середніх та малих містах. Застосуємо 
метод множинного коефіцієнта рангової кореля-
ції – коефіцієнт конкордації та перевіримо зна-
чущість коефіцієнта конкордації за критерієм 
Пірсона. Для цього використаємо статичні дані 
по продажу земельних ділянок, в яких запропо-
нуємо десятьом експертам проранжувати п’ять 
факторів за ступенем іх впливу на вартість зе-
мельних ділянок. Розглянемо наступні фактори: 
1 – земельна ділянка прилягає до дороги з твер-
дим покриттям; 2 – земельна ділянка прилягає 
до вулиці із каналізацією; 3 – земельна ділян-
ка розташована в зоні пішохідної доступності до 
громадських центрів; 4 – земельна ділянка роз-
ташована в зоні пішохідної доступності до парків 
та лісопарків; 5 – земельна ділянка прилягає до 
вулиці із тепломережею. Дані фактори є основою 
опитувальної анкети, яка надавалась експертам 
для оцінки відносної важливості кожного факто-
ра за 10-бальною шкалою. В інтервалі від 1 до 
10 балів експерт мав визначити певну кількість 
балів, зокрема однакова кількість балів могла на-
даватись двом і більше факторам, якщо експерт 
вважав ці фактори рівнозначними.

За даними анкетування формується матриця 
балів, на основі якої складається матриця рангів. 
Ранг – це порядковий номер, що визначає місце 
кожного фактора в загальній сукупності. Ранги 
зазвичай відповідають числам натурального ряду 
1, 2, 3 …, п де п – кількість ранжованих показ-
ників. Ранг, що дорівнює одиниці присвоюється 
найважливішому фактору. Якщо експерт надав 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
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однакову кількість балів декільком факторам, то 
їм присвоюються стандартизовані ранги, які об-
числюються як частка від ділення суми місць, 
зайнятих факторами з однаковими рангами до 
загальної кількості таких альтернатив.

Для оцінки узагальненої міри узгодженості 
думок за всіма напрямками (факторами, параме-
трами) використаємо коефіцієнт конкордації

W
d

m n n m T

j
j

n

i
i

m=
− −

=

=

∑

∑

12 2

1

2 3

1

( )
,               (1)

де m – кількість експертів;
n – кількість факторів;
dj – відхилення суми рангів окремого j факто-

ру від середнього значення всіх факторів.
Значення dj обчислюємо за формулою:

d S
S

nj j

j
j

n

= − =
∑

1 ,                    (2)

де Sj – сума рангів j фактору.
Проаналізувавши результати вищенаведеної 

таблиці, можемо зробити висновок про найбільшу 
значущість у формуванні ціноутворення територій 
малих та середніх міст третього та першого факто-
рів, тобто впливу віддаленості громадських центрів 
від оцінюваної земельної ділянки та її прилягання 
до дороги з твердим покриттям. Найменш значу-

щим фактором прилягання ділянки до вулиці із ка-
налізацією та тепломережею. Сформуємо матрицю 
рангів з метою встановлення рангів експертів.

Представлені результати дозволяють зробити 
висновок, що найвищий ранг мають відразу чо-
тири експерта – 4-ий, 5-ий, 7-ий, 9-ий, найниж-
чий ранг має 1-ий експерт.

Для визначення тісноти зв’язку між довіль-
ним числом ранжованих ознак застосовуєть-
ся множинний коефіцієнт рангової кореляції 
(коефіцієнт конкордації), але оскільки існують 
зв’язні ранги то спершу обчислимо поправку Т 
на зв’язні ранги за формулою:

T t ti
i

m

e e
i

e

= =
∑ ∑= −

1

3

1

( ) ,                   (3)

де е – кількість груп зв’язаних (однакових 
факторів);

te – кількість рангів зв’язаних рангів кожної 
групи.

Отже, коефіцієнт конкордації рівний

W =
×

× − − ×
=

12 945 2
10 5 5 10 58

0 993
2 3

,
( )

,

Коефіцієнт конкордації може приймати зна-
чення від 0 до 1. Чим більше значення коефіці-
єнта конкордації, тим вища ступінь узгодженості 
думок експертів. При W=1 є повна узгодженість 
думок експертів; якщо W=0, то узгодженість 
практично відсутня.

Таблиця 1
Ранги оцінки факторів

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8 6 5 7 7 6 4 5 7 61 10,6 112,36
2 4 4 2 3 4 5 3 5 4 3 37 -13,4 179,56
3 9 6 5 7 7 7 8 7 8 6 70 19,6 384,16
4 7 7 4 5 3 6 5 4 4 5 50 -0,4 0,16
5 5 3 2 4 3 5 2 3 3 4 34 -16,4 268,96
∑ 31 28 19 24 24 30 24 23 24 22 252 945,2

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Таблиця 2
Визначення рангів експертів

Назва рангів 
експертів

Експерти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сума 31 28 19 24 24 30 24 23 24 22
Середнє значення 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
Відхилення 6,1 3,1 -5,9 -0,9 -0,9 5,1 -0,9 -1,9 -0,9 -2,9
Ранг експерта 7 4 6 1 1 5 1 2 1 3

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Таблиця 3
Визначення рангів експертів (виключено 1-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - 8 6 5 7 7 6 4 5 7 55 10,8 116,64
2 - 4 2 3 4 5 3 5 4 3 33 -11,2 125,44
3 - 6 5 7 7 7 8 7 8 6 61 16,8 282,24
4 - 7 4 5 3 6 5 4 4 5 43 -1,2 1,44
5 - 3 2 4 3 5 2 3 3 4 29 -15,2 231,04
∑ 221 756,8

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]



«Young Scientist» • № 12 (52) • December, 2017 509

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І 

Н
А

У
К

И

Таблиця 4
Визначення рангів експертів (виключено 2-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 - 6 5 7 7 6 4 5 7 53 8,4 70,56
2 4 - 2 3 4 5 3 5 4 3 33 -11,6 134,56
3 9 - 5 7 7 7 8 7 8 6 53 18,4 338,56
4 7 - 4 5 3 6 5 4 4 5 43 -1,6 2,56
5 5 - 2 4 3 5 2 3 3 4 31 -13,6 184,96
∑ 223 731,2

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Таблиця 5
Визначення рангів експертів (виключено 3-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8 - 5 7 7 6 4 5 7 55 8,4 70,56
2 4 4 - 3 4 5 3 5 4 3 35 -11,6 134,56
3 9 6 - 7 7 7 8 7 8 6 65 18,4 338,56
4 7 7 - 5 3 6 5 4 4 5 46 -0,6 0,36
5 5 3 - 4 3 5 2 3 3 4 32 14,6 213,16
∑ 233 757,2

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Таблиця 6
Визначення рангів експертів (виключено 4-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8 6 - 7 7 6 4 5 7 56 10,4 108,16
2 4 4 2 - 4 5 3 5 4 3 34 -11,6 134,56
3 9 6 5 - 7 7 8 7 8 6 63 17,4 302,76
4 7 7 4 - 3 6 5 4 4 5 45 -0,6 0,36
5 5 3 2 - 3 5 2 3 3 4 30 -15,6 243,36
∑ 228 789,2

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Таблиця 7
Визначення рангів експертів (виключено 5-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8 6 5 - 7 6 4 5 7 54 8,4 70,56
2 4 4 2 3 - 5 3 5 4 3 33 -12,6 158,76
3 9 6 5 7 - 7 8 7 8 6 63 17,4 302,76
4 7 7 4 5 - 6 5 4 4 5 47 1,4 1,96
5 5 3 2 4 - 5 2 3 3 4 31 -14,6 213,16
∑ 228 747,2

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Таблиця 8
Визначення рангів експертів (виключено 6-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8 6 5 7 - 6 4 5 7 54 9,6 92,16
2 4 4 2 3 4 - 3 5 4 3 32 -12,4 153,76
3 9 6 5 7 7 - 8 7 8 6 63 18,6 345,96
4 7 7 4 5 3 - 5 4 4 5 44 -0,4 0,16
5 5 3 2 4 3 - 2 3 3 4 29 -15,4 237,16
∑ 222 829,2

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]
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Таблиця 9
Визначення рангів експертів (виключено 7-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8 6 5 7 7 - 4 5 7 55 9,4 88,36
2 4 4 2 3 4 5 - 5 4 3 34 -11,6 134,56
3 9 6 5 7 7 7 - 7 8 6 62 16,4 268,96
4 7 7 4 5 3 6 - 4 4 5 45 -0,6 0,36
5 5 3 2 4 3 5 - 3 3 4 32 -13,6 184,96
∑ 228 677,2

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Таблиця 10
Визначення рангів експертів (виключено 8-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8 6 5 7 7 6 - 5 7 57 11,2 125,44
2 4 4 2 3 4 5 3 - 4 3 32 -13,8 190,44
3 9 6 5 7 7 7 8 - 8 6 63 17,2 295,84
4 7 7 4 5 3 6 5 - 4 5 46 0,2 0,4
5 5 3 2 4 3 5 2 - 3 4 31 -14,8 219,04
∑ 229 831,16

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Таблиця 11
Визначення рангів експертів (виключено 9-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8 6 5 7 7 6 4 - 7 56 10,4 108,16
2 4 4 2 3 4 5 3 5 - 3 33 -12,6 158,76
3 9 6 5 7 7 7 8 7 - 6 62 16,4 268,96
4 7 7 4 5 3 6 5 4 - 5 46 0,4 0,16
5 5 3 2 4 3 5 2 3 - 4 31 -14,6 213,16
∑ 228 749,2

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Таблиця 12
Визначення рангів експертів (виключено 10-го експерта)

Фак-
тори

Експерти ∑ ран-
гів dj dj

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8 6 5 7 7 6 4 5 - 54 8,6 73,96
2 4 4 2 3 4 5 3 5 4 - 34 -11,4 129,96
3 9 6 5 7 7 7 8 7 8 - 64 18,6 345,96
4 7 7 4 5 3 6 5 4 4 - 45 -0,4 0,16
5 5 3 2 4 3 5 2 3 3 - 30 -15,4 237,16
∑ 227 787,2

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3]

Статистичне значення коефіцієнта конкорда-
ції перевіряється за критерієм Пірсона ( χ p
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На основі раніше розрахованих даних отри-
маємо
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Розраховане значення χ p
2  співставимо з та-

бличним значенням χt
2  для n–1 ступенів свободи 

та довірчої ймовірності (Р=0,95 або Р=0,99). Якщо 

χ p
2 > χt

2 , то коефіцієнт конкордації істотний, якщо 

ж χ p
2 < χt

2 , то необхідно збільшити кількість екс-
пертів. Для наведеного прикладу при 5-1 ступе-

нів свободи та Р=0,95, χt
2 =9,488, а для Р=0.99,  

χt
2  = 13,278. Оскільки χ p

2 > χt
2 , то коефіцієнт кон-

кордації статистично істотний. Отже, з ймовір-
ністю 0,95 можна стверджувати, що існує певна 
узгодженість думок експертів відносно факторів, 
які впливають на ціноутворення земельних ді-
лянок у малих та середніх містах.

При оцінці узгодженості думок експертів важ-
ливо визначити, в якій мірі кожний експерт впли-
ває на узагальнену узгодженість групи. Для цьо-
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го послідовно з розрахунків виключається один 
експерт та проводяться обчислення. У таблицях 
3-12 приведемо визначення рангів експертів без 
врахування думок виключеного експерта.

На наступному етапі визначимо експертів, 
оцінка яких негативно вплинула на ступінь узго-
дженості думок експертів, і тих, думка яких по-
зитивно вплинула на загальну узгодженість. Для 
цього необхідно обчислити коефіцієнти конкор-
дації користуючись даними таблиць 3-12.

Таблиця 13
Коефіцієнт конкордації, обчислений шляхом 
послідовного виключення одного з експертів
Виключається 

експерт
Коефіцієнт 

конкордації, W
Коефіцієнт 
Пірсона, χ

1 2 3
0 0,993 39,728
1 0,987 35,544
2 0,954 34,342
3 0,988 35,563
4 1,004 36,147
5 0,951 34,223
6 1,041 37,478
7 0,852 31,805
8 1,042 37,495
9 0,977 35,187
10 0,994 35,782

Джерело: розроблено авторами за даними [1, 3, 5]

Якщо при виключенні певного експерта ко-
ефіцієнт конкордації зростав, то такі експерти 
негативно впливають на ступінь узгодженості 
всієї групи експертів. І, навпаки, якщо коефі-
цієнт конкордації знижувався, то виключені із 
групи експерти позитивно впливали на загаль-
ну узгодженість думок. Враховуючи що коефі-
цієнт конкордації за участі всієї групи експертів 
становить 0,993, то до експертів які негативно 
впливають на ступінь узгодженості всієї групи 
відносяться: 4-ий, 6-ий, 8-ий; найпозитивніше 

на ступінь узгодженості думок впливають: 2-ий, 
5-ий, 7-ий та 9-ий експерти. Варто зазначити, 
що відсутність будь-якого із експертів суттєво не 
вплинуло на загальний рівень узгодженості ду-
мок експертів.

У таблиці 14 наведемо результати розрахун-
ків статистичних показників.

Таблиця 14
Статистична оцінка  

порівняльної важливості факторів

Фак-
тори

Середнє 
значення 

балів

Середнє 
значення 

рангів

Коефіцієнт 
активності 
експертів

Середня 
вага по-
казника

1 6,1 1,7 1,0 0,242
2 3,7 3,6 1,0 0,147
3 7,0 1,4 1,0 0,278
4 5,0 2,6 1,0 0,198
5 3,4 3,9 1,0 0,135

Джерело: розроблено авторами за даними [3, 5]

Найважливішим вважається фактор, який 
характеризується найбільшим значенням се-
реднього балу, мінімальним розміром середнього 
рангу, максимальним значенням середньої ваги 
показника. Дані таблиці 14 свідчать про те, що 
експерти надали перевагу третьому фактору, 
тобто найбільш значущим фактором що впливає 
на вартість земельних ділянок населених пунктів 
є знаходження земельної ділянки в зоні пішо-
хідної доступності до громадських центрів, на-
томість прилягання земельної ділянки до вулиці 
з тепломережею має незначний вплив на вар-
тість земельної ділянки.

Висновки з даного дослідження та перспек-
тиви. В результаті виконаних досліджень пока-
зано, як за допомогою економіко-математичного 
підходу можемо встановити пріоритетність фак-
торів в оцінці земельних ділянок малих та серед-
ніх міст, визначити ступінь узгодженості думок 
експертів та ступінь достовірності оцінки кож-
ним експертом зокрема.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Аннотация
Ценность земель населенных пунктов заключается в их способности приносить дополнительную 
прибыль. Прибыль в основном образуется благодаря месторасположению земельного участка и ин-
фраструктурном обустройству территории. В статье проведено исследование применения экономи-
ко-математического подхода к оценке земельных участков. Приведем пример применения экономи-
ко-математических разработок в определении значительного фактора, который влияет на стоимость 
земельных участков в средних и малых городах. Применим метод множественного коэффициента 
ранговой корреляции.
Ключевые слова: земли населенных пунктов, оценка земель, формирование стоимости земельных 
участков, коэффициент конкордации, локальные факторы.
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APPLICATION OF ECONOMIC-MATHEMATICAL APPROACH  
TO EVALUATION OF THE LAND OF SETTLEMENTS

Summary
The value of land settlements is their ability to generate additional revenue. Profits are mainly formed 
due to the location of the land and the construction of infrastructure areas. The article deals with the 
application of the economic-mathematical approach to the evaluation of land plots. Here is an example 
of applying economic and mathematical developments to determine the most significant factor affecting 
the value of land in medium and small cities. Apply the method of a plural coefficient of rank correlation.
Keywords: land settlements, land valuation, formation value of land, coefficient of concordance, local factors.
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МОНИТОРИНГ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ
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Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Парапир В.В.
Бендерский политехнический филиал

«Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко»

В статье отражена проблема энергоэффективности конструкций фундаментов. Приведены результаты 
мониторинга конструктивно-технологических решений, повышающих энергоэффективность конструкций 
фундаментов. Авторами предложен алгоритм выбора рационального решения на основе таких критериев, 
как теплопроводность, паропроницаемость, прочность, стабильность при эксплуатации, технологичность 
применения и стоимость материалов. Определены количественные и качественные критерии оценки кон-
структивно-технологических решений.
Ключевые слова: энергоэффективность, теплоизоляция, фундамент, технологичность решения.

© Дмитриева Н.В., Парапир В.В., 2017

Постановка проблемы. Вопрос энерго-
сбережения в современном домостроении 

появился несколько десятилетий назад. Вопросы 
обогрева раньше решались увеличением интен-
сивности обогрева, то современное повышение 
цен на энергоносители, изменение сознания лю-
дей в отношении к природным ресурсам, требу-
ют совсем других подходов в работе архитекто-
ров и строителей.

Экономия энергии за счет сохранения тепла 
в здании – актуальная проблема. Согласно ис-
следованиям в этой области комплексный подход 
к решению этой проблемы, заключается в тепло-
изоляции не только ограждающих конструкций 
зданий и кровли, но и фундамента. Процент те-
плопотерь, который приходится на фундаменты 
составляет до 15% (рис. 1), составлено на основа-
нии источников [1-4, 8].
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9% 

вентиляция 
21% 

Теплопотери здания, % 

Рис. 1. Сравнительные потери тепла  
через разные поверхности здания

Анализ последних исследований и публика-
ций. Первая и самая известная причина, из-за 
которой следует ответственно подходить к во-
просу утепления основания дома – постоянное 
колебание температуры и влажности почвы. 
Природные явления провоцируют трещины 
в фундаменте и его последующее разрушение [5].

Немаловажным является экономический эф-
фект: теплый фундамент позволит сократить на 
треть сэкономить затраты на отопление.

Фундамент – это основная несущая конструк-
ция при возведении любых зданий и сооруже-
ний. Именно он выполняет главную функцию, а 
именно передает грунту статические нагрузки, 
связанные с давлением, оказываемым на осно-
вание самой постройки и имеющимся внутри нее 
составляющими. Кроме того, фундамент спосо-
бен передать грунту возникающие под влиянием 
ветра, течения грунтовых вод, движения транс-
порта и других факторов, динамические нагруз-
ки. Если основание возведено с соблюдением 
всех требований, то оно исключает разрушение 
или деформацию постройки [4, 7].

Избежать вредного воздействия окружающей 
среды на фундамент, прибегают к комплексу 
мер, и два основных защитных мероприятия – 
это гидроизоляция и теплоизоляция его.

Гидроизоляция необходима для предотвраще-
ния впитывания и распространения воды в толще 
фундамента через поры и дальнейшего предот-
вращения разрушения конструкции под действи-
ем переменных температур, а также предотвра-
щения образования сырости, которая приводит 
к плесени, грибку, гнили, ржавлению металла.

Теплоизоляция фундамента важна не мень-
ше, чем гидроизоляция. Промерзший грунт не 
может защитить основание дома от влаги и хо-
лода, а сам фундамент после многократного про-
мерзания начинает быстрее разрушаться.

Вопросам теплоизоляции конструкций фун-
даментов посвящены труды В.В. Веселова, 
А.В. Захарова, А.Н. Дмитриева, В.В. Лушникова, 
М.Ю. Абелева.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Формирование системы надежности 
заключается в выборе и применении эффектив-
ных конструктивно-технологических решений 
теплоизоляции фундаментов.

Для высокой эффективности теплоизоляции, 
теплоизолирующий материал должен обладать 
следующими характеристиками: низкой тепло-

проводностью; водонепроницаемостью; хорошей 
механической прочностью; стойкостью к темпе-
ратурным перепадам.

Повышение эффективности выбора применя-
емых конструктивно-технологических решений 
устройства теплоизоляции всегда актуально, так 
как с каждым годом появляются новые решения 
в области строительного материаловедения.

Формулировка цели статьи. Выбор теплоизо-
ляции, основанный на следующих критериях: 
стоимость, отсутствие деформации под давле-
нием грунта, влагостойкость; морозостойкость; 
применение с наружной стороны конструкции.

Изложения основного материала. Анализ кон-
структивно-технологических решений теплоизо-
ляции фундамента с внешней стороны позволил 
выявить, как преимущества их, так и недостатки.

Самый старый и малоэффективный способ за-
сыпки песком или керамзитом (рис. 2), основан-
ный на свойстве этих материалов отводить влагу 
и создавать воздушную прослойку возле стенок 
фундамента.

 
Рис. 2. Утепление фундамента керамзитом

Преимуществами метода: невысокая стои-
мость; материала наименьшие трудозатраты; не 
требует высококвалифицированных специали-
стов; компенсирует давление грунта при пучении.

Недостатки: необходимость в гидроизоля-
ции; отмостка сверху утеплителя; большой объ-
ём земляных работ; высокая теплопроводность; 
высокое водопоглощение [8, 11].

Способы утепления с помощью плит пено-
пласта и его современных аналогов: Пеноплекса, 
полистирола и экструдированного пенополисти-
рола (рис. 3-5) обладают следующими преиму-
ществами и недостатками.

Преимуществами применения плит пенопла-
ста: высокие теплоизоляционные характеристи-
ки материала, простота выполнения теплоизо-
ляции, устойчивость материала к механическим 
нагрузкам и повреждениям, простота отделки.

Недостатки: высокое водопоглощение; тре-
буется подготовка поверхности фундамента; за-
щита слоя утеплителя от грызунов; требуется 
предшествующая гидроизоляция [5, 6, 11, 15].
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Рис. 3. Утепление с помощью плит пенопласта

 
Рис. 4. Утепление с помощью плит Пеноплекса

Преимуществами применения плит Пено-
плекса: низкий показатель термопроводности, 
прочность, высокая степень влагостойкости, тер-
мостойкость широкого спектра, легкость, эколо-
гичность, плотность (25-32 кг/м3), долговечность 
(до 40-50 лет).

Недостатки: низкий показатель паропрони-
цаемости; материал привлекает грызунов; класс 
горючести Г3 (плавится и воспламеняется).

Утепление с помощью плит экструдированного 
полистирола (рис. 5) обладают такими преимуще-
ствами, как: устойчивость к влаге; долговечность 
(более 40 лет) и прочность; простое крепление 
и монтаж; не повреждается грызунами; легко об-
рабатывается при декоративной внешней отделке; 
ослабляет нагрузку пучинистых грунтов; выполня-
ет функции пристенного дренажа; доступная цена.

Так же приведем недостатки этой системы: 
низкая пароизоляция; высокая стоимость; необ-
ходимость установки каркаса или применения 
специальных клеевых составов; низкая устойчи-
вость к УФ-лучам; необходимость дополнитель-
ной обработки [5, 9, 10, 12].

Рассмотрим преимущества и недостатки уте-
пления с использованием минеральных матов 
с последующей обшивкой фундамента защитным 
экраном (рис. 6).

Этот способ характеризуется следующими 
преимуществами: низкая паропроницаемость; 
прочность системы.

В результате анализа выявлены следующие 
недостатки данного метода: требуется возведе-

ние каркаса, необходимость защиты утеплителя 
от намокания, возведение защитной стенки из 
кирпича или других отделочных материалов [12].

 
1. Грунт основания
2. Армированная монолитная свая
3. Щебеночная подготовка
4. Песчаная подушка
5. Тепловой экран из пенополистирола
6. Гидроизоляционная пленка
7. Пенополистирол или некондиционный газобетон
8. Армированный монолитный ж.б. ростверк с тон-

кой плитой основания полов
9. Отсечная гидроизоляция
10. Теплоизоляция
11. Стяжка полов первого этажа
12. Напольное покрытие
13. Стена дома
14. Дренажная труба в геотекстиле
15. Труба скрытой ливневой канализации
16. Обратная засыпка
17. Отмостка из пенополистрирола
18. Декоративная отмостка 

Рис. 5. Утепление фундамента  
экструдированным полистиролом

 
Рис. 6. Утепление с использованием  

минеральных матов с последующей обшивкой 
фундамента защитным экраном

Применение способа теплоизоляции с по-
мощью плит пеностекла (рис. 7) обладает сле-
дующими преимуществами: абсолютно эколо-
гичный, неограниченный срок эксплуатации, 
влагонепроницаемый, негорючий.

Наряду с преимуществами, также имеются 
недостатки этого способа: материал не гигро-
скопичен; высокая стоимость [13].
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 Рис. 7. Утепление с помощью плит пеностекла

Способ теплоизоляция распылением на по-
верхность пенополиуретана с помощью специ-
альной установки (рис. 8). В результате создает-
ся бесшовный слой, устойчивый к механическим 
повреждениям с высокими теплоизоляционными 
свойствами.

Этот способ также имеет преимуществами: 
отличная влагостойкость; низкая паропроницае-
мость; возможность устройства без гидроизоля-
ции; высокая адгезия; не требует специальной 
подготовки поверхность; герметичность; био-
логически нейтрален; обладает антикоррозий-

ными свойствами; экологически безопасен; низ-
кая теплопроводность и недостатками: высокая 
стоимость; необходимость в высококвалифици-
рованных специалистах; аренда специального 
оборудования; подвержен ультрафиолетовому 
излучению [12].

 
Рис. 8. Распыление на поверхность пенополиуретана

Одном из конструктивно-технологических ре-
шений является система ISOBOX ФУНДАМЕНТ 
(рис. 9).

Таблица 1
Сравнительный анализ конструктивно-технологических решений теплоизоляции фундаментов

Конструктивно-
технологические 

решения

Критерии выбора

Теплопро-
водность, 
Вт/м*К

Паропро-
ницаемость, 
мг/(м*ч*Па)

прочность 
на сжатие, 

кгс/см2

стабиль-
ность при 
эксплуата-

ции

технологичность приме-
нения

стои-
мость 

материа-
лов, руб.

1 Засыпная – 
керамзитом 0,10-0,18 0,21-0,26 До 50 лет

Устраивается совместно с 
гидроизоляцией, совместим 
с бетонными и алфальто-
бетонными смесями, песком

64640

2
Утепление с 
помощью плит 
пенопласта

0,02-0,035 0,05 2 5-10 лет

Крепится дюбелями, кле-
ится полимерными и не-
органическими составами, 
требует жесткого каркаса

23538

3
Утепление с 
помощью плит 
Пеноплекса

0,001 до 
0,003

0,008,  
0,007 2,7 До 50 лет

Крепится дюбелями, кле-
ится полимерными и не-
органическими составами, 
хорошо штукатурится

27517

4

Утепление 
экструдиро-
ванным по-
листирола

0,031-
0,036 0,013 2,5 10-15 лет

Крепится дюбелями, кле-
ится полимерными и не-
органическими составами, 
хорошо штукатурится

27517

5

Утепление с 
использовани-
ем минераль-
ных матов с 
последующей 
обшивкой 
защитным 
экраном

Минвата
0,035

Кирпич
0,5

Система
0,535

Минвата
0,49-0,6
Кирпич

0,11
Система
0,6-0,7

–

50-150

В сухом 
состоянии 
неограни-

ченно

Клеится полимерными и 
неорганическими мастика-
ми, плохо штукатурится
Кирпич сочетается с любы-
ми цементными раствора-
ми, клеится полимерными 
и неорганическими масти-
ками

64148

6
Утепление с 
помощью плит 
пеностекла

0,045-0,11 0,02-0,03 5-20 неограни-
чено

Сочетается с любыми 
цементными растворами, 
клеится полимерными и 
неорганическими мастика-
ми, хорошо штукатурится

312000

7

Распыление на 
поверхность 
пенополиуре-
тана

0,02-0,035 0-0,05 - 10-15 лет
Сочетается с любыми 
бетонными и каменными 
поверхностями

17552

8
Система 
ISOBOX 
ФУНДАМЕНТ

0,040 и 
0,037 0,3 7 До 25 лет

Мастика Isobox нанесение 
на поверхности железобе-
тона, металла, древесины, 
композитных материалов. 
Утеплитель ISOBOX кле-
ится полимерными и не-
органическими мастиками, 
плохо штукатурится.

54472
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1. Основание – бетонная плита с выравнивающим 

слоем из ЦПС
2. Грунтовка – праймер ISOBOX
3. Гидроизоляция – наплавляемый рулонный ма-

териал ISOBOX
4. Теплоизоляция XPS ISOBOX 250
5. Профилированная мембрана Плантер-Гео

Рис. 9. Система ISOBOX ФУНДАМЕНТ

Преимущества этой системы заключается 
в следующем: оптимальный состав элементов си-
стемы, эффективная тепло- и гидроизоляция фун-
даментов, дренажная функция. Системе присуши 
также ряд недостатков – высокая стоимость не-
обходимых материалов, трудоемкость и продол-
жительность монтажа материалов [12, 14].

Сравнительный анализ конструктивно-техно-
логических решений теплоизоляции фундамен-
тов по таким критериям, как теплопроводность, 
паропроницаемость, прочность, стабильность 
при эксплуатации, технологичность применения 
и стоимость материалов приведен в таблице 1 со-
гласно источников [9-15].

Стоимость материалов конструктивно-техно-
логических решений рассчитана на выполнение 
монолитного ленточного фундамента шириной 
0,6 м, высотой 1,5 м и длиной 216 м.

На основании сравнительного анализа наи-
меньшая стоимость системы теплоизоляции со-
ответствует способу нанесения пенополиуритана 
на поверхность фундамента; самая дорогостоя-
щая система – применение плит пеностекла.

Сравнение критерия теплопроводности тепло-
изоляционных материалов показывает, что наи-
более энергоэффективным является способ при-
менения плит Пеноплекса – 0,003 Вт/м*К.

Оптимальное конструктивно-технологическое 
решение по совокупности показателей теплопро-
водности и стоимости является способ примене-
ния плит Пеноплекса.

На основании вышесказанного можно сделать 
следующие выводы:

1. Теплоизоляция фундамента является не-
отъемлемой часть комплекса энергосбережения 
здания

2. Получено аналитическое решение, позво-
ляющее определять рациональное конструк-
тивно-технологическое решение теплоизоляции 
подземных конструкций здания, в т. ч. и фунда-
мента плитами Пеноплекса.
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МОНІТОРИНГ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ФУНДАМЕНТІВ

Анотація
У статті висвітлено проблему енергоефективності конструкцій фундаментів. Наведено результати 
моніторингу конструктивно-технологічних рішень, що підвищують енергоефективність конструкцій 
фундаментів. Авторами запропонований алгоритм вибору оптимального рішення на основі таких 
критеріїв, як теплопровідність, паропроникність, міцність, стабільність при експлуатації, технологічність 
застосування і вартість матеріалів. Визначено кількісні та якісні критерії оцінки конструктивно-
технологічних рішень.
Ключові слова: енергоефективність, теплоізоляція, фундамент, технологічність рішення.

Dmitrieva N.V.
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
Parapir V.V.
Bendery Polytechnic Branch
T.H. Shevchenko Pridnestrovian State University

MONITORING OF STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS  
OF ENERGY EFFICIENT INSULATION OF FOUNDATIONS

Summary
The article reflects the problem of energy efficiency in design of foundations. The results of monitoring of 
technological and structural solutions for improving energy efficiency design of foundations. The authors 
propose an algorithm rational decisions on the basis of such criteria as thermal conductivity vapour 
permeability durability, stability during operations, technology application and cost pf materials. The 
quantitative and qualitative evolution criteria of structural and technological solutions.
Keywords: energy efficiency, insulation, foundation, technology solutions.
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АНАЛІЗ СТАТИСТИКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ  
ЗА 2007-2016 РОКИ

Долженкова О.В., Джанашия Л.Р.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Досліджено динаміку зміни кількості надзвичайних ситуацій (НС) в Україні за 2007-2016 роки та вплив 
погодних умов на число надзвичайних ситуацій природного характеру. Динаміку вивчено з урахуванням 
класифікації надзвичайних ситуацій за рівнями та походженням. Побудовані та проаналізовані відпо-
відні графіки розподілу кількості НС в зазначений період. Створені карти розповсюдження НС на тери-
торії України та виявлено найпроблемніші регіони. Спрогнозовано кількість НС природного характеру 
на січень 2018 року.
Ключові слова: надзвичайні ситуації, прогнозування, карта розподілу НС, погодні умови, метод наймен-
ших квадратів.

© Долженкова О.В., Джанашия Л.Р., 2017

Постановка проблеми. Територія України 
щорічно зазнає впливу великої кількості 

надзвичайних ситуацій, які забирають людські 
життя та завдають дуже відчутних матеріаль-
них втрат. Протягом 2007-2016 років в Україні 
сталося 2162 НС різних за походженням та рів-
нем, внаслідок яких загинуло 3288 людей (з них 
436 дітей) та постраждало 10520 людей (з них 
3575 дітей).

Дані про надзвичайні ситуації є джерелом для 
статистичного аналізу та прогнозування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ав-
торами вивчені інформаційно-аналітичні довідки 
сайту Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій. Основною специфікою статей на 
цьому сайті є якісний аналіз найбільш значних 
надзвичайних ситуацій за періодами та кількіс-
не їх порівняння кожного року. Окремі погляди 
на цю проблему висвітлювали у своїх наукових 
працях українські та зарубіжні вчені: В.І. Осад-
чий, В.М. Ліпінський, О.І. Лук’янець, В.М. Геєць, 
Ф.Я. Кіптач, В.М. Петлін, Ю.О. Тараріко, Ф.Ю. Ва-
силюк, О.Г. Караяні.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В публікаціях вищезазначе-
ного сайту наведено порівняння надзвичайних 
ситуацій кожного року лише з попереднім, тому 
необхідно розглянути динаміку більш детально 
впродовж 10 років. Також сайт ДСНС не направ-

лений на прогнозування НС на основі числових 
даних, що й належить вирішити в даній роботі.

Мета статті. Метою дослідження є виявлен-
ня динаміки та аналіз кількості надзвичайних 
ситуацій за минуле десятиріччя (2007-2016 рр.) 
та прогнозування кількості НС природного ха-
рактеру на січень 2018 року.

Виклад основного матеріалу. На основі даних 
сайту Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій побудовані графіки, за допомогою 
яких і проведено аналіз [1]. На рис. 1 та 2 на-
ведено розподіл кількості НС за походженням 
та рівнями відповідно.

З рис. 1 прослідковується очевидна тенденція 
до зменшення загальної кількості НС більш ніж 
у 2 рази протягом останнього десятиріччя. Поряд 
з цим з 2013 по 2016 роки мало місце незначне, а 
саме на 4%, зростання числа НС, яке пов’язано зі 
збільшенням кількості несприятливих подій при-
родного характеру на 18%.

Спад НС техногенного характеру можна по-
яснити значним зменшенням кількості пожеж, 
вибухів, катастроф на транспорті, аварій на 
системах життєзабезпечення. За проаналізова-
ний період кількість техногенних НС знизилась 
більш ніж у 3 рази.

Щодо НС соціально-політичного характеру, 
то присутня така ж тенденція (спад у 4 рази) 
за рахунок зменшення кількості випадків на 

воді та інших нещасних 
випадків.

Серед НС природного 
характеру найзагрозливі-
шими були і є НС метеоро-
логічного характеру та ма-
сові отруєння населення, 
викликані, як правило, 
вживанням неякісних про-
дуктів харчування. Щодо 
метеорологічних явищ, та-
ких як сильні вітри, урага-
ни, паводки, вони пов’язані 
в основному з різкими клі-
матичними змінами вна-
слідок глобального поте-
пління на планеті, до яких 
наші міста ще недостат-
ньо готові. Вважаємо, що 
є необхідність проведення 
першочергових заходів із 

 
Рис. 1. Кількість НС за походженням

Джерело: розроблено авторами за даними [1]
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перевірки та підтримування у належному стані 
систем відведення вод (особливо зливових), про-
пускної спроможності русел річок (переважно 
в місцях розташування мостів та інших споруд), 
захисної здатності дамб тощо, роз’яснювальної 
роботи серед населення 
щодо дотримання правил 
поведінки на воді. Саме НС 
природного характеру при-
зводять до найбільшої кіль-
кості постраждалих.

Дивлячись на рис. 1, 
звернемо увагу на піки НС 
природного характеру 
у 2007 та 2016 роках. Осо-
бливістю 2007-го року 
була сконцентрованість 
надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із погодними 
умовами (метеорологічні 
явища та пожежі в природ-
них екосистемах) у півден-
них, східних та південно-
східних областях, де поряд 
із сильною спекою випада-
ли сильні дощі, зливи, під-
силені грозовою діяльністю. 
А ось у 2016-му кількість 
НС природного характеру 
збільшилася на 48% у по-
рівнянні з минулим роком, 
що пояснюється збільшен-
ням у 2,6 рази кількості 
НС, унаслідок екзотичних 
та особливо небезпечних 
інфекційних захворювань 
сільськогосподарських тва-
рин (зокрема, на африкан-
ську чуму свиней), а та-
кож збільшенням на 63% 
порівняно з 2015-м роком 
кількості НС, пов’язаних із 
інфекційною захворюваніс-
тю людей на сальмонельоз 
та гастроентероколіт.

Щоб зробити висновки 
стосовно НС за регіонами 
були побудовані три кар-
ти, які вказують на облас-
ті, де сталося найбільше 
(підкреслено однією лінією) 
та найменше (підкреслено 
двома лініями) НС та у які 
роки (рис. 3-5).

Як бачимо з рис. 3, роз-
поділ НС природного ха-
рактеру доволі неочікува-
ний, адже більш схильною 
до природних катаклізмів, 
поширених в Україні – за-
топлень внаслідок опадів, 
повенів, є саме західна 
частина України. Тим не 
менш найбільше ситуацій 
такого типу спостерігається 
в східній частині, а в захід-
ній ж – навпаки їх наймен-
ше. Винятком є Львівська 

область. Основною причиною цього виявилися 
лісні та степові пожежі, що є регулярною про-
блемою на сході України.

Щодо техногенних ситуації регіони з найбіль-
шою кількістю підприємств виявилися на пер-

 
Рис. 3. Розподіл кількості НС природного характеру

Джерело: розроблено авторами за даними [1]

 
Рис. 2. Кількість НС за рівнями

Джерело: розроблено авторами за даними [1]

 
Рис. 4. Розподіл кількості НС техногенного характеру

Джерело: розроблено авторами за даними [1]
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ших місяцях за кількістю аварійних та катастро-
фічних ситуацій, а саме, Харківська, Донецька 
та Луганська області.

Розподіл кількості НС соціально-політичного 
характеру має такий саме характер, як і в разі 
техногенних НС.

Проведемо прогноз кількості НС природного 
характеру, що є достатньо складним завданням, 
оскільки він залежить від великої кількості фак-
торів як контрольованих, так і неконтрольованих 
людиною. Можна зробити більш локальний про-
гноз, фокусуючись на НС конкретного походжен-
ня та у конкретних містах. Для цього треба воло-
діти вичерпною інформацією щодо стану об’єктів 
регіону, для якого необхідно зробити прогноз, на-
приклад, стан підприємств, житлових та кому-
нальних будівель для НС техногенного характеру, 
детальним прогнозом погоди для НС природного 
характеру і т. п. Саме такий аналіз можна назвати 
якісним. У цій статті наведено приклад кількісного 
аналізу для прогнозу НС природного характеру.

Таблиця 1
Середні показники погоди  
та кількість НС в Україні

Рік Темпера-
тура (°C)

Швидкість 
вітру 

(km/h)

Опади 
(mm)

Кі-ть НС 
природного 
характеру

2007 1,75 14,00 45,03 11,00
2008 -3,00 14,50 55,15 14,00
2009 -3,50 12,25 70,68 5,00
2010 -6,00 14,25 44,55 6,00
2011 -3,25 9,5 44,625 9
2012 -3,75 10,5 49,75 2
2013 -3,5 13 50 3
2014 -3,75 16,5 48,425 6
2015 -1,25 15,25 46,15 3
2016 -5,5 13,25 43,775 4
2017 -6,5 16,5 50,075 13

Джерело: розроблено авторами за даними [1], [2]

Для того, щоб домогтися більш точного про-
гнозу, область вихідних даних та прогнозу зву-

жена й тому, поставлена задача знайти залеж-
ність між показниками погоди у січні місяці 
та кількістю НС природного характеру у тому 
ж місяці. За показники взято середні значення 
кількості опадів (мм) за місяць, середнє значення 
швидкості вітру (км/г) та середня температура 
за місяць (°C) за 2007-2017 роки по Україні [2]. 
У якості залежної змінної обрано кількість НС 
природного характеру за кожен рік [1]. Дані на-
ведені в табл. 1.

Таблиця 2
Середні показники погоди та точна  

й змодельована кількість НС в Україні

Р
ік

Т
ем

п
ер

а-
ту

ра
 (

°C
)

Ш
ви

д-
к
іс

ть
 

ві
тр

у 
(k

m
/
h
)

О
п
ад

и
 

(m
m

)

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
С

 п
ри

-
ро

дн
ог

о 
ха

ра
к
те

ру

F
(t

, v
, h

)

2007 1,75 14,00 45,03 11,00 10,07862
2008 -3,00 14,50 55,15 14,00 9,684464
2009 -3,50 12,25 70,68 5,00 8,669117
2010 -6,00 14,25 44,55 6,00 8,609661
2011 -3,25 9,5 44,625 9 6,321251
2012 -3,75 10,5 49,75 2 6,966135
2013 -3,5 13 50 3 8,530552
2014 -3,75 16,5 48,425 6 10,54145
2015 -1,25 15,25 46,15 3 10,24182
2016 -5,5 13,25 43,775 4 8,088957
2017 -6,5 16,5 50,075 13 10,0187

Джерело: розроблено авторами

Очевидно, що шукана функція, має три не-
залежні змінні. Для апроксимування функції 
використано метод найменших квадратів, що 
входить до пакету «Аналіз даних» програми 
Microsoft Exсel. В процесі пошуку більш точ-
ної функції побудовані поліноми, де незалеж-
ні змінні входили лінійно, в квадраті та в кубі. 
Найбільш близьким до реальних даних виявив-
ся саме лінійний варіант:

F t v h *t *v *h, , , , ,� � � � � � �( ) = + +0 207219 0 60219 0 028547 ,

де t – температура, 
v – швидкість, h – кількість 
опадів. Отримані за допомо-
гою цієї функції результати 
наведені в таблиці 2.

Для січня 2018 року 
з прогнозними значеннями 
температури 3° C, швидкіс-
тю вітру 14 км/г та кількіс-
тю опадів 40,4 мм отрима-
ний прогноз 10,20562, тобто 
10 НС природного характе-
ру у січні.

Аналізуючи похибки, 
можна зробити висновок, 
що для більш точної апрок-
симації необхідно звузити 
область дослідження, на-
приклад, взяти показни-
ки погоди та кількість НС 
у певному місті та збільши-
ти період для вибірки.

 
Рис. 5. Розподіл кількості НС соціально-політичного характеру

Джерело: розроблено авторами за даними [1]
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
В УКРАИНЕ ЗА 2006-2016 ГОД

Аннотация
Исследована динамика изменения количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Украине з 2007-2016 года 
и влияние погодных условий на количество чрезвычайных ситуаций природного характера. Динамика 
изучена с учетом классификации чрезвычайных ситуаций по уровням и происхождению. Построены 
и проанализированы соответствующие графики распределения количества ЧС в Украине в обозначен-
ный период. Построены карты распределения ЧС на территории Украины и определены самые про-
блемные регионы. Спрогнозировано количество ЧС природного характера в январе 2018.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, прогнозирование, погодные условия.

Dolzhenkova O.V., Dzhanshyia L.R.
Oles Honchar Dnipro National University

ANALYSIS OF STATISTICS OF EMERGENCY SITUATIONS  
IN UKRAINE IN 2007-2016

Summary
The dynamic of emergency number change in Ukraine in 2007 – 2016 and impact of weather on emergency 
number of natural origin based on data provided by site of State emergency service were investigated. 
While analyzing the dynamic the classification of emergency situations by level and origin was taken into 
account.Histograms of emergency situations quantity distribution in Ukraine were built. Also emergency 
situations quantity distribution maps throughout territory of Ukraine were created and used to distinguish 
the most problematic regions. Forecast of number of emergency situations in January 2018 was built.
Keywords: emergency situations, prediction, weather conditions.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ  
СЕПАРАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПОМОЩИ 

СОВРЕМЕННЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СЕПАРАТОРОВ ФИРМЫ АЛЬФА ЛАВАЛЬ

Маркова Е.Е.
Морской институт последипломного образования

имени контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова

Сорокунский А.Ю.
Херсонское мореходное училище рыбной промышленности

Современный процесс производства подразумевает использование техники. Чтобы продлить срок службы 
двигателей, компрессоров машин, судов, самолетов необходимо следить за качеством потребляемого ими 
топлива. Для этой цели существует специальное оборудование – сепараторы, которые очищает масла, то-
пливо от примесей. Разработаны различные конструкции, технологии работы сепараторов, возможности с 
их помощью снизить вредное воздействие процесса производства на окружающую среду. В статье описан 
принцип работы сепаратора. Авторы обосновали, что тарельчатые сепараторы фирмы Альфа Лаваль бо-
лее надежны, качественно отделяют примеси, частицы металла из масел, жидкостей; не загрязняют окру-
жающую среду; могут успешно применяться в сфере энергетики, в тяжелой и пищевой промышленности, 
биофармацевтике. Это не полный перечень областей применения современных тарельчатых сепараторов. 
Изучение возможностей использования тарельчатых сепараторов в народном хозяйстве не закончено, 
требует дальнейших технико-технологических исследований и экономического анализа.
Ключевые слова: сепаратор, способ сепарации, жидкость, твердое вещество, среда.

© Маркова Е.Е., Сорокунский А.Ю., 2017

Постановка проблемы. Альфа Лаваль – 
крупнейший в мире разработчик, про-

изводитель, поставщик оборудования для про-
ведения специфических процессов, основанных 
на использовании технологий теплопередачи, 
сепарации. Значительные средства компания 
тратит на исследования возможности качествен-
ного разделения разнородных сред. Перед про-
изводителями стоит проблема организации этого 
технически сложного процесса. Эффективность 
управления этим процессом зависит от выбора 
оборудования для сепарации.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Похожие публикации [1-5] по теме не-
многочисленны и носят теоретический, общий 
характер, обосновывают поверхностно целесоо-
бразность использования оборудования разной 
модификации для сепарации.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Основная цель использования сепара-
торов в условиях современного производства – 
быстрое и качественное разделение различных 
сред. Но технология разделения жидкостей 
и твердых веществ, управление этим процессом 
в непрерывном режиме изучена не полностью. 
Эксплуатационные преимущества использова-
ния именно тарельчатых сепараторов ранее мно-
гофакторно (интегрально) не рассматривались.

Цель статьи. В статье авторы обосновывают 
целесообразность применения и области исполь-
зования тарельчатых сепараторов для улучшения 
эффективности управления процессом разделе-
ния различных жидкостей и твердых веществ.

Изложение основного материала иссле-
дования. В основе работы сепараторов лежит 
принцип отстойника: твёрдые вещества под 

действием силы тяжести по-
степенно оседают на дно. Од-
нако такой медленный способ 
сепарации не способен обеспе-
чить непрерывное производ-
ство и контроль качества.

Центрифуга представляет 
собой отстойник, который вра-
щается вокруг центральной оси 
(рис. 1).

При высокой скорости вра-
щения действие силы тяже-
сти заменяется регулируемой 
центробежной силой, что га-
рантирует лучшее качество 
сепарирования при разделе-
нии нескольких жидкостей или 
жидкости и твёрдых веществ.

 Декантерные центрифуги 
в основном используются для 
отделения большого количества 
твердых примесей относительно 
большого размера.

 
Рис. 1. Оборудование, используемое для сепарации
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Наиболее сложным процессом сепарации явля-
ется трёхфазное разделение при небольшой разно-
сти плотностей между фазами и незначительных 
размерах твёрдых веществ [1]. В таких случаях ни 
одна из технологий не может конкурировать с при-
менением тарельчатых сепараторов.

Тарельчатые сепараторы (схема 1) предна-
значены для непрерывного разделения твёрдых 
веществ и жидкости или двух жидкостей под 
действием центробежной силы.

При этом легкая фаза образует ряд внутрен-
них концентрических слоёв (равномерно рас-
пределяется в межтарельчатом пространстве 
сепаратора), а твердые вещества собираются на 
периферии вращающегося барабана.

Поверхность раздела между жидкой и твёр-
дой фазой называется границей раздела фаз. 
Для достижения оптимального результата раз-
деления граница раздела фаз в сепараторе яв-
ляется регулируемым параметром.

Использование специального пакета тарелок 
сепаратора позволяет увеличить поверхность 
осаждения, что способствует резкому увеличению 
скорости протекания процесса. Особенности рас-
чёта, формы и конструкции тарелок позволяют 
использовать сепараторы в режиме непрерывного 
производства и для различных областей примене-
ния. Выгрузка тяжёлой фазы осуществляется не-
прерывно, периодически или вручную и зависит от 
марки сепаратора и количества твёрдых веществ. 
Осветлённая жидкость поднимается в верхнюю 
часть сепаратора в зоне оси вращения и выво-
дится через специальные камеры под действием 
силы тяжести или посредством использования 
специального откачивающего устройства – напор-
ного диска. Камеры являются изолированными во 
избежание смешения фаз.

В зависимости от требований и условий рабо-
чего процесса тарельчатые сепараторы комплек-
туются различными типами приспособлений для 
подачи продукта.

Результаты применения тарельчатых сепара-
торов, как части технологических линий, непо-
средственно зависят от различных вспомогатель-
ных устройств и используемого оборудования.

Одно из основных эксплуатационных пре-
имуществ тарельчатых сепараторов – возмож-
ность бесперебойной обработки высококоррозий-
ных сред при экстремально высоких нагрузках, 
превышающих 10000G. Не все материалы могут 

быть использованы в таких условиях. Именно 
поэтому при изготовлении сепараторов исполь-
зуются первоклассные, высокопрочные стали, 
такие как дуплекс и супердуплекс.

Сепараторы Альфа Лаваль также более эко-
логически безопасны. Меньше масляного тумана 
образуется в промывочной камере, и меньшее 
количество масла попадает в фильтры системы 
вентиляции. Сепараторы часто вносят свою су-
щественную лепту, помогая компаниям в реше-
нии задач по снижению вредного воздействия на 
окружающую среду.

Выводы по данному исследованию и предло-
жения. Следует отметить, что качественное от-
деление воды и других примесей, а также удале-
ние частиц металла из широкого спектра масел 
и смазочных материалов означает, что двигате-
ли, компрессора, гидроприводы, производствен-
ные линии и т.д. становятся более надежными, а 
срок их эксплуатации увеличивается.

Поэтому использование современных тарель-
чатых сепараторов является идеальным решени-
ем для отраслей народного хозяйства, связанных 
с сепарированием.

Области применения [2]:
1. Энергетика и охрана окружающей среды
Тарельчатые сепараторы Альфа Лаваль 

получили широкое применение в различных 
энергосистемах дизельных, паровых и атомных 
электростанций, в нефтегазовой отрасли при 
очистке сбросных и шламовых вод, промышлен-
ных жидкостей:

• Удаление жидкой тяжёлой фазы, а также 
твёрдых частиц из лёгкой фазы

Играют ключевую роль в процессе подготов-
ки газотурбинного топлива для сжигания в га-
зовой турбине. Они служат для удаления воды, 
солей и твердых частиц, предотвращая выход из 
строя рабочей части турбины. В данном процессе 
для обеспечения требуемого качества мы стал-
киваемся с необходимостью удаления небольших 
объемов тяжелых фракций топлива и твёрдых 
мелкодисперсных частиц из топлива.

• Удаление жидкой лёгкой фазы и твёрдых 
частиц из тяжёлой фазы

Применение тарельчатых сепараторов на 
морских нефтедобывающих платформах обеспе-
чивают максимальный результат при очистке 
технологических и сточных вод. Полная очистка 

 
Схема 1. Работа тарельчатых сепараторов
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воды от нефтепродуктов гарантирует, что сброс 
технологической воды не окажет негативного 
влияния на окружающую среду.

• Очистка эмульгированных жидкостей
Применяются для разделения различных 

эмульсий нефтепродуктов, воды и твердых при-
месей на нефтедобывающих платформах, нефте-
перерабатывающих заводах и других предприяти-
ях. При обработке шламовых вод нефтепродукты 
направляются на переработку в основной произ-
водственный цикл, а продукт очистки не пред-
ставляет опасности для окружающей среды.

2. Оптимизация технологических процессов:
• Обеспечение чистоты присадок
7. Удаляются любые встречающиеся в приро-

де включения мельчайших твердых частиц, таких 
как соли металлов, известь и т. д. Способен рабо-
тать при температурах выше 100° С. Возможность 
непрерывного, закрытого цикла обработки, кото-
рый заменяет традиционные фильтры.

Это позволяет избежать потерь на фильтрах 
и образования вредных отходов, снижает экс-
плуатационные расходы, а также затраты на 
расходные материалы, связанные с использова-
нием фильтров.

• Сортировка абразивных частиц по размеру
Помогает очищать и классифицировать ка-

олин, входящий в состав покрытий из бумаги, 
в течение одного процесса путем сортировки его 
по размеру частиц. Тарельчатые центрифуги 
в специальном исполнении обеспечивают высо-
кую степень износостойкости, требуемую для 
обработки каолина. Поэтому оборудование явля-
ется высоконадежным и не требует специально-
го технического обслуживания, что может быть 
большим преимуществом при удаленности као-
линовых шахт.

• Увеличение срока службы оборудования
Отделение воды и других примесей, а также 

удаление частиц металла из широкого спектра 
масел и смазочных материалов означает, что дви-
гатели, компрессора, гидроприводы, производ-
ственные линии и т.д. становятся более надежны-
ми, а срок их эксплуатации увеличивается.

3. Биофармацевтика
Новейшие разработки в области генной инже-

нерии и обработки клеточных культур предостав-
ляют возможность разработки и производства 
целого ряда новых терапевтических препаратов 
и лекарственных средств. Сепараторы Альфа Ла-
валь играют ключевую роль в этих технических 
передовых процессах, гарантируя исключитель-
ную надежность, высокие санитарно-гигиениче-
ские стандарты и эффективность. К числу наи-
важнейших задач в этой области относятся:

• Производство чувствительных вакцин 
и антител в стерильных условиях

Осуществляются революционные разработки 
новых вакцин для предотвращения различных 
заболеваний и заражений: от гепатитов и гриппа 
до змеиных укусов.

• Сепарация чувствительных клеточных 
культур млекопитающих

Новое поколение лекарств и медикаментов, 
получаемых из клеточных культур млекопита-
ющих, требует особенно мягкой обработки с ми-
нимальным физическим воздействием на обра-
батываемую среду. Точное соблюдение жестких 

санитарно-гигиенических стандартов также яв-
ляется ключевой задачей при применении сепа-
рационного оборудования.

• Различный спектр задач при разделении 
клеток

При производстве антибиотиков и других ме-
дикаментов используется множество различных 
микробиологических клеток.

Важными факторами при выборе технологии 
сепарирования являются: тип продукта (внутри-
клеточный, внеклеточный или включенное тело), 
характеристики каждого отдельного организма 
(бактерия, дрожжи, мицелла и т.д.), требуемая 
скорость потока, необходимость абсолютной сте-
рильности и полной герметичности.

4. Пищевая промышленность
• Снижение потребления кизельгура и по-

вышение фильтрационной способности пива
Для отделения дрожжей в пиве и приобрете-

ния прозрачности и блеска пиво проходит через 
кизельгуровые фильтры. Сепараторы способны 
значительно уменьшить количество используе-
мого кизельгура и снизить нагрузку на фильтры, 
сокращая тем самым цикл производства и за-
траты. Специальная конструкция сепараторов 
предотвращает контакт продукта с кислородом 
воздуха, дальнейшее окисление и снижает по-
тери продукта.

• Снижение энергопотребления и химикатов 
в масло-жировой промышленности

Важными факторами, позитивно влияющими 
на прибыльность и эффективность процесса ра-
финации растительных масел, являются улуч-
шение качества и сокращение потерь продук-
та, а также качественное удаление фосфатидов 
и соапстока. Инновационная разработка системы 
Centrizoom позволяет точно регулировать про-
цесс разделения масла и фосфатидов. Герме-
тичная подача продукта и особая конфигурация 
тарелок повышает эффективность процесса се-
парирования и одновременно снижает энергопо-
требление и количество химикатов.

• Производство оливкового масла высшего 
качества

Для удаления твёрдых включений и остатков 
воды при очистке оливковых масел применяются 
высокоскоростные центрифуги, которые обеспе-
чивают эффективное сепарирование при мини-
мальном нагреве продукта и его окислении.

• Восстановление эфирных масел лимона 
после холодного прессования

Эфирные масла, выделяемые из лимонов, ис-
пользуются для создания ароматических и вку-
совых добавок, широко применяемых в таких 
отраслях промышленности, как производство на-
питков, кондитерских изделий и косметики.

Сложная природа этих масел требует при-
менения сепараторов специальной конструкции. 
Полностью герметичный модуль со специальным 
подводом и отводом сред предотвращает порчу 
и потери продукта, обеспечивая максимальную 
рентабельность производственного процесса.

Это не полный перечень областей применения 
современных тарельчатых сепараторов. Изуче-
ние возможностей использования тарельчатых 
сепараторов в народном хозяйстве не закончено, 
требует дальнейших технико-технологических 
исследований и экономического анализа.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ  
СЕПАРАЦІЇ РІДИН І ТВЕРДИХ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ  
СУЧАСНИХ ТАРІЛЧАСТИХ СЕПАРАТОРІВ ФІРМИ АЛЬФА ЛАВАЛЬ

Анотація
Сучасний процес виробництва має на увазі використання техніки. Щоб подовжити термін служби 
двигунів, компресорів машин, суден, літаків, необхідно стежити за якістю споживаного ними палива. 
Для цієї мети існує спеціальне устаткування – сепаратори, які очищають масла, паливо від домішок. 
Розроблені різні конструкції, технології роботи сепараторів, можливості з їх допомогою знизити 
шкідливу дію процесу виробництва на довкілля. У статті описаний принцип роботи сепаратора. Ав-
тори обґрунтували, що тарілчасті сепаратори фірми Альфа Лаваль надійніші, якісно відокремлюють 
домішки, частки металу з масел, рідин; не забруднюють довкілля; можуть успішно застосовуватися 
у сфері енергетики, у важкій і харчовій промисловості, біофармацевтиці. Це не повний перелік сфер 
застосування сучасних тарілчастих сепараторів. Вивчення можливостей використання тарілчастих 
сепараторів в народному господарстві не закінчене, вимагає подальших технико-технологічніх 
досліджень і економічного аналізу.
Ключові слова: сепаратор, спосіб сепарації, рідина, тверда речовина, середовище.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF CONTROL THE PROCESS  
OF SEPARATION OF LIQUIDS AND SOLID SUBSTANCES  
BY MEANS OF THE MODERN ALFA LAVAL DISK STACK SEPARATORS

Summary
The modern process of manufacturing implies the use of technical equipment. To extend the life of engines, 
machine compressors, ships, aircraft, it is necessary to monitor the quality of the fuel they consume. For 
this purpose, there is a special equipment – separators, which purify oil, fuel from impurities. Various 
designs, technologies of separators operation and the possibilities to reduce the harmful impact of the 
manufacturing process on the environment are developed. The article describes the principle of the 
separator operation. The authors have proved that Alfa Laval disk stack separators are more reliable, 
they separate impurities, metal particles from oils, liquids qualitatively; do not pollute the environment; 
can be successfully applied in the energy, heavy and food industries, biopharmaceuticals. This is not 
a complete list of applications of modern disk stack separators. The study of the use of disk stack 
separators in the national economy is not completed and requires further technical and technological 
research and economic analysis.
Keywords: separator, method of separation, liquid, solid substance, medium.
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РЕГУЛЮЮЧІ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧІ РОБОТИ  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ЗАТОПЛЕННЯ НА Р. СТРИЙ  

В МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

Мусієнко А.В.
Національний університет «Львівська політехніка»

Сформовано характеристику водозбірного басейну річки Стрий. Досліджено живлення річок басейну р. 
Стрий та гідрографів стоку на основі даних гідрометричних постів за 1980-2016 року. Досліджено органо-
лептичні характеристики питної води річки Стрий на основі даних моніторингу. Досліджено розміщення 
гравійно-піщаних кар’єрів в руслі річки та їх виробничі характеристики та вплив на зміну поздовжніх 
профілів русла. Продемонстровано огляд методів берегоукріплювальних робіт на річках. Проведено роз-
робку та обґрунтування заходів по берегоукріпленню в руслі річки Стрий.
Ключові слова: річка Стрий, гідрограф стоку, питна вода, гравійно-піщані кар’єри, берегоукріплю-
вальні роботи.
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Постановка проблеми. Однією із найваж-
ливіших задач у галузі водного господар-

ства України є захист територій та населених 
пунктів від паводків і повеней. Катастрофічні 
паводки на Закарпатті у листопаді 1998 року 
та березні 2001 року, а також на Прикарпатті 
у липні 2008 р., викликали необхідність визна-
ння цих регіонів зоною екологічного лиха. Ве-
ликі негативні наслідки цих паводків на річках 
Українських Карпат в різні роки можна поясни-
ти причинами об’єктивного характеру та техно-
генними факторами. Для ефективного та гаран-
тованого захисту від негативної дії паводкових 
вод на гірських та передгірських ділянках рі-
чок Українських Карпат та в межах їх басейнів 
необхідно створити багатофункціональні проти-
паводкові комплекси, які би включали в собі бу-
дівельні (гідротехнічні, дорожні, мостобудівні), 
агромеліоративні та структурні заходи, лісо-
збереження, регулювання землекористування, 
протиерозійні та стокозатримуючі заходи на 
схилах, захисні дамби для обвалування річок, 
водосховища, регулювання та благоустрій рус-
ла, берегоукріплення, спеціальні служби для 
завчасного гідрометеорологічного попередження 
та проведення аварійно-рятувальних робіт, сис-
теми страхування від паводків тощо. Порушення 
основоположних правил ведення лісового госпо-
дарства, особливо, в гірських та передгірських 
умовах, призвели до суттєвого зниження аку-
мулюючих властивостей лісів та підстилаючих 
ґрунтів і, як наслідок, до швидкого нарощування 
піку паводка, зростання максимальних паводко-
вих витрат. В таких умовах створені за старими 
схемами захисні споруди та обвалування річок 
працюють у більш напруженому режимі, що ви 
викликає потребу у додаткових заходах з регу-
лювання стоку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Здійснення протипаводкового захисту населе-
них пунктів, територій і об’єктів від руйнування 
є актуальною проблемою. Сьогодні поширеними 
методами протипаводкового захисту на річках 
Українських Карпат є регулювання витрат не 
тільки за допомогою гідротехнічних регуляцій-
них споруд але використання різноманітних спо-
собів берегоукріплення. Питаннями регулювання 
русла різноманітних річок займалися: Ю.З. Бо-

руцька, Л.М. Зуб, Л.Б. Коваленко, В.І. Петрочен-
ко, Л.Б. Бегам, та ін.

Виділення невирішених частин загальної 
проблеми. Періодичні катастрофічні повені (1927, 
1955, 1969, 2008 років) суттєво вплинули на стан 
інженерних споруд, берегових укріплень, еро-
зійно-акумулятивні процеси. Ідея облаштування 
протипаводкового водосховища в районі с. Підго-
родці Сколівського району наприкінці ХХ століття 
через екологічні застереження та економічні про-
блеми не була реалізована. Особливо небезпечним 
для якості природних вод є неконтрольований за-
бір руслових відкладень. Обсяги необлікованого 
видобування гравійно-галькової суміші до 20 ра-
зів перевищують їхнє привнесення з верхніх ді-
лянок басейну. Неконтрольований видобуток при-
зводить до порушення поверхневого шару ложа 
русла, зумовлює різке зниження ступеня стійкос-
ті русла до розвитку ерозійних процесів, збільшує 
швидкість переходу мікроелементів у розчинну 
форму. Це особливо негативно впливає на якість 
природних вод басейну річки.

Видобуток гравійно-галькових відкладів, який 
дуже часто здійснюється під приводом розчищен-
ня русел, ліквідації наносів і острівців із метою 
запобігання негативного впливу проходження па-
водків, далеко не завжди обґрунтований з геоеко-
логічної сторони. На практиці така діяльність не 
тільки призводить до пониження місцевого бази-
су ерозії, руйнування берегів і погіршення якості 
води, але й негативно впливає на нерестову мігра-
цію та нерест риб у басейні річки Стрий.

Мета статті. Аналіз чинників що впливають 
на зміну поздовжнього профіля русла та фор-
мування паводку та підбір оптимального способу 
берегоукріплення для річки Стрий.

Виклад основного матеріалу. 1. Характерис-
тика водозабірного басейну річки Стрий.

Річка Стрий бере початок в Українських Кар-
патах, між північно-західними схилами г. Явір-
ник, що на Верховинському вододільному хреб-
ті та південно-східною частиною хребта Бердо. 
Вона протікає спершу на захід, далі – на північ, 
північний схід, схід та південний схід, у серед-
ній і нижній течії – переважно на північний схід, 
у пригирловій ділянці – на схід. Впадає у Дніс-
тер за 10 км на схід від м. Жидачів. Найбільша 
притока – Опір. Інші притоки – Сможанка, Гус-
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нянка, Либохора, Гнила, Ропа, Завадка, Яблунь-
ка, Ясінка, Східничанка, Рибник, Крушельниця, 
Стинавка, Жижава, Тейсарівка.

У відповідності до умов акумулювання під-
земних вод в щілинному просторі гірських порід 
та закономірностей їхнього руху, басейн р. Стрий 
локалізований у межах двох великих гідрогеоло-
гічних одиниць – гідрогеологічної зони Східних 
Карпат та Передкарпатського артезіанського ба-
сейну, на ділянці з мінімальними техногенними 
змінами якості підземних вод (рис. 1).

 

Рис. 1. Водозбірний басейн р. Стрий  
на фізичній карті [1]

Довжина річки 232 км, площа басейну 3060 км2. 
Похил річки 3,2 м/км. Русло дуже звивисте, час-
то розгалужене. Ширина річки до 30 м у верхній 
течії і до 150 м на низинних ділянках. Середня 
глибина 0,5-1 м, максимальна – 2,5-2,8 м. Швид-
кість течії 0,1-2,0 м/с. У Карпатах річка має гір-
ський характер і вузьку долину, по берегах рос-
туть хвойні та мішані ліси; у Передкарпатті має 
частково рівнинний характер. Заплава в серед-
ній і нижній течії двобічна, у долинах подеку-
ди заболочена. Річка має змішане снігово-дощо-
ве живлення, а тому рівневий режим залежить 
від випадання дощів, особливо злив, сніготанення 
під час відлиг зимою та сходження снігового по-
криву весною.

Клімат – помірно-континентальний. У Стрию 
в середньому налічується на рік всього 50 со-
нячних днів, 150 хмарних і 165 днів із перемін-
ною хмарністю. За рік випаровується 560 мм 
вологи, на що витрачається понад 30 ккал/см2. 
Середньорічна температура повітря дорівнює  
+5,2-8,0° C. Найвища середня температура лип-
ня – +18,0° C, в окремі дні температура доходить 
до +37° C. Річна кількість опадів у середньому 
сягає 750-800 мм, найбільше опадів у літні мі-
сяці, найменше – взимку. На території басейну 
р. Стрий поширені п’ять типів ґрунтів: дерново-
підзолисті оглеєні, дернові, буроземно-підзолис-
ті, бурі (гірсько-лісові), дерново-буроземні [1]. За 
механічним складом ґрунти – крупно-пилувато-
легкосуглинкові (рис. 2).

2. Дослідження живлення річок басейну 
р. Стрий та гідрографів стоку на основі даних 
гідрометричних постів за 1980-2016 роки.

Беручи до уваги дані багаторічних спостере-
жень за живленням річок басейну р. Стрий, на-
більший вплив – до 50% у річний сумарний водний 
баланс стоку спричиняє снігове живлення, за ра-

хунок надходження талих вод у період сніготанен-
ня, якому відповідає квітневий максимум на бага-
торічному середньозваженому гідрографі (рис. 3).

 

Рис. 2. Річка Стрий в районі Труханіва  
(фото авторські)

 

Рис. 3. Багаторічний середньозважений гідрограф  
р. Стрий на метеопості Верхнє Синьовидне  

за даними спостережень у період  
з 1991до 2010 рр. [4]

Тобто ріка Стрий характеризується значною 
нестабільністю рівневого режиму, яка проявля-
ється у варіаціях на комплексних графіках сум 
опадів та шарів місячного стоку, як за роками, 
так і за місяцями (рис. 4).

 

Рис. 4. Нестабільність рівневого режиму  
на комплексних графіках сум опадів і шарів 
місячного стоку для водозбору р. Стрий після 
впадіння р. Опір на гідропості у смт. Верхнє 

Синьовидне за період 2007-2009 рр. [4]

У деякі роки весняна повінь слабко виражена, 
натомість влітку і восени спостерігаються високі 
дощові паводки (рис. 3). Витрати та об’єми сто-
ку дощових паводків у басейні р. Стрий в окремі 
роки значно більші відповідних характеристик 
весняного водопілля [3]. Для гідрологічного ре-
жиму р. Стрий характерне те, що найвищі його 
рівні спостерігаються під час літніх повеней, але 
в окремі роки вони можуть бути найвищими під 
час осінніх і навіть, зимових паводків (рис. 5). 
Тоді вода піднімається від 8 до 170 сантиметрів, 
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а в окремі роки – понад 3,5-5,5 метра на добу. 
В літньо-осінній еріод спостерігається 3-5 пове-
ней, а в окремі роки – 12-15. Середня тривалість 
повеней 10-25 днів, максимальна – 55 днів.

 

Січень 1 Лютий 2 Березень 
3 Квітень 4 Травень 

5 
Червень 

6 Липень 7 Серпень 
8 

Дністер 60 42 48 34 57 32 32 45
Стрий 125 120 70 48 99 57 46 48

60 

42 
48 

34 

57 

32 32 45 
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99 

57 
46 48 

10

30

50

70

90

110

130

Рис. 5. Порівняння середньомісячних витрат  
річок Дністер та Стрий за період з січня по серпень 

2016 року (розроблено автором)

На основі даних за 1961-1980 роки складено 
графік (рис. 6), який порівнює зміни загально-
го підземного та середнього стоку річки Стрий 
у селі Матків за 1961 та 1980 рік.

Категория 1-1961 Категория 2-1980 

Ряд 1-Загальний стік Ряд 2-Підземний стік 

Ряд 3-Поверхневий стік 

 

Рис. 6. Порівняння даних гідрографів в стоку  
річки Стрий с. Матків за повноводний рік – 1961  

та маловодний 1980 рік (розроблено автором)

На графіку прослідковується спад загального 
стоку на 1980 рік, та нерівномірність поверхнево-
го та підземних вод Стрия.

На основі проведених досліджень можна 
зробити висновок, що максимальний стік річок 
формується в результаті надходження талих 

снігових вод або за рахунок дощів. Мінімальний 
стік річок України формується за рахунок під-
земного живлення, яке визначається місцевими 
гідрогеологічними і кліматичними умовами, ха-
рактером підстилаючої поверхні (рельєф, ґрун-
ти, рослинність, заболоченість, озерність, залісе-
ність) та господарською діяльністю. Таким чином 
мінімальний стік підлягає впливу загальних клі-
матичних факторів, а з іншого боку місцевих 
азональних факторів, як глибина врізу русла, 
характер гідрогеологічних умов, розмір басейну. 
Чим більший розмір басейну, тим вплив місцевих 
азональних факторів стає менш помітним і біль-
ший вплив мають зональні фактори формування 
мінімального стоку [5].

3. Органолептичні характеристики питної 
води р. Стрий на основі даних моніторингу.

Стратегічне геоекологічне значення не лише 
для басейну р. Стрий, але й для території Львів-
ської області має Стрийське родовище підзем-
них вод, площею біля 15 км2. У межах родови-
ща експлуатують Братківський, Жулинський, 
Гірненський і Любинецький водозабори. Високо-
якісні питні води Стрийського родовища забез-
печують значну потребу найбільших населених 
пунктів Львівщини, розташованих від нього на 
відстані 80 км (м. Львів), 40 км (м. Борислав), 
38 км (м. Дрогобич), 37 км (м. Трускавець), 35 км 
(м. Стебник), 10 км (м. Стрий).

Для дослідження антропогенного впливу на 
якість питної води в межах експлуатаційних 
свердловин Стрийського водозабору проведено 
аналіз даних моніторингу характеристик за пе-
ріод 2000-2015 роки (табл. 1).

Згідно припису Облводгоспу: «У створі 
«р. Стрий – смт. Верхнє Синьовидне», що зна-
ходиться в ділянці підруслового водозабору 
м. Львова (Наказ Держводагентства № 14 від 
10 лютого 2015 р.), вода була «чистою», переви-
щень гранично-допустимих норм не зафіксовано. 
Висока якість води в створі зумовлена тим, що 
велика частина басейну річки займає терито-
рію з незначним антропогенним навантаженням. 
На рис. 7 показано зміну якості води на пункті 
смт. Верхнє Синьовидне [6].

4. Розміщення гравійно-піщаних кар’єрів 
в руслі річки,їх виробничі характеристики 
та вплив на зміну поздовжніх профілів русла.

На сучасні геохімічні умови басейну річки 
Стрий великий вплив мають кар’єри бутового 
каменю, щебеню та гравійно-галькової суміші. 

Таблиця 1
Характеристика питної води смт. Верхнє Синєвидне, Сколівського р-ну,  

під русловий водозабір м. Львова 
Результати по пункту «смт. Верхнє Синьовидне, р. Стрий» за 2000 рік

Назва І дек ІІ дек ІІІ дек IV дек Середнє ГДК
Числа місяця 12.1.2000 31.5.2000 17.8.2000 16.11.2000
Температура °С 2 - - - 2 0
Прозорість, см - 28 29 28 28.333333333 0
Завислі р-ни мг/дм3 9 12 11 11 10.75 0

Результати по пункту «смт. Верхнє Синьовидне, р. Стрий» за 2015 рік
Числа місяця І / 24.3.2015 ІІ / 1.4.2015 ІІІ / 1.7.2015 IV / 1.10.2015 Середнє ГДК

Температура °С 9 10 17 9 11.25 0
Прозорість, см 30 30 30 10 25 0
Завислі р-ни мг/дм3 - - - 33 33 0
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Гравійно-галькові та валунні відклади у руслі 
цієї річки мають низку важливих геоекологічних 
функцій. Вони регулюють швидкість руслового 
потоку у гірській частині басейну, на ділянках 
зі значними похилами в межах від 2 до 4 м/c, 
збільшуючи шорохуватість дна та нівелюючи пе-
репади висот у профілі водотоку, які зумовлені 
особливостями геологічної будови. Цілком зрозу-
міло, що неконтрольований відбір ресурсів алю-
віальних гравійно-галькових відкладів у басейні 
річки Стрий може бути першопричиною над-
звичайно негативних впливів на природні води. 
Наслідком такого впливу в повенево-паводкові 
періоди є техногенно-прискорені руслові зміни 
і деформації та потенційне погіршення якості 
природних вод.  

нижня межа верхня межа 
температура Основной Основной 
прозорість Основной Основной 
завислі речовини Основной Основной 

Рис. 7. Графік середньої суми змін на пункті  
с.м.т. Верхнє Синьовидне за даними моніторингу 
річки Стрий за 2000-2015 р. (розроблено автором)

Стійке положення піщано-гравійних відкладів 
у руслі, заплаві та надзаплавних терасах є мар-
кером усталеного місцевого базису ерозії русла 
[1]. Заплавні відкладення постійно оновлюються 
та поповнюються, мігрують і змінюють напрямок 
течії в межах заплави за рахунок їх перенесення 
вниз за течією з гірської частини басейну. В меж-
ах Передкарпаття, ці відкладення є водоносним 
горизонтом унікального Стрийського родовища 
підземних вод потужністю до 20 м, забезпечуючи 
його значні запаси та високу якість води.

Інтенсивні кар’єрні відбори піщано-гравійно-
го матеріалу, які в основних руслах мають дис-
кретний характер та є різними за довжиною. Ви-
рівнювання річкового дна надалі здійснюється 

певними паводками і витратами, що здатні про-
водити деформацію русла, які прийнято вважати 
руслоформуючими.

Останнім часом спостерігається значне збіль-
шення об’ємів кар’єрних розробок в басейні річок 
України [2].

Проведено дослідження характеристик піща-
но-гравійних родовищ в басейні р.Стрий резуль-
тати яких наведено в табл. 2.

Встановлено, що активний забір грунту з рус-
лових кар’єрів, призводить до пониження рівнів 
і в наслідок цього до збільшення похилів та швид-
костей течії води. Видобуток піску і гравію в при-
бережній частині русла призводить до утворення 
водовертних зон шириною 20-30 м із швидкостя-
ми течії в межах 0,04-0,11 м/с. На межі водо-
вертних зон та транзитного потоку формують-
ся нестійкі утворення, що залежить від глибини 
потоку. У зв’язку зі значною зміною морфології 
русла на ділянці вище кар’єру відбувається змі-
щення динамічної осі потоку від лівого берега до 
середини річки на величину 0,25-0,3 її ширини.

Видобуток піску і гравію в прибережній час-
тині русла приводить до утворення водовертних 
зон шириною 20-30 м і швидкостями течії, які 
дорівнюють 0,04-0,11 м/с. На границі водоверт-
них зон та транзитного потоку формуються не-
стійкі утворення, порівнянні з глибиною потоку.

Після припинення видобутку піщано-гравій-
ної суміші (ПГС) з русла кар’єри по мірі їх за-
повнення наносами, враховуючи кінематичну 
структуру потоку, будуть працювати як плесові 
ділянки. Однак, водовертні та застійні зони, що 
утворюються, можуть негативно позначитися на 
морфології русла і зумовити повну перебудову 
руслового процесу.

Нижче кар’єрної виїмки після припинення ви-
добутку ПГС спостерігається значне поглиблен-
ня русла. З цього можна зробити висновок, що 
кар’єрні виїмки на ділянці є зонами акумуляції 
наносів, що спричиняє збільшення швидкостей 
в транзитній частині потоку, відбувається інтен-
сивний процес відкладення наносів у вздовжбе-
регових зонах з подальшим їх заболочуванням.

5. Огляд методів берегоукріплювальних ро-
біт на річках.

Берегоукріплення – це термін, який поєднує 
в собі весь комплекс робіт зі зміцнення та за-

Таблиця 2
Характеристика родовищ гравійно-галькової суміші в басейні річки Стрий [3]
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хисту прибережної лінії природних та штучних 
водойм від підмиву, обвалу і ерозії берегового 
схилу під впливом течії та хвиль, а також від 
розмиву зливовими потоками.

 Розмивання та осідання берега призводить 
до обміління та заростання, як самого водойми-
ща, так і прилеглих територій, спричиняє загрозу 
обвалення конструкції, які зведені в прибережній 
зоні. Для запобігання цих небажаних процесів, 
проводять зміцнення берегової лінії. Такі роботи 
обов’язкові для річки Стрий. В процесі викорис-
товують великий перелік будівельних матеріалів. 
У їх числі хмиз, кілки, сваї, камінь, бетон та за-
лізобетон. Всі матеріали, що використані при бе-
регоукріпленні повинні бути особливо стійкими до 
руйнуючих природних впливів. Найбільш придат-
ним каменем є граніт. Також відоме застосуван-
ня кварцитів і щільних вапняків (рис. 8). Способи 
берегоукріплення: укріплення берега дубовими 
палями, кілками та брусками; укріплення берега 
габіоном; укріплення берега шпунтом; укріплення 
берега бетоном; укріплення берега георешіткою; 
укріплення берега бутовим каменем.

Берегоукріплення може носити як пасивний 
так і активний характер. При пасивному вигля-
ді споруди являють собою легкі покриття, які не 
сильно зменшують силу впливу води. Пасивні 
конструкції носять ще назву гнучких, але при 
захисту берега хвилі не зменшуються. Яскравим 
представником такого пасивного варіанту мо-
жуть бути кам’яні покриття з бетонною основою. 
Георешітки це пасивний спосіб укріплення, ви-
конані у формі сот, які заповнені великим піском 
або дрібним каменем. Активне берегоукріплен-
ня – це так званий метод 2-в-1. В першу чергу – 
це захист берегової лінії від води. Але не остан-
ню роль відіграє і зниження активності води по 
відношенню до берега. До таких споруд можна 
віднести буни, хвилеломи. Всі вони здатні зміню-
вати силу водного потоку і його напрямок. Такі 
конструкції зроблені з міцних матеріалів, най-
частіше бетону чи каменю. Найоптимальніший 
варіант – це поєднання цих двох конструкцій од-
ночасно. Такі берегоукріплювальні проекти най-
більш ефективні. Вони являють собою комбіна-
цію паль в якості опори і бетонних плит зверху.

Найбільш ефективними способами берегоу-
кріплення є: противоерозійна сітка для берегоу-

кріплення та берегоукріплення шпунтом і бере-
гоукріплення за допомогою габіонів.

Протиерозійний матеріал сітки для берегоу-
кріплення добре заповнює елементи рослинного 
ґрунту. Має маленьку масу, підвищену міцність 
і гнучкість. Коріння рослин скріплюють такий ма-
теріал з ґрунтом, сприяючи зміцненню рослинного 
шару, при цьому він перетворюється в армовану 
ділянку. Такий спосіб є найбільш доступним.

Класичне рішення проблем передбачає вико-
ристання залізобетонних конструкцій або мета-
левого шпунта Ларсена. Найбільш поширеними 
профілями в будівництві на сьогоднішній день 
є шпунт Ларсена Л4 і Л5. Шпунт виготовляють 
як зі сталі, так і з полімерних матеріалів. Бере-
гоукріплення шпунтом є розповсюдженим спосо-
бом, коли потрібно здійснити зміцнення берего-
вих ліній, а кошти на такі роботи обмежені.

Берегоукріплення габіонами за правильного 
проектування, виконання робіт та експлуата-
ції завдяки процесам кальматації з часом стає 
частиною природнього рельєфу, що дозволяє їм 
надійно виконувати свою функцію. Також будів-
ництво не потребує улаштування дренажу, що 
в значній мірі здешевлює вартість даних робіт.  

Рис. 9. Наслідки розмиву берегу річки  
поблизу автотраси [10]

Укріплення берегів являється технологічно 
складним не тільки тому, через його облашту-
вання безпосередньо близько води, але і тому, 
що воно повинно забезпечувати стійкість та по-
трібну конфігурацію берегової лінії водойми про-

 

Рис. 8. Способи берегоукріплення систематизовано автором на основі [10]
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тягом тривалого періоду. При проектуванні 
та монтажі потрібно враховувати дуже багато 
факторів, основними з яких є гідрологічні, гідро-
технічні, гідрогеологічні, антропогенні і т. п.

Розмив берегів призводить до таких наслідків 
[10]: матеріальні втрати від підриву конструк-
цій; осаджування в потоці конструкцій будівель 
та мостів;

негативний вплив на навколишнє середовище; 
збільшення наносів і осаду у потоці; погіршення 
якості води; розмив проїзних частин, автотрас, 
пішохідних шляхів (рис. 9).

 Закордонні класифікації та методи берегової 
ерозії [11] є близькими до українських і відріз-
няються лише підходом до видів робіт (рис. 10).

 

Рис. 11. Макет поділу річок на: 1 – гірські,  
2 – перехідні, 3 – низинні у межах водозбору [10]

За цією класифікацією р. Стрий можна віднести 
до категорії (д) повільного просідання берегу до лі-

нії води. Схема поділу річок [9] на гірські, перехід-
ні та низинні показана на рис. 11. Деякі методики 
природного укріплення берегів показані на рис. 12.

6. Обгрунтування та розробка берегоукрі-
плювальних заходів в руслі р. Стрий.

З усіх способів берегоукріплення найефектив-
нішим для умов річки Стрий обрано укріплення 
з допомогою габіонів важливою перевагою яких 
є їх гнучкість, яка дуже корисна на водоймах 
з течією та з можливістю підмиву грунту під 
кріпленням, завдяки якій габіони займають нове, 
більш стійке положення і при цьому не відбува-
ється руйнування всього кріплення.

8. Габіони – це об’ємні конструкції заводського 
виготовлення, виконані з оцинкованої металевої 
сітки (подвійного кручення з шестикутними лан-
ками або з плетеної сітки з квадратними отвора-
ми) і розділені на секції за допомогою діафрагм, 
які встановлені всередині габіонів через кожен 
метр по довжині (рис. 13).

Габіонну сітку в’яжуть з оцинкованого дроту 
діаметром 2,5-3,6 мм. з комірками, розмір яких 
залежить від крупності каменю. Для каркаса 
габіону (бічних граней) застосовують дріт діа-
метром 4,5-6 мм. Дротяна сітка, яка використо-
вується для габіонів, виготовляється із сталевого 
дроту щільного оцинкування. Розміри габіонних 
ящиків 3x2x1 або 3x1x1 м.

Габіони поділяються за формою і особливос-
тям виробництва на: коробчаті габіони та матра-
ци Рено.

 

Рис. 10. Види берегової ерозії вдосконалено автором за даними [11]

 Рис. 12. 1 – Укріплення хмизом, який вистеляється шарами на крутих берегах і вловлює осад  
на гірських річках; 2 – Кілки із засипкою за альтернативного наповнення доповнюються 

додатково спресованими гілками в проміжках між палями вдосконалено автором на основі [11]
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Гнучкість забезпечується наявністю мета-
левої сітки, що дозволяє спорудженню легко 
сприймати осадку грунту.

Висока міцність і стійкість обумовлені пре-
красними якостями металевої сітки подвійного 
кручення: армуючого елемента конструкції; здат-
ністю витримувати великі навантаження (ерозій-
ні, хвильові, льодові, тиск грунтових мас тощо) 
без руйнування; поєднанням гнучкості з сильними 
структурними внутрішніми зв’язками, що пере-
творюють конструкцію в єдине ціле. Особливістю 
геосинтетичних матеріалів є те, що з роками їх 
міцність зростає внаслідок природного з’єднання.

Водопроникність пояснюється пористістю га-
біонів. Ці конструкції мають ряд переваг: виклю-
чається можливість виникнення гідростатичного 
тиску на споруду, що збільшує її стійкість; немає 
необхідності встановлювати додатковий дренаж; 
не відбувається розриву зв’язку між поверхне-
вими і підземними водами; фільтрація води в тілі 
габіонних споруд сприяє швидкому розвитку на 
них рослинності.

Довговічність, проведені експерименти та на-
турні спостереження за функціонуванням габіо-
нів дають підставу припустити, що за умови пра-
вильного проектного рішення термін їх служби 
практично необмежений. Більше того, процес 
консолідації габіонних конструкцій і пов’язаної 
з ними ґрунтової товщі сприяє посиленню їх 
міцності та стійкості. Довговічність габіонів обу-
мовлена значним перевищенням терміну служби 
металевої оцинкованої сітки над періодом кон-
солідації габіонів. Сталевий дріт, покритий галь-
фаном і пластиком, навіть у досить агресивному 
середовищі зберігається більше 100 років.

Екологічність габіонних конструкцій визна-
чається їх високою водопроникністю і здатністю 
акумулювати ґрунтові частинки, що підтримує 
розвиток рослинності. Їх зведення в береговій 
зоні сприяє формуванню підводної флори та фа-
уни. Дослідження показали, що застосування 
оцинкованої сітки, в тому числі з пластиковою 
оболонкою, не робить негативного впливу на при-
родне середовище.

Саме будівництво габіонних споруд, яке здій-
снюється переважно вручну, без застосування 
важкої техніки, теж не завдає серйозної шкоди 
природі. Безумовно, дуже важливим для еколо-

гічного балансу території є безперешкодна філь-
трація води через габіонні споруди.

Установка габіонів. Габіон заповнюють після 
встановлення його на місце, міцного з’єднання 
ребер бічних граней, перев’язки з сусідніми габі-
онами та установки ребер і діагоналей жорсткос-
ті для забезпечення правильної форми габіона 
після завантаження, що робить всю конструкцію 
монолітною.

При укладанні габіонів наприклад у дамбу 
в місцях їхнього зіткнення виходить стінка з двох 
сіток. Щоб заощадити дріт, габіони встановлю-
ють у шаховому порядку, ретельно пов’язуючи 
їх, а вільні місця між ними заповнюють сіткою 
для дна, кришки і зовнішньої бічної стінки. Якщо 
габіони постійно знаходяться під водою, їх мож-
на виготовляти із звичайного дроту.

Габіони заповнюють природним каменем, за-
звичай щебенем (але використовують гальку, 
і невеликі валуни). При цьому камені повинні бути 
крупніші за отвори сітки. Як правило, фракція 
щебеню: 70-150 мм. Кам’яний матеріал повинен 
володіти високою щільністю, надійністю, морозос-
тійкістю, особливо в габіонних спорудах, схиль-
них динамічному впливу води. Після заповнення 
ємностей кам’яним матеріалом (до 80-90% всього 
об’єму робіт по збиранню габіонних конструкцій 
здійснюється вручну) утворюється будівельний 
елемент – габіон з пористістю 30-40%.

З часом вільний об’єм пор заміщається частка-
ми грунту, через кілька років відбувається повна 
консолідація габіонної споруди, після чого вона на-
буває максимальної стійкості і може служити необ-
межений час. Після завершення консолідації навіть 
порушення цілісності металевої сітки не здатна ви-
кликати руйнування споруди, так як акумульовані 
в габіонах частки грунту ущільнюється та досить 
міцно цементують кам’яну начинку габіонів.

Висновки та пропозиції. Якщо порахувати су-
марні збитки для народного господарства, отри-
мані внаслідок змін в гідроморфології р. Стрий 
в межах Стрийського району, то ця цифра може 
скласти досить значну суму, яка враховує затра-
ти на необхідне відновлення негативних наслідків 
ерозійного процесу, збитки, викликані руйнуван-
нями гідротехнічних споруд, мостових переходів, 
зниженням надійності правобережного схилу 
з пониженням горизонтів води в побутових ко-

лодязях, додатковими аварійни-
ми ситуаціями, які в подальшому 
будуть сприяти розвитку процесів 
на річці Стрий, а також від впли-
ву ерозійних процесів на річках 
інших порядків (наприклад р. Сти-
навка). Оцінка вихідної інформації 
(рядів річного стоку води та нано-
сів, максимальних витрат весняної 
повені і дощових паводків, міні-
мального стоку) показала, що гос-
подарська діяльність у верхів’ях 
р. Стрий (руслові кар’єри, обва-
лування русла, інтенсивне орання 
земель і т. д.) має значний вплив 
на стік наносів у поширенні різко-
го зниження максимальних витрат 
стоку наносів. Після припинення 
видобування ПГС з русла річки 
відмічається розширення застій-

 

Рис. 13. Виготовлення та встановлення габіонів,  
вдосконалено автором на основі [13]
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них і водовертних зон, що спричиняє потім повну 
перебудову руслового процесу.

При дослідженні гідрологічного та гідрогеоло-
гічного режимів в руслі р. Стрий отримано на-
ступні результати:

1. Зменшення швидкості течії в кар’єрних 
ямах сприяє накопиченню забруднюючих речо-
вин в донних залежах.

2. В умовах регулювання річки Стрий, ви-
правні та поглиблюючі роботи дна річки віднов-
люють природні функції перекатів і сприяють 
покращенню переносу наносів.

3. Після припинення розробки піщано-гравійної 
суміші (ПГС) розподіл швидкостей над кар’єрною 
виїмкою стає більш рівномірним. Це пов’язано 
з вирівнюванням швидкостей в напрямі від верх-
ньої межі кар’єру до транзитної зони за рахунок 
згладжування верхової ділянки кар’єру.

Запропоновано комплекс гідротехнічних захо-
дів для покращення якості води та надійності ро-
боти свердловин Стрийського водозабору, а саме:

1. Розчистка та регулювання русла.
2. Виправлення русла річки із захистом його 

від розмиву та проведення берегоукріплюваль-
них заходів по влаштуванню габіонів.

3. Покращення факторів природного регу-
лювання стоку, до яких належать залісеність, 
заболоченість та озерність басейну. Ці факто-
ри є природними акумуляторами стоку, а тому 
зменшують величину максимального стоку.

4. Розробка агротехнічних заходів (глибока 
зяблева оранка, насадження лісових смуг тощо), 
що сприяють збільшенню пористості і водопро-
никливості грунтів та покращенню інфільтрації 
води, внаслідок чого зменшується поверхневий 
стік [8].

Список літератури:
1. Боруцька Ю. З. Гідродинамічно-активні та гідродинамічно-пасивні ділянки гірських річок, як «природні 

очисні споруди» поверхневих вод (на прикладі басейну р. Стрий) / Ю. З. Боруцька // Конструктивна 
географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Всеукр. наук. конф., присвячена 15-річчю кафедри 
конструктивної географії та картографії Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 14-15 травня 2015 р.: збірник 
статей. – Львів, 2015. – С. 254-260.

2. Мінеральні ресурси України / ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України». – Київ, 
2014. – 270 с.

3. Боруцька Ю. Бальнеологічні та рекреаційні ресурси басейну р. Стрий / Ю. Боруцька // IX наук. конф. мо-
лодих вчених та спеціалістів ІГГГК НАН України, 10-11 жовтня 2013 р.: тези доповідей. – Львів, 2013. – 8 с.

4. Зуб Л. М. Малі річки України: характеристика, сучасний стан, шляхи збереження / Л. М. Зуб, Г. О. Карпо-
ва. – 2013. – 71 с.

5. Клименко В. Г. Гідрологія України / В. Г. Клименко. – Харків, 2010. – 124 с.
6. ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10). Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною.
7. Коваленко Л. Б. Динаміка гідрологічного і гідрохімічного режимів на ділянці середнього та нижнього Дністра 

2000 р. / Л. Б. Коваленко // Автореф. дис. канд. географ. наук: 11.00.07 / Л. Б. Коваленко; Одес. гідрометеорол. 
ін-т. – О., 2000. – 20 с.

8. Будз О. П. Гідрологія / О. П. Будз – Інтерактивиний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне, 
2008. – 170 с.

9. Петроченко В. І. Методика обґрунтування та розрахунку параметрів берегоукріплювальних покриттів 
гірських річок / В. І. Петроченко, О. В. Петроченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та 
гідравліки – науково-технічний збірник випуск № 16. – КНУБА, Київ. – 2011. – С. 149-158.

10. River Bank Protection Amrapalli Garanaik Joel Sholtes CIVE 717 – April 11. -2013. – 20 р.
11. CDOT Drainage Design Manual Bank Protection CHAPTER 17 BANK PROTECTION. – 2013. – 77 p.

Мусиенко А.В.
Национальный университет «Львовская политехника»

РЕГУЛИРУЮЩИЕ И БЕРЕГОУКРЕПЛЯЮЩИЕ РАБОТЫ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ НА Р. СТРЫЙ  
В ПРЕДЕЛАХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СТРЫЙСКОГО РАЙОНА

Аннотация
Сформулировано характеристику водозборного басейна речки Стрый. Исследовано питание рек бас-
сейна р. Стрый та гидрографов стока за данными гидрометрических постов за 1980-2016 годы. Иссле-
довано органолептические характеристики питьевой воды реки Стрый по материалам мониторинга. 
Исследовано размещение гравийно-песчаных карьеров в русле реки та их производственные харак-
теристики и влияние на изменение продольных профилей русла. Проведён обзор методов берегоукре-
пляющих работ на реках. Произведена разработка и обоснование мероприятий по берегоукреплению 
в русле речки Стрый.
Ключевые слова: речка Стрый, гидрограф стока, питьевая вода, гравийно-песчаные карьеры, берего-
укрепляющие работы.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Пирогов В.В., Косатенко Д.О., Шалова Є.О.
Центральноукраїнський національний технічний університет

Подколзіна А.І.
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено сучасний стан розвитку сонячної енергетики в світі та в Україні, як нетрадиційного відновлю-
ваного джерела енергії. Розглянуті переваги та недоліки сонячних електростанцій різних типів, перспек-
тивні технології для покращення роботи як сонячних елементів, так і сонячних електростанцій. Проведено 
аналіз розвитку малої енергетики у світі та в Україні на основі відновлюваних джерел енергії.
Ключові слова: сонячна енергетика, сонячна електростанція, фотоелектричний модуль, сонячна батарея, 
сонячний елемент, альтернативна енергетика, нетрадиційні відновлювані джерела енергії, акумулятор 
енергії, мала енергетика.
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REGULATORY AND BREAKER-OPERATING WORKS  
FOR PROTECTION FROM DEPENDING ON THE STRYI RIVER  
BETWEEN PLANEED POINTS OF STRIYSK REGION

Summary
The drainage basin characteristic of the drainage basin of the Stryi River has been formed. The power 
of the stryi river basin rivers basin and water drainage hydrographs on the basis of hydrometric data for  
1980-2016 were scrutinized. The organoleptic characteristics of the Stryj drinking water probe taken from 
stryi on the basis of monitoring data are investigated. The placement of gravel and sand quarries in the river 
bed and their production characteristics along with the affect on the change of longitudinal channel profiles 
are studied. An overview of coastal reinforcement methods on the rivers is demonstrated. The development 
and justification of measures for coastal consolidation along the river Stryi have been carried out.
Keywords: Stryi River, runoff hydrograph, drinking water, gravel and sandy quarries, coastal reinforcement 
works.

Постановка проблеми. В останні десятиріч-
чя, все більшу увагу привертають пробле-

ми використання нетрадиційних джерел енергії. 
Зумовлено це двома основними факторами: ката-
строфічним положенням екології та необхідністю 
пошуку нетрадиційних відновлюваних джерел 
енергії. Так, наприклад, традиційні паливно-
енергетичні ресурси (нафта, газ, вугілля, і т. д.) 
при теперішніх темпах розвитку науково-техніч-
ного прогресу можуть зникнути вже у найближчі 
100-150 років [1, 2]. Крім того, забруднення ат-
мосфери, водойм та землі тепло-, гідро- та атом-
ними електростанціями, збільшення шкідливих 
викидів транспортом, змушують шукати альтер-
нативні та більш екологічні джерела енергії [3-7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз публікацій [8-10] показує, що використан-
ня тільки однієї сонячної енергії може повністю 
задовольнити потреби людства в необхідній кіль-
кості електроенергії. Наприклад, за розрахун-
ками експертів міжнародного проекту Land Art 
Generator Initiative, для повного забезпечення 
потреб людства в електроенергії у 2030 році, при 
теперішньому рівні продуктивності сонячної па-
нелі площею 1 м2 і коефіцієнті корисної дії (ККД) 
в 20% та 70% сонячних днів у році, достатньо по-

крити лише 0,33% площі земної суші або 0,097% 
площі земної поверхні (що становить приблизно 
496805 км2). Для прикладу, площа пустель стано-
вить приблизно 11% площі земної суші.

Відповідно до даних Міжнародного Агентства 
Відновлюваної Енергетики (IRENA), за останнє 
десятиліття найбільш швидкими темпами зрос-
тають потужності саме відновлюваних джерел 
енергії [4, 11-18]. Так, наприклад, електростанцій 
на відновлюваних джерелах енергії сьогодні вво-
дять в експлуатацію більше, ніж на видобувному 
традиційному паливі.

Варто зазначити, що за прогнозами різних 
організацій ІЕА, IRENA, Bloomberg New Energy 
Finance та ін., відновлювані джерела енергії (на-
приклад, тільки сонячна та вітрова енергетика) 
зможуть виробляти до 2050 року від 50% до 100% 
електроенергії [19-24]. У багатьох країнах, таких 
як Мексика, Італія, Іспанія, Австралія, Чилі, цей 
показник вже до 2030 року може сягати 50-80%. 
Крім того, враховуючи розвиток сонячних тех-
нологій, сонячна енергія вже до 2025 року може 
стати дешевшою, ніж енергія вугілля [4, 25-27].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на перспективи 
сонячної енергетики, існує ряд невирішених про-
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блем [28-30], які стримують її бурхливий розви-
ток і одночасно не дозволяють використати всі її 
потенціальні можливості. Так за даними [2, 31], 
незважаючи на стрімкі темпи зростання встанов-
леної потужності альтернативних джерел енер-
гії, спостерігається тенденція і до певного спаду 
в подальшому їх нарощенні. Серед основних не-
вирішених проблем сонячної енергетики можна 
віднести наступні:

– порівняно низький ККД (в межах 10-20%);
– неможливість акумулювання сонячної енер-

гії у великих об’ємах;
– залежність генерації електроенергії від пе-

ріоду доби та погодних умов.
Для прикладу, якби вдалось розв’язати вка-

зані проблеми хоча б частково, а саме, при до-
веденні ККД сонячних панелей до показника 
в 60% та генерації електроенергії хоча б протя-
гом 12 годин (за рахунок акумулювання соняч-
ної енергії), достатньо було б покрити в 6 разів 
меншу територію або 0,055% площі земної суші 
(приблизно 82800 км2).

Метою статті є аналіз сучасного стану соняч-
ної енергетики у світі та в Україні, виявлення 
суттєвих переваг та недоліків сонячних електро-
станцій різних типів, аналіз розвитку перспек-
тивних технологій по покращенню роботи як 
сонячних елементів, так і сонячних електростан-
цій, а також аналіз розвитку малої енергетики на 
основі відновлюваних джерел енергії.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан 
сонячної енергетики в світі та в Україні.

Станом на кінець 2016 року в світі було виро-
блено 24353 ТВт•год елек-
троенергії [32]. До першої 
десятки найбільших країн-
виробників електроенергії 
належать (рис. 1) (в дуж-
ках вказана частка в відсо-
тках від загальної кількості 
виробленої електроенергії 
в світі): Китай (24,7%); США 
(17,7%); Індія (5,84%); Ро-
сія (4,47%); Японія (4,16%); 
Німеччина (2,68%); Канада 
(2,64%); Бразилія (2,38%); 
Франція (2,27%); Південна 
Корея (2,25%).

Частка відновлюваних 
джерел енергії в світовому 
виробництві електроенергії 
на кінець 2016 року склада-
ла 24,5% [33]. Основну част-
ку у виробництві електро-
енергії серед відновлюваних 
джерел енергії складає гід-
роенергетика (рис. 2).

До першої десятки кра-
їн з найбільшою часткою 
(у відсотках від загальної 
кількості виробленої елек-
троенергії в країні) віднов-
люваної енергетики станом 
на кінець 2016 року нале-
жать [31]: Норвегія (97,9%); 
Нова Зеландія (84%); Колум-
бія (82%); Бразилія (81,2%); 
Канада (66,4%); Швеція 

(57,2%); Португалія (55,2%); Венесуела (54%); Ру-
мунія (46,2%); Іспанія (40,1%). Слід відзначити, що 
така велика частка використання відновлюваних 
джерел енергії, у вказаних країнах, в основному 
забезпечена за рахунок гідроресурсів або гідро-
енергетики.

Дещо інша ситуація спостерігається у вироб-
ництві електроенергії тільки за допомогою вітро-
вої та сонячної енергетики. Так, до першої де-
сятки країн з найбільшою часткою (у відсотках 
від загальної кількості виробленої електроенергії 
в країні) вітрової та сонячної енергетики станом 
на кінець 2016 року належать [32]: Нова Зелан-
дія (23,5%); Іспанія (23,5%); Португалія (22,3%); 
Німеччина (18%); Італія (16,5%); Румунія (16,2%); 
Великобританія (14,1%); Бельгія (10,8%); Шве-
ція (9,8%); Нідерланди (9,4%). Слід відмітити, що 
в таких країнах як Німеччина та Великобри-
танія, які знаходяться північніше чим Україна, 
вклад тільки сонячної енергетики складає відпо-
відно 7% (45,7 ТВт•год) та 4% (13,56 ТВт•год) 
частки всієї виробленої електроенергії.

На зростання ролі відновлюваних джерел 
енергії у виробництві електроенергії вказують 
річні темпи встановлення потужності як в цілому 
у світі (рис. 3), так і окремо в кожній із провідних 
країн, які активно розвивають сонячну та вітро-
ву енергетику (рис. 4). Наприклад, тільки у Китаї 
в 2016 році та в першій половині 2017 року було 
встановлено відповідно 34,5 і 24 ГВт потужностей 
сонячних та 23,4 і 55 ГВт потужностей вітрових 
електростанцій. У цілому, на сьогоднішній день, 
у Китаї вже встановлено більше 100 ГВт потуж-

 

Рис. 1. Частка країн у виробництві електроенергії
Джерело: розроблено авторами за даними [32]

 

Рис. 2. Частка відновлюваних джерел енергії  
в світовому виробництві електроенергії, кінець 2016 року

Джерело: розроблено авторами за даними [33]
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ностей сонячних та 225 ГВт потужностей вітрових 
електростанцій [34]. Для порівняння: встановле-
на потужність сонячних електростанцій у Китаї 
вже перевищує встановлену потужність сонячних 
електростанцій Німеччини та США разом взятих. 
Усього в світі за 2016 рік було введено приблизно 
75 ГВт сонячної та 55 ГВт вітрової генерації.

Зауважимо, що темпи встановлення потужнос-
тей сонячної енергетики в 2016 році значно пере-
вищували темпи встановлення потужностей всіх 
інших видів генерації електроенергії. Це зумов-
лено значним зменшенням цін на фотоелектричні 
модулі, ціна яких у 2016 році впала до 39 центів за 
один ват встановленої потужності [16, 37]. Напри-
клад, за даними [38] ціна на фотоелектричні мо-
дулі на один ват встановленої потужності минулі 

десятиріччя приблизно становила: в 1977 році – 
76,67 долара; в 1987 році – 9,5 долара; в 1997 році – 
7,5 долара; в 2007 році – 3,5 долара.

Незважаючи на те, що сумарна встановлена 
потужність вітро- та сонячних електростанцій 
(на кінець 2016 року – 790 ГВт) дещо менша за 
встановлену потужність гідроелектростанцій (на 
кінець 2016 року – 1090 ГВт), їх частка у ви-
робництві електроенергії складає лише 5,5% або 
в три рази менше частки виробленої електро-
енергії гідроелектростанціями (рис. 2). Це зумов-
лено тим, що генерація електроенергії сонячними 
та вітровими електростанціями має періодичний 
характер (залежить від погодних умов та періо-
ду доби). Крім того, відсутність систем акумулю-
вання сонячної та вітрової енергії, не дозволяє 

 
Рис. 3. Глобальна потужність сонячної і вітрової енергетики та річні введення потужності, 

2006-2016 рр.
Джерело: розроблено авторами за даними [33]

 
Рис. 4. Потужність сонячної та вітрової енергетики 10 провідних країн

Джерело: розроблено авторами за даними [33, 35, 36]
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зробити процес генерації електроенергії постій-
ним, на відміну від гідроелектростанцій, де такою 
системою акумулювання енергії є водосховище.

На сьогодні частка відновлюваної енергети-
ки України (з урахуванням гідроенергетики) 
складає приблизно 12% (~6,5 ГВт) [39-41]. Ста-
ном на перше півріччя 2017 року встановлена 
потужність сонячних електростанцій складала 
705 МВт або 1,27% від всієї встановленої по-
тужності електростанцій України [40, 42]. Об’єм 
електроенергії, який був вироблений сонячними 
електростанціями станом на 2016 рік, становив 
0,3% (492 ГВт•год) від усієї виробленої електро-
енергії в Україні [43]. За даними [40], в Україні 
планується ввести в експлуатацію ще 360 МВт 
потужностей сонячних електростанцій, завдяки 
чому їх сумарна встановлена потужність вже 
в 2017 році може сягнути або перевищити план-
ку в 1 ГВт.

Слід зазначити, що темпи зростання потуж-
ностей сонячної енергетики в Україні, значною 
мірою залежать від інвестицій. Наприклад, сьо-
годні вартість встановлення 1 МВт потужності 
сонячної або вітрової електростанції становить 
приблизно 1 млн. доларів [44]. Відповідно, для 
збільшення встановленої потужності сонячних 
електростанцій на 1 ГВт необхідно 1 млрд. до-
ларів. За теперішнього стану економіки нашої 
країни та сонячних технологій процес збільшен-
ня частки відновлюваних джерел енергії в енер-
гетичному балансі енергосистеми буде досить 
повільним, незважаючи навіть на державну під-
тримку в даному секторі енергетики.

Види і типи сонячних електростанцій. Їх пе-
реваги та недоліки.

Сонячні електростанції (СЕС) бувають двох 
видів [45-48]:

– фотоелектричні СЕС (PV (photovoltaic – фо-
тоелектрика) технології) – принцип роботи яких 
ґрунтується на перетворенні сонячної енергії 
в електричну за допомогою спеціальних панелей 
з комірками, які складаються з двох (або більше) 
шарів різних напівпровідникових матеріалів;

– термодинамічні СЕС (CSP (concentrated 
solar power – концентрована сонячна енергія) або 
STE (solar thermal electricity – сонячна теплова 
електрика) технології) – принцип роботи яких 
ґрунтується на перетворенні сонячної енергії 
спочатку в теплову (за рахунок збільшення кон-
центрації сонячної енергії), а потім в електричну. 
Елементи такої системи нагрівають робоче тіло 
(розплав солі та/або воду), яке в свою чергу ру-
хає турбіну і електрогенератор.

На сьогодні найбільш поширені саме фото-
електричні СЕС. Для порівняння: встановлена 
потужність термодинамічних СЕС складає лише 
4,8 ГВт проти 303 ГВт встановленої потужності 
фотоелектричних СЕС станом на 2016 рік [32].

Фотоелектричні СЕС. Головним елементом 
фотоелектричних СЕС є сонячні батареї (СБ). СБ 
характеризуються високою надійністю та ста-
більністю, а термін їх служби майже необмеже-
ний. Вони можуть перетворювати як пряме так 
і розсіяне сонячне світло. Невелика маса, про-
стота обслуговування, низькі витрати на будів-
ництво, модульний тип конструкції дозволяють 
створювати СЕС будь-якої потужності. До недо-
ліків СБ можна віднести низький ККД і залеж-
ність роботи від погодних умов та періоду доби.

Розрізняють наступні типи СБ [49-53]:
– кремнієві кристалічні СБ (моно- та полі-

кристалічні). Це найпоширеніший на сьогодні 
вид СБ. Вони займають майже 90% ринку фото-
електричних перетворювачів, з яких 1/3 частини 
припадає на монокристалічний та 2/3 – на по-
лікристалічний (технологія виготовлення значно 
дешевше ніж монокристалічного);

– тонкоплівкові СБ (кремнієві плівки на осно-
ві аморфного кремнію (a-Si) (80% об’єму світо-
вого ринку тонкоплівкових СБ), плівки на осно-
ві телуриду кадмію (CdTe) (18% ринку) і плівки 
селеніду міді-індію-галію (CuInGaSe2, або CIGS) 
(2% ринку)). До тонкоплівкових СБ також відно-
сяться органічні/полімерні тонкоплівкові світло-
чутливі елементи;

– багатоперехідні (багатошарові) СБ (осно-
вним матеріалом для таких елементів є сполуки 
галію (Ga) – фосфід індію галію, арсенід галію 
та ін.) застосовуються з концентраторами світ-
ла. Для досягнення максимальної ефективності 
таких СБ необхідно використовувати двохосьові 
системи орієнтації.

Порівняльна характеристика різних типів СБ 
приведена в таблиці 1.

На динаміку та можливості розвитку сонячної 
енергетики вказують встановлені потужності де-
яких нових СЕС з використанням PV-технологій 
(в порядку зростання потужності) [54, 55]: СЕС 
Mesquite (207 МВт, кремнієві СБ) – США (вве-
дення в експлуатацію – 2013 рік); СЕС Charanka 
Solar Park (221 МВт, тонкоплівкові СБ) – Ін-
дія (введення в експлуатацію – 2012 рік); СЕС 
Mount Signal (265,7 МВт, кремнієві СБ) – США 
(введення в експлуатацію – 2014 рік); СЕС 
Antelope (266 МВт, кремнієві СБ) – США (вве-
дення в експлуатацію – 2013 рік); СЕС Agua 

Таблиця 1
ККД різних СБ та регіони їх ефективного застосування

Тип СБ
ККД СБ в % Регіон ефективного 

застосуваннявипускаються серійно в лабораторних умовах

Кремнієві
монокристалічні 17-22 25 з середнім та висо-

ким рівнем інсоляціїполікристалічні 12-18 20,5

Тонкоплівкові

a-Si 5-10 12,2
з низьким, середнім 
та високим рівнем 

інсоляції

CdTe 10-11 17,3
CuInGaSe2 12-13 20,5
полімерні 5-6 13,2

Багатоперехідні на основі галію 
(Ga) 30 43,5 з високим рівнем 

інсоляції
Джерело: розроблено авторами за даними [49-53]
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Caliente (290 МВт, тонкоплівкові СБ) – США 
(введення в експлуатацію – 2014 рік); СЕС Solar 
Ranch (292 МВт, кремнієві СБ) – США (введен-
ня в експлуатацію – 2012 рік); СЕС Longyangxia 
Dam (329 МВт, кремнієві СБ) – Китай (введення 
в експлуатацію – 2013 рік); СЕС Sunlight Farm 
(550 МВт, тонкоплівкові СБ) – США (введення 
в експлуатацію – 2015 рік); СЕС Topaz (550 МВт, 
тонкоплівкові СБ) – США (введення в експлуа-
тацію – 2014 рік); СЕС Star (579 МВт, кремнієві 
СБ) – США (введення в експлуатацію – 2015 рік); 
СЕС Камуті (648 МВт, кремнієві СБ) – Індія (вве-
дення в експлуатацію – 2016 рік).

Термодинамічні СЕС. Головним елементом 
термодинамічних СЕС є концентратори теплової 
енергії сонячного випромінювання. Такі СЕС, на 
відміну від фотоелектричних, можуть стабільно 
виробляти електроенергію протягом певного пе-
ріоду часу (6-15 год), навіть без сонячного світла, 
оскільки частина енергії може зберігатися в спе-
ціальних термосховищах або термоакумуляторах. 
До недоліків термодинамічних СЕС можна відне-
сти великі витрати на обслуговування та будів-
ництво. Крім того, їх будівництво та експлуатація 
виправдана лише в районах з високим рівнем ін-
соляції або за умов, що в даному районі не менше 
ніж 70-80% сонячних днів у році [56, 57].

Існує три основних типа CSP-технології [46, 48]:
– технологія центральної башти;
– технологія параболічних концентраторів;
– технологія концентраторів тарілчастого типу.
У термодинамічних СЕС з центральною ба-

штою, для концентрації сонячного випромінюван-
ня, використовується поле відбивачів-геліоста-
тів, кожен з яких має двовісну систему стеження 
за сонцем. Геліостати фокусують сонячне світло 
на центральному приймачі, який розташований 
зверху на башті, і розігрівають його. Робоча рі-
дина першого контуру (наприклад, соляний роз-
плав), що циркулює в приймачі, поглинає тепло 
і подається до теплообмінника. У теплообміннику 
робоча рідина другого контуру (вода) нагріваєть-
ся і перетворюється в пар, який обертає турбіну 
та електрогенератор.

У термодинамічних СЕС з параболічними 
концентраторами схема утворення водяної пари 
майже подібна, але для цього використовують 
параболічні дзеркала, які концентрують сонячне 
випромінювання на трубках розташованих в фо-
кусі конструкції. Робоча рідина (синтетичне тер-
момасло), розташована в трубках, нагрівається 
і далі подається до теплообмінника.

У термодинамічних СЕС з концентраторами 
тарілчастого типу використовуються параболіч-
ні дзеркала (у вигляді супутникової тарілки), які 
концентрують сонячну енергію на приймачі роз-
ташованому у фокусі дзеркала. Енергія нагрітого 
робочого тіла (рідина або газ) використовується 
для отримання електроенергії в двигуні або ге-
нераторі з’єднаному з приймачем. Наприклад, 
такі СЕС з двигуном Стірлінга на сьогодні мають 
найбільший ККД перетворення сонячної енергії  
[58-61]. Крім того, як і у випадку СБ, модульний 
тип конструкції дозволяє створювати тарілчасті 
СЕС різної потужності.

Слід зазначити, що серед розглянутих тер-
модинамічних СЕС з системою акумулювання 
теплової енергії працюють лише СЕС, які вико-

ристовують технології центральної башти та па-
раболічних концентраторів.

Найпривабливішими країнами для встанов-
лення термодинамічних СЕС є країни Північної 
Африки, Центральної та Південної Америки, 
Центральної Азії та Близького Сходу, Австралія 
[62-66].

Порівняльна характеристика різних термоди-
намічних СЕС приведена в таблиці 2.

Таблиця 2
ККД термодинамічних СЕС та регіони їх 

ефективного застосування

Тип CSP-
технології ККД в %

Робоча 
температу-

ра, оС

Регіон ефек-
тивного за-
стосування

технологія 
центральної 

башти
20-23 500-700

з високим 
рівнем інсо-

ляції
технологія 

параболічних 
концентра-

торів

16-20 300-450
з високим 

рівнем інсо-
ляції

технологія 
концентрато-
рів тарілчас-

того типу

28-34 700-950
з середнім та 
високим рів-
нем інсоляції

Джерело: розроблено авторами за даними [47, 58-60]

Найбільші приклади СЕС з використанням 
CSP/STE-технології (в порядку зростання по-
тужності) [54]: СЕС Solaben (200 МВт, парабо-
лічні концентратори) – Іспанія (введення в екс-
плуатацію – 2013 рік); СЕС Genesis (250 МВт, 
параболічні концентратори) – США (введення 
в експлуатацію – 2014 рік); СЕС Mohave Solar 
Project (280 МВт, параболічні концентратори) – 
США (введення в експлуатацію – 2014 рік); СЕС 
Solana Generating Station (280 МВт, параболічні 
концентратори) – США (введення в експлуата-
цію – 2013 рік); СЕС SEGS (354 МВт, параболічні 
концентратори) – США (введення в експлуата-
цію – 1984 рік); СЕС Ivanpah (397 МВт, баштовий 
центральний концентратор) – США (введення 
в експлуатацію – 2013 рік).

Перспективні технології для покращення ро-
боти сонячних елементів та сонячних електро-
станцій.

На основі проведеного аналізу сучасного стану 
сонячної енергетики можна стверджувати, що най-
більш перспективною технологією є PV-технологія 
отримання електроенергії. У зв’язку з цим, осно-
вним напрямком покращення роботи сучасних СЕС 
є підвищення ефективності роботи СБ та розробка 
сучасних систем акумулювання енергії.

Серед основних напрямків підвищення ефек-
тивності роботи СБ, які активно сьогодні розви-
ваються, можна виділити наступні:

– розробка гібридних СБ [67, 68], які одно-
часно виробляють електроенергію та теплу воду 
(ефективність роботи СБ зростає на 15%);

– розробка двосторонніх або багатогранних 
(конічної форми) СБ (електроенергії виробляєть-
ся на 20-30% більше) [69-71];

– розробка гетеро- та наноструктур (за до-
помогою яких у СБ з’явиться можливість пра-
цювати не тільки без сонячного світла, але і при 
збільшеному в декілька разів ККД) [72-74];

– розробка тонкоплівкових прозорих СБ [75, 76].
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Оскільки основною вадою сонячних (вітрових) 
електростанцій є циклічність роботи (залежить 
від погодних умов та періоду доби), то одним із 
важливих напрямків підвищення їх ефективнос-
ті є розробка систем акумулювання енергії [77]. 
До найбільш перспективних систем акумулюван-
ня енергії можна віднести наступні:

– електрохімічні акумулятори (залізо-нікеле-
ві, літій-іонні та ін.) [78-82];

– теплові та термодинамічні акумулятори 
[83-86];

– пневматичні акумулятори [87-90];
– водневі акумулятори [91-94];
– механічні акумулятори [95-98].
Розвиток малої енергетики у світі та в Укра-

їні на основі відновлюваних джерел енергії.
Мала енергетика – це доволі динамічний сег-

мент світової енергетичної системи [99-102], 
який включає в себе малі генеруючи установки 
та комплекси потужністю до 50 МВт, які працю-
ють як на основі традиційних, так і нетрадиційних 
джерел енергії (енергія води, вітру, сонця, енергія 
біомаси, геотермальна енергія та ін.). На сьогодні 
більше 70 країн світу [102], в тому числі й Укра-
їна, мають не тільки свої національні програми 
розвитку малої енергетики на основі відновлюва-
них джерел енергії, але й активно впроваджують 
і використовують сонячну та вітрову енергетику.

На переваги малої енергетики та збільшення 
її частки в генерації електроенергії, як в ціло-
му у світі, так і окремо в кожній країні, вказує 
розвиток і впровадження технологій інтелекту-
альних електроенергетичних систем (smart grid) 
[99, 101]. Крім того, в ряді розвинутих країн про-
слідковується стрімка тенденція переходу від 
централізованого до розподіленого постачання 
електроенергії [102]. Наприклад, у країнах ЄС 
доля малої або розподіленої енергетики складає 
в середньому 10%, причому, дані показники сут-
тєво різняться в різних країнах (в Данії частка 
розподіленої енергетики складає більше 45%). 
Зумовлено це тим, що централізоване постачан-
ня енергії має ряд суттєвих недоліків:

– значні втрати енергії при постачанні від ви-
робника до кінцевого споживача;

– значні терміни та фінансові витрати при 
будівництві нових об’єктів централізованої 
енергетики;

– завищені тарифи на електроенергію та тепло.
До основних переваг малої або розподіленої 

енергетики можна віднести наступні:
– висока технологічна і економічна ефектив-

ність в режимах ко- та тригенерації (ККД при-
близно 90%);

– собівартість виробленої електроенергії 
та тепла в декілька разів менша, за рахунок 
більш ефективних технологій генерації і когене-
рації, та відсутності втрат енергії;

– прийнятний термін окупності проекту (при-
близно 5 років в режимі генерації тільки електро-
енергії, та 2-3 роки в режимі ко- та тригенерації);

– модульність, масштабованість, мобільність 
(постачання блоками необхідної потужності, 
можливість швидкого підключення нових блоків 
до працюючої станції, а також демонтаж і пере-
міщення на нові об’єкти);

– короткі терміни введення в експлуатацію 
(6-18 місяців, залежно від потужності);

– незалежність та контроль (повністю усу-
вається проблема збоїв, відключень, порушень 
параметрів струму і напруги по незалежних від 
споживача причинах).

Незважаючи на стрімкі темпи розвитку аль-
тернативної енергетики у світі, в Україні теж 
спостерігається тенденція до активного розви-
тку малої енергетики. Наприклад, згідно з да-
ними служби Держенергоефективності, тільки 
в 2016 році було введено приблизно 120 МВт 
потужностей об’єктів відновлюваної енергети-
ки (в чотири рази більше ніж у 2015 році) [44], 
серед яких 99 МВт – тільки сонячних електро-
станцій. Крім того, кількість приватних домогос-
подарств, в яких було встановлено СБ, зросла 
з 21 (у IV кварталі 2014 року) до 2323 (у ІІІ квар-
талі 2017 року) [103]. При цьому їх сумарна по-
тужність склала 37,1 МВт. Такий ріст активності 
пов’язаний з введенням одного з найвигідніших 
«зелених» тарифів у Європі.

Висновки. Отже, на основі аналізу розвитку 
сонячної енергетики в світі та в Україні, можна 
зробити такі висновки.

1. Технології «нових» відновлюваних джерел 
енергії, зокрема сонячної енергетики, досягли 
такого рівня, за якого вони успішно конкурують 
з традиційними способами виробництва енергії.

2. Зростання цін на енергоносії та залежність 
від країн-експортерів енергії змушують країн-
імпортерів шукати альтернативні способи отри-
мання енергії.

3. Вичерпність традиційних енергетичних 
ресурсів (нафти, газу, вугілля, уранових руд) 
та погіршення екологічної ситуації в світі ви-
магає нових підходів до енергозабезпечення 
та енергозбереження.

4. Темпи розвитку та інтеграції у світову енер-
гетичну мережу малої енергетики свідчать про по-
ступовий її перехід від статусу «резервного» дже-
рела енергії в статус постійного або «регулярного».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ И МИРЕ

Аннотация
Исследовано современное состояние развития солнечной энергетики в мире и в Украине, как нетра-
диционного возобновляемого источника энергии. Рассмотрены преимущества и недостатки солнечных 
электростанций разных типов, перспективные технологии по улучшению работы солнечных элементов 
и солнечных электростанций. Проанализировано развитие малой энергетики в мире и в Украине.
Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечная электростанция, фотоэлектрический модуль, сол-
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY  
IN UKRAINE AND THE WORLD

Summary
The current state of development of solar energy in the world and in Ukraine was investigated as 
a non-traditional renewable energy source. Also were considered the advantages and disadvantages of 
solar power plants of different types. Besides, perspective technologies for improving the work of solar 
cells and solar power plants are considered. The development of distributed energetic in the world and 
Ukraine is analyzed.
Keywords: solar power, solar power plant, photoelectric module, solar battery, solar cell, alternative 
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РОЗРАХУНОК КОНТАКТНОГО ТИСКУ  
В ВУЗЛАХ ВОЛОГОЗАХИСТУ АЛЮМІНІЄВИХ КОНДЕНСАТОРІВ

Ройзман В.П., Возняк А.Г.
Хмельницький національний університет

Стаття присвячена розрахунку контактного тиску в вузлах вологозахисту на прикладі алюмінієвих кон-
денсаторів. Виведено формули для розрахунку контактного тиску за схемою тришарового товстостінного 
циліндра. Розраховано розподіл напружень в кожному елементі конструкції.
Ключові слова: компаунд, конденсатор, гермовузол, контактний тиск, напруження.

Постановка проблеми. На рис. 1 схематич-
но зображено плівковий конденсатор К78. 

Корпус 3 являє з себе тонкостінну циліндричну 
оболонку, в якій розміщена секція конденсатора, 
негерметично закрита текстолітова перегород-
ка 4, яка має отвір для контактного виводу 1.

Після того, як конденсатор був зібраний, зі 
сторони його вільного торця проводиться заливка 
герметизуючим компаундом ЕК-23. Полімериза-
ція цього компаунда проходить при температурі 
100о С. По такій же схемі організуються гермо-
вузли ємностей найрізноманітнішої форми, роз-
мірів, назв. В ці ємності вварюються горловини, 
в яких і організовуються подібні гермовузли.

 
Рис. 1. Конструкція плівкового конденсатору

1 – вивід; 2 – компаунд; 3 – корпус; 4 – перегородка; 
5 – штампування в корпусі, так званий «зиг»

Корпус конденсатора виготовляється з алю-
мінієвого сплаву. Контактний вивід виготовле-
ний з мідного дроту. Перегородка штампується 
з текстоліту.

Цей конденсатор проходить випробування на 
термоудари від +100о С до –60о С, під час яких 
нерідко має місце розгерметизація через відша-
ровування компаунда від оболонки або розтріс-
кування компаунда.

Безумовно, цьому дефекту сприяють суттєва 
різниця значень фізико-математичних характе-
ристик матеріалів, які з’єднуються в вузлі во-
логозахисту, і великий розкид значень харак-
теристик компаунда, який може досягати 300% 
і більше.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відшарування і розтріску-
вання виникають від дії контактного тиску, який 
виникає на границі компаунда з алюмінієвим 

корпусом і мідним виводом при коливанні темпе-
ратур від –60о С до +100о С.

Мета статті. Головною метою цієї статті є ви-
від формул для контактного тиску.

Виклад основного матеріалу. Для початку 
розрахуємо контактний тиск, який виникає по 
довжині контакту компаунда і оболонки (рис. 2). 
Будемо вважати, що внутрішній радіус компаун-
дованого циліндра дорівнює нулю, тобто в моделі 
відсутній вивід.

Використаємо диференційне рівняння 
d y
dz

E h
R D

y
f z
D

4

4 2
+

⋅
⋅

⋅ =
( )

,  де y z( )  – радіальне пере-

міщення точок серединної поверхні оболонки, 
яке відраховується від недеформованного ста-
ну серединної поверхні; h  – товщина оболонки; 
R  – радіус серединної поверхні оболонки: E  – 

модуль пружності матеріалу; D
E h

=
⋅
−

3

212 1( )µ
 – ци-

ліндрична жорсткість ∝  – коефіцієнт Пуассона 
матеріалу; f z( )  – розподілене навантаження.

 
Рис. 2. Схема для розрахунку контактного тиску  

при відсутності контактного вивіду:  
1 – оболонка; 2 – компаунд

З урахуванням температурного впливу це ди-
ференціальне рівняння набуде вигляду

d y
dz

E h
R D

y
P
D

E h
R D

Tk
4

4 2
+

⋅
⋅

⋅ = +
⋅
⋅

⋅ ⋅ ∆α ,          (1)

де Pk  – контактний тиск; α – температурний 
коефіцієнт лінійного розширення; ∆T – перепад 
температури.

Введемо такі позначення:

q
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E h
R D
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E h
R D
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⋅
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α β∆ ; .4

24
       (2)

Тоді часткове рішення неоднорідного рівнян-
ня для рівняння (1) можна записати у вигляді:

y e z y e z

y e z y e z
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1 3

2 4

= ⋅ = ⋅
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−

β β
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cos , cos ,

sin , sin .
         (3)
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Загальний розв’язок рівняння (1) знаходить-
ся методом варіації постійних Ci , в загальному 
розв’язку однорідного рівняння, для рівняння (1)

y C y C y C y C y= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅1 1 2 2 3 3 4 4.

Для цього складається система рівнянь:

′ ⋅ + ′ ⋅ + ′ ⋅ + ′ ⋅ =
′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′ + ′ ⋅ ′

C y C y C y C y

C y C y C y C
1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4

0

yy

C y C y C y C y

C y C

4

1 1 2 2 3 3 4 4
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Визначник цієї системи з урахуванням рів-
нянь (3) буде дорівнювати ∆ = ⋅32 6β . Далі зна-
ходимо усі Ci  із системи (4):
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Проінтегрувавши рівняння (4), знайдемо зна-
чення довільних постійних
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де Ci
 – довільні постійні.

Таким чином, прогин серединної поверхні обо-
лонки конденсатора буде описуватися рівнянням:
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 (5)

Тепер виведемо формули для переміщення 
зовнішнього радіуса герметизуючого компаунда, 
від дії контактного тиску при наступних припу-
щеннях:

1. Напруженнями, які виникають під час хі-
мічного осаду компаунда нехтуємо.

2. Коефіцієнти лінійного розширення компа-
унда і оболонок різні, частіше α αêîìï îá> .

3. Використовуємо закон Гука.
4. Радіальні деформації не залежать від ко-

ординат по поздовжній осі, при достатньому від-
даленні від торців гермовузла.

5. Втягування оболонки компаундом прохо-
дить внаслідок температурного звуження ком-
паунда.

При цих припущеннях елементи, у яких тов-
щина стінки більше однієї десятої серединного 
радіуса можуть розглядатися як товстостінний 
компаундний циліндр, навантажений тиском 
з боку виводу і оболонки.

Розглянемо загальний випадок навантаження 
товстостінного циліндра тисками P1  – внутріш-
ній і P2  – зовнішній. Позначимо R1  і R2  – вну-
трішній і зовнішній радіуси компаундного цилін-
дра. Якщо циліндр нерівномірно нагрівається, то 
в ньому з’являються температурні навантажен-
ня, які потрібно додати до навантажень, викли-
каних тиском.

Розглянемо рівновагу нескінченно малої час-
тинки компаунда (рис. 3), яка утворена двома по-
перечними площинами з відстанню dz між ними, 
двома осьовими площинами, з кутом dφ між ними, 
і двома циліндрами з радіусами R і (R + dR).

 
Рис. 3. Нескінченно мала частина компаунда

В теорії товстостінних циліндрів (теорії 
Ляме) показано, що можна отримати наступне 
рівняння [1]:
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де u – переміщення компаунда; α – коефіці-
єнт лінійного розширення.

У разі відсутності виводу розглядається тіль-
ки поверхня контакту компаунда і оболонки, 
тому, що R1 = 0, Р1 = 0, R = R2. Також припусти-
мо, що перепад температури по радіусу циліндра 
постійний t(R1) – t(R2) = ∆T.

В такому випадку формула (6) набуде вигляду

u R T
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E
k= ⋅ ⋅ ∆ −
⋅ −
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1 2
α

µ( )
.            (7)

Переходячи від Pk  до q, враховуючи: 

P q
E h
R D

Tk = −
⋅
⋅

⋅ ⋅ ∆α ,  отримаємо кінцевий вираз 

для переміщення компаунда
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.  (8)

Розрахувати контактний тиск, який виникає 
на межі компаунда і оболонки можна з умови 
сумісності деформацій контактуючих поверхонь. 
Запишемо цю умову:
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З умови сумісності деформацій, а також фор-
мули (8) можна записати
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Визначимо з цього рівняння y(z)
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Для спрощення виразу позначимо:
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З урахуванням позначень формула (9) матиме 
вигляд
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З останньої формули легко знайти граничні 
умови для q(z), якщо вони відомі для y(z). Най-
частіше, останні задаються значеннями «у» і його 
похідних в граничних точках z=0 і z=1 на роз-
глянутому інтервалі осі z. Таким чином, граничні 
умови будуть мати вигляд:
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Тепер, якщо відомі граничні умови для y(z), 
то із співвідношень (11) можна знайти гранич-
ні умови для q. З урахуванням формул (5)–(10) 
можна записати інтегральне рівняння відносно q:
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Таким чином, з рівняння (12), підставляючи 
граничні умови, може бути знайдено контактний 
тиск на границі компаунда і оболонки. З форму-

ли (11) можна зробити висновок, що зі збільшен-
ням прогину контактний тиск зменшується, тому 
розгерметизація конструкції починається в тому 
перерізі, де прогин оболонки мінімальний.

Також можна отримати вираз для розрахун-
ку контактного тиску в разі тришарової схе-
ми «вивід-компаунд-оболонка», якщо вважати 
два перших шари товстостінними циліндрами, 
а останній – оболонкою. Саме така конструкція 
має місце в вузлах захисту від вологи плівкових 
конденсаторів.

1.1. Розрахунок контактного тиску за схемою 
тришарового товстостінного циліндра

Розглянемо рис. 4, на якому показаний по-
перечний розріз конденсатора по вузлу захисту 
від вологи. Тут можна побачити перетин трьох 
циліндрів: суцільного виводу – 3, компаундного 
циліндра – 2, і корпусного циліндра – 1.

 
Рис. 4. Поперечний розріз конденсатора:  

1 – вивід; 2 – компаунд; 3 – оболонка

Розрахунок контактного тиску, який виникає на 
межі поділу циліндрів, можна проводити за схе-
мою тришарового товстостінного циліндра, що до-
зволить скористатися вже відомими формулами.

Введемо наступні позначення: P k1  – контактний 
тиск між першим і другим циліндром, P k2  – кон-
тактний тиск між другим і третім циліндром, Ei , 
αi , t Ri( )  – відповідно модуль пружності, темпера-
турний коефіцієнт лінійного расширення, перепад 
температури по радіусу Ri -го циліндра (і = 1, 2, 3).

Скориставшись формулою (6), з огляду на те, 
що для першого циліндра внутрішній радіус до-
рівнює нулю, третій циліндр не навантажений зо-
внішнім тиском, а температурний перепад не за-
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– для третього циліндра:
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де uij  – переміщення викликане тиском і-го 
циліндра для j-го радіусу.

Використовуючи умови сумісності деформацій:
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можемо знайти формули для контактного 
тиску:
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Для спрощення введемо наступні позначення:
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Тоді формули (13) будуть мати вигляд:
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Вирішуючи отриману систему рівнянь віднос-
но Р1K і Р2K отримаємо:
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Напруження в циліндрах можна знайти за 
формулами:
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       (16)

де R – поточний радіус, який змінюється для 
другого циліндра в межах R R R2 3< < , для тре-
тього циліндра – R R R3 4< < .

Висновки. За отриманими формулами можна 
розрахувати розподіл напружень в кожному еле-
менті конструкції «вивід-компаунд-оболонка».
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РАСЧЕТ КОНТАКТНОГО ДАВЛЕНИЯ  
В УЗЛАХ ВЛАГОЗАЩИТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

Аннотация
Статья посвящена расчету контактного давления в узлах влагозащиты на примере алюминиевых кон-
денсаторов. Выведены формулы для расчета контактного давления по схеме трехслойного толстостен-
ного цилиндра. Рассчитано распределение напряжений в каждом элементе конструкции.
Ключевые слова: компаунд, конденсатор, гермоузел, контактное давление, напряжение.

Royzman V.P., Voznyak A.G.
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CALCULATION OF CONTACT PRESSURE  
IN HYGIENE OF HYDROXYCYSTON ALUMINUM CAPACITORS

Summary
The article is devoted to the calculation of contact pressure in units of moisture protection on the example 
of aluminum capacitors. The formulas for calculating the contact pressure according to the scheme of 
a three-layer thick-walled cylinder are derived. The distribution of stresses in each element of the design 
is calculated.
Keywords: pressurization, compound, tension, contact pressure, shell.
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОГО ДОСТУПУ  
ДО СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Тертиця Д.М., Люта М.В.
Київський національний університет технологій та дизайну

Розломій І.О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Використання автоматизованих систем у всіх сферах діяльності людини, заснованих на застосуванні су-
часних інформаційно-комунікаційних технологій, висунуло цілий ряд проблем перед розробниками і корис-
тувачами цих систем. Одна з найбільш гострих проблем – проблема інформаційної безпеки, яку необхідно 
забезпечувати, контролювати, а також створювати умови для її управління. Стаття присвячена розгляду 
засобів конфіденційності інформації, яка міститься в документованому середовищі систем дистанційного 
навчання. В статті запропоновані способи поліпшення надійності та захищеності документованої інформації, 
які базуються на захисті доступу до певної інформації та ідентифікації дозволеного користувача.
Ключові слова: системи дистанційного навчання (СДН), інформаційна безпека, аутентифікація, електро-
нний цифровий підпис (ЕЦП), цифровий водяний знак (ЦВЗ).

Вступ. Життя сучасного суспільства немож-
ливе без повсякденного застосування ін-

формаційних технологій. В даний час комп’ютерні 
системи і телекомунікації визначають надійність 
систем оборони і безпеки країни, реалізують су-
часні інформаційні технології, забезпечуючи об-
робку і зберігання інформації, автоматизують 
технологічні процеси.

Масове використання комп’ютерних систем, 
яке дозволило вирішити проблему автоматіза-
ції процесів виробництва, обробки і зберіган-
ня інформації, зробило вразливим ці процеси, 
в результаті чого з’явилася нова проблема – 
проблема інформаційної безпеки. Захищеною на-
зивають інформацію, яка не змінилась в проце-
сі передачі, зберігання і зберегла достовірність, 
повноту і цілісність даних. Одним з рішень про-
блеми інформаційної безпеки є розгляд та ви-
бір методів захисту інформаційної системи. Під 
захистом інформаційної безпеки розуміється су-
купність норм і правил, що регламентують про-
цес обробки інформації, виконання яких забезпе-
чує захист від певної кількості загроз і становить 
необхідні умови безпеки системи.

Постановка проблеми. Широке активне впро-
вадження систем дистанційного навчання зумо-
вило не менш активний розгляд впровадження 
надійних та практичних методів захисту особис-
тої інформації, яка може зберігатись в електро-
нній формі. З активнішим розвитком технологій, 
існуючі сьогодні методи захисту інформації по-
требують постійного доопрацювання та підви-
щення надійності. Враховуючи досвід впрова-
дження старих та інноваційності сьогоднішніх 
методів захищеності можна запропонувати най-
практичніші методи захисту для систем дистан-
ційного навчання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Пошуком надійнішого методу захисту або ж про-
сто аутентифікації в мережі Інтернет займаєть-
ся чимало ІТ-компаній, особливо слід відмітити 
компанії GOOGLE та Microsoft як одних з ліде-
рів по впровадженню надсучасних систем захис-
ту інформації не тільки в мережі, а й на різно-
манітних носіях, будь то чіпи чи flash-карти.

Формулювання цілей статті. Метою роботи 
є впровадження методу захисту для систем дис-

танційного навчання, який буде відповідати таким 
критеріям: надійність, практичність, доступність.

Виклад основного матеріалу. Одним із завдань 
сучасного навчального закладу є підвищення різ-
номаніття видів і форм організації навчальної ді-
яльності учнів та студентів. Навчальна діяльність 
в дистанційному режимі служить активному роз-
витку у студента специфічних умінь, необхід-
них йому для вирішення поставлених навчаль-
них завдань з допомогою засобів телекомунікацій 
і ресурсів мережі Інтернет. Більшість сучасних 
студентів активно використовують комп’ютер 
і Інтернет в своєму житті та освіті. Впровадження 
в практику роботи вчителя технології дистанцій-
ного навчання робить навчальний процес цікавим 
і індивідуальним, відкриває нові можливості для 
творчого самовираження студента.

Якщо розглянути особисту інформацію як 
цінність, що може зберігатись в особистому ка-
бінету користувача, то в цілому можна прийти 
висновку, що 90% цієї інформації є документова-
на інформація, яка найвірогідніше всього майже 
не є захищеною від несанкціонованого доступу 
в разі отримання доступу до особистих даних 
певних зацікавлених осіб.

Документи, що найчастіше зберігаються в осо-
бистих кабінетах та являють найбільшу цінність:

1) інформація про успішність;
2) навчальні посібники;
3) відомості про учнів;
4) приватні рукописи, заготовки текстів – ін-

телектуальна власність;
5) статті з обмеженням у вільному доступі чи 

куплені за кошти;
6) списки та переліки спеціалізованої літера-

тури;
7) спеціально заготовлені контрольні тексти 

та запитання.
Перераховані вище документи можуть мати 

такі формати: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, 
PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu тощо.

Якщо розглянути вірогідні загрози доступу до 
перерахованих вище документів, то слід відмі-
тити, що загрози самі по собі не виявляються. 
Всі загрози можуть бути реалізовані тільки при 
наявності яких-небудь слабких місць – враз-
ливостей, притаманних об’єкту інформатизації. 
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Уразливість – певна слабкість, яку можна ви-
користовувати для порушення інформаційної ав-
томатизованої системи або інформації, яка в ній 
міститься. Особлива увага при розгляді безпеки 
інформації повинна приділятися джерелам за-
гроз, в якості яких можуть виступати як суб’єкти 
(особистості), так і об’єктивні прояви. Причому 
самі джерела загроз можуть перебувати як все-
редині об’єкта інформатизації – внутрішні, так 
і поза ним – зовнішні. Однак найбільшої шкоди 
інформації та інформаційним системам наносять 
неправомірні дії певних осіб і комп’ютерні віруси.

З розвитком мережевих інформаційних тех-
нологій віруси стали представляти реальну за-
грозу для користувачів мережевих і локальних 
комп’ютерних систем.

Типовими причинами порушення інформацій-
ної безпеки та цілісності особистих даних є: по-
милки осіб або неточні їх дії; несправність і (або) 
відмова використовуваного обладнання; неперед-
бачувані і неприпустимі зовнішні прояви; не-
справність і (або) відсутність необхідних засобів 
захисту; випадкові і навмисні дії на інформацію, 
що захищається.

Аналіз і оцінка можливостей реалізації загроз 
повинні бути засновані на побудові моделі загроз, 
класифікації, аналізі та оцінки джерел загроз, 
вразливостей і методів реалізації. Моделюван-
ня процесів порушення інформаційної безпеки 
може здійснюватися на основі розгляду логічного 
ланцюжка: загроза – джерело загрози – метод 
реалізації – вразливість – наслідки.

Загрози класифікуються за можливостями 
нанесення шкоди при порушенні цілей інфор-
маційної безпеки; джерела загроз – за типом 
і місцем розташування носія загрози; уразли-
вості – за належністю до джерела вразливостей, 
можливих проявів. Класифікація атак являє со-
бою сукупність можливих варіантів дій джерела 
загроз певними методами реалізації з викорис-
танням вразливостей, які призводять до реаліза-
ції цілей атаки.

У сучасній літературній діяльності більшість 
авторів публікацій ототожнюють загрозу без-
пеці інформації або з характером (видом, спо-
собом) дестабілізуючого впливу на інформацію, 
або з наслідками (результатами) такого впливу 
у вигляді збитків, яких зазнали суб’єктом в ре-
зультаті порушення його прав.

В даному випадку до таких злочинів можна 
віднести:

– розкрадання – вчинені з корисливою метою 
протиправні безплатне вилучення і (або) звер-
нення чужого майна на користь винного або ін-
ших осіб, які заподіяли збитки власнику чи влас-
нику майна;

– копіювання комп’ютерної інформації – по-
вторення і стійке запечатление інформації на 
машинному чи іншому носії;

– знищення – зовнішній вплив на майно, в ре-
зультаті якого воно припиняє своє фізичне іс-
нування або приводиться в повну непридатність 
для використання за цільовим призначенням.

– знищення комп’ютерної інформації – сти-
рання її в пам’яті ЕОМ;

– пошкодження – зміна властивостей майна, 
при якому істотно погіршується його стан, втра-
чається значна частина його корисних власти-

востей і воно стає повністю або частково непри-
датним для цільового використання;

– модифікація комп’ютерної інформації – 
внесення будь-яких змін, пов’язаних з адаптаці-
єю програми для ЕОМ або баз даних;

– блокування комп’ютерної інформації – 
штучне ускладнення доступу користувачів до ін-
формації, не пов’язане з її знищенням;

– несанкціоноване знищення, блокування, мо-
дифікація, копіювання інформації – будь-які не-
дозволені законом, власником або компетентним 
користувачем зазначені дії з інформацією;

– обман (заперечення автентичності, 
нав’язування неправдивої інформації) – навмис-
не перекручування або приховування істини 
з метою ввести в оману особа, у веденні якого 
знаходиться майно, і таким чином домогтися від 
нього добровільної передачі майна, а також по-
відомлення з цією метою введення в оману.

Узагальнюючи викладене, в подальшому під 
загрозами можна розуміти потенційну або ре-
ально існуючу небезпеку вчинення будь-якого 
діяння (дії або бездіяльності), спрямованого про-
ти об’єкта захисту, що завдає шкоди власнику 
(власнику, користувачеві) інформаційних ресур-
сів, який проявляється в небезпеці спотворення 
і/або втрати інформації, будь-якої неправомір-
ності її використання.

Розглянувши питання загроз безпеки інформа-
ції, слід перейти до питання захисту документова-
ної інформації в системах дистанційного навчання. 
Щоб захистити потрібну вам інформацію в інфор-
маційному середовищі можна вдатися до великого 
різноманіття захисних систем, але впевнене місце 
в інформаційному захисті посідає цифровий водя-
ний знак та електронний цифровий підпис.

Однією з важливих проблем інформаційної 
безпеки є організація захисту електронних да-
них і електронних документів. Для їх кодування, 
з метою задоволення вимог забезпечення безпе-
ки даних від несанкціонованих впливів на них, 
використовується електронний цифровий підпис.

Електронний цифровий підпис – вид електро-
нного підпису, отриманого за результатом крип-
тографічного перетворення набору електронних 
даних, який додається до цього набору або ло-
гічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити 
його цілісність та ідентифікувати підписувача. 
Електронний цифровий підпис накладається за 
допомогою особистого ключа та перевіряється за 
допомогою відкритого ключа. ЕЦП як спосіб іден-
тифікації підписувача електронного документу, 
дозволяє однозначно визначати походження ін-
формації (джерело інформації), що міститься 
у документі. Завдяки цьому ЕЦП є також надій-
ним засобом розмежування відповідальності за 
інформаційну діяльність у суспільстві, зокрема, 
відповідальності за дезінформування.

Електронний цифровий підпис накладається 
за допомогою особистого ключа та перевіряєть-
ся за допомогою відкритого ключа. За правовим 
статусом він прирівнюється до власноручного 
підпису (печатки). Електронний підпис не може 
бути визнаний недійсним лише через те, що він 
має електронну форму або не ґрунтується на по-
силеному сертифікаті ключа. За умови правиль-
ного зберігання власником секретного (особисто-
го) ключа його підробка неможлива. Електронний 
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документ також не можливо підробити: будь-які 
зміни, не санкціоновано внесені в текст докумен-
ту, будуть миттєво виявлені.

9. Задля забезпечення більшої надійності ці-
лісності документу, особливо на прикладі впрова-
дження його в системи дистанційного навчання, 
слід використовувати цей метод на будь-якому 
етапі роботи з документообігом.

Слід розуміти, що при підписанні електронно-
го документу його початковий зміст не змінюєть-
ся, а додається блок даних, так званий Електро-
нний цифровий підпис. Отримання цього блоку 
можна розділити на два етапи:

На першому етапі за допомогою програмного 
забезпечення і спеціальної математичної функції 
обчислюється так званий «відбиток повідомлен-
ня» (message digest).

Цей відбиток має такі особливості:
• фіксовану довжину, незалежно від довжини 

повідомлення;
• унікальність відбитку для кожного повідо-

млення;
• неможливість відновлення повідомлення по 

його відбитку.
Таким чином, якщо документ був модифіко-

ваний, то зміниться і його відбиток, що відобра-
зиться при перевірці Електронного цифрового 
підпису.

На другому етапі відбиток документу шиф-
рується за допомогою програмного забезпечення 
і особистого ключа автора.

Розшифрувати ЕЦП і одержати початковий 
відбиток, який відповідатиме документу, можна 
тільки використовуючи Сертифікат відкритого 
ключа автора.

Таким чином, обчислення відбитку документу 
захищає його від модифікації сторонніми особа-

ми після підписання, а шифрування особистим 
ключем автора підтверджує авторство докумен-
ту. Нижче можна розглянути ілюстрацію цифро-
вого підпису даних.

Наступним, не менш важливим методом за-
хисту документованої інформації, який може 
бути використаним задля забезпечення надій-
ності цілісності документів при роботі з система-
ми дистанційного навчання є цифровий водяний 
знак (ЦВЗ). Щоб комп’ютерний файл, який пред-
ставляє собою об’єкт авторського права, не міг 
бути змінений без відома автора, щоб він містив 
всю необхідну інформацію про правомірне вико-
ристання, застосовуються стенографічні вставки, 
або цифрові водяні знаки (ЦВЗ). Якщо твір під-
дається якимось змінам, то разом з ним зміню-
ється і видимий водяний знак.

Видимі ЦВЗ досить просто видалити або 
замінити. Для цього можуть бути використані 
графічні або текстові редактори. Невидимі ЦВЗ 
є вбудовані в комп’ютерні файли вставки, які 
не сприймаються людськими органами зору або 
слуху. Тому ЦВЗ повинні відповідати наступ-
ним вимогам:

– непомітність для користувачів;
– індивідуальність алгоритму нанесення (до-

сягається за допомогою стеганографічного алго-
ритму з використанням ключа);

– можливість для автора виявити несанкціо-
новане використання файлу;

– неможливість видалення неуповноважени-
ми особами;

– стійкість до змін носія-контейнера (до змі-
ни його формату і розмірів, до масштабування, 
стиску, повороту, фільтрації, введення спеце-
фектів, монтажу, аналоговим і цифровим пере-
творенням).

 
Рис. 1. Ілюстрація цифрового підпису даних



«Young Scientist» • № 12 (52) • December, 2017 551

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І 

Н
А

У
К

И

Для підвищення захищеності файлів пропо-
нується підписувати весь контейнер (електро-
нний документ або об’єкт авторського права) 
з впровадженими ЦВЗ і електронним цифровим 
підписом, отриманої з використанням закритого 
ключа автора документа.

Кожен легальний користувач може за допо-
могою відкритого ключа перевірити справжність 
і незмінність файлу. Цифровий водяний знак 
є гарантією того, що навіть якщо зловмисник під-
пише файл від свого імені, результати перевірки 
його електронного підпису і ЦВЗ не співпадуть 
і можна буде встановити порушення. ЦВЗ ви-
ступає в якості додаткового рівня захисту, який 
іноді важко навіть виявити, а тим більше обійти. 
Цей рівень захисту дозволяє довести авторство 
при експертизі.

Одночасне незалежне використання декіль-
кох технічних заходів захисту ЦВЗ та ЕЦП 
підвищує рівень захищеності електронного до-

кумента в системі. Потрібно витратити чимало 
коштів (місяці і навіть роки, тисячі і мільйони 
доларів), щоб підібрати цифровий підпис до 
електронного документа.

Висновок. В статті було розкрито питання за-
хисту документованої інформації, зокрема за до-
помогою дворівневої аутентифікація, цифрового 
водяного знаку та електронного цифрового під-
пису. Таким чином було запропоновано одночас-
не використання відразу трьох методів захисту 
інформації, які можна впровадити в системи дис-
танційного навчання аби надійно зберігати цінну 
інформацію з простим доступом лише ідентифі-
кованого користувача. Важливо знати, що харак-
терною особливістю електронних даних є можли-
вість легко і непомітно спотворювати, копіювати 
або знищувати їх. Тому було розглянуте питання 
безпечного функціонування даних в будь-яких 
інформаційних системах з використання найна-
дійніших методів захисту інформації.
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ДОСТУПА  
К СИСТЕМАМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
Использование автоматизированных систем во всех сферах деятельности человека, основанных на 
применении современных информационно-коммуникационных технологий, выдвинуло целый ряд про-
блем перед разработчиками и пользователями этих систем. Одна из самых острых проблем – проблема 
информационной безопасности, которую необходимо обеспечивать, контролировать, а также создавать 
условия для ее управления. Статья посвящена рассмотрению средств конфиденциальности информа-
ции, содержащейся в документированной среде систем дистанционного обучения. В статье предложе-
ны способы улучшения надежности и защищенности документированной информации, основанные на 
защите доступа к определенной информации и идентификации разрешенного пользователя.
Ключевые слова: системы дистанционного обучения (СДО), информационная безопасность, аутенти-
фикация, электронная цифровая подпись (ЭЦП), цифровой водяной знак (ЦВЗ).
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ЛЛЯНІ КОРМОВІ ЕКСТРАКТИ ЯК КОМПОНЕНТИ КОМБІКОРМІВ

Тракало Т.О.
Національний університет харчових технологій

В статті наведено результати досліджень хімічного, мінерального складу, мікробіологічних показників та 
терміну придатності лляних кормових екстрактів на основі води та сироватки. Вперше було досліджено 
хімічний та мінеральний склад лляних кормових екстрактів, які є джерелом білку, вміст сирого протеїну 
становить 17,2-18,8%, а вміст сирого жиру становить 9,5-10,3%. Проведеними дослідженнями щодо лляних 
кормових екстрактів ідентифіковано 11 незамінних амінокислот. Серед незамінних амінокислот підвищений 
вміст мали фенілаланін+тирозин та треонін. За амінокислотним складом білок лляних кормових екстрактів 
є повноцінним, оскільки до його складу входять усі незамінні амінокислоти, в тому числі найважливіші з 
них – метіонін + цистеїн та лізин. Визначено біологічну цінність білка екструдованих кормових сумішей 
за амінокислотним скором, яка знаходиться в межах 84-87,8%. Дослідженнями доведено, що лляні кормові 
екстракти є цінними побічними продуктами виробництва лляних екстрактів харчового призначення і їх до-
цільно використовувати при виробництві кормів для сільськогосподарських тварин та птиці.
Ключові слова: льон, корм, білок, мінеральні речовини, комбікорм.
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METHODS OF PROVIDING RELIABLE ACCESS TO REMOTE TRAINING SYSTEMS

Summary
The use of automated systems in all spheres of human activity, based on the use of modern information 
and communication technologies, has raised a number of problems for developers and users of these 
systems. One of the most acute problems is the problem of information security, which must be provided, 
monitored, and create conditions for its management. The article is devoted to the consideration of the 
means of confidentiality of information contained in the documented environment of distance learning 
systems. The article suggests ways to improve the reliability and security of documented information, 
based on protecting access to certain information and identifying an authorized user.
Keywords: distance learning systems (DLS), information security, authentication, electronic digital 
signature (EDS), digital watermark (CEH).

Постановка проблеми. Технологічні схеми 
на базі РІА дозволяють отримувати ви-

сокоякісні харчові, біологічно активні та кормові 
екстракти [1].

При розробці екструдованих кормових сумі-
шей використовували лляні кормові екстракти на 
основі води або сироватки. Екстракти отримува-
ли в роторно імпульсному апараті (РІА) за прин-
ципом дискретно-імпульсного введення енергії 
(ДІВЕ) шляхом розділення лляних екстрактів 
харчового призначення на рідкий та концентро-
ваний продукт. Рідкий продукт використовують 
у харчових цілях, а концентрований – для годів-
лі сільськогосподарських тварин.

Роторно імпульсні апарати (РІА) – це пер-
спективне та ефективне обладнання, яке ви-
користовують для забезпечення інтенсифікації 
технологічних процесів, а також дає можливість 
впроваджувати на їх основі енергоефективні 
технологіі в харчовій, фармацевтичній, сільсько-
господарській та інших галузях промисловості.

РІА – є ефективними апаратами завдяки 
багатофакторній дії на гетерогенну рідину для 
отримання стабільних, високодисперсних емуль-

сій і суспензій, інтенсифікації процесів розчи-
нення і емульгування речовин, зміни фізико-
хімічних параметрів речовини, що піддається 
обробки викликає деструкцію, молекулярних 
сполучень і діє на колонії живих мікроорганізмів, 
дріжджів та плісняв. В роботі використовували 
апарат РІА-5000 з зазором між статором і рото-
ром 450 мкм.

Цей апарат був використаний для обробки су-
мішей, до складу яких входило насіння льону, а 
в якості розчинника вода або молочна сироватка.

Головні механізми, що виникають при обробці 
вищезгаданих систем є:

– механічна дія на частинки гетерогенного 
середовища, що виникає завдяки удару, зрізу-
вання та перетирання при контакті з робочим 
органом РІА;

– гідродинамічна дія, що виникає у великих 
зсувних напругах рідини, турбулентності, пуль-
сацій, швидкості і тиску потоку рідини;

– гідродинамічна дія на рідину, що обробля-
ється, виникає за рахунок мало масштабних 
пульсацій і тиску, інтенсивної кавітації, ударних 
хвиль та нелінійних акустичних ефектів.
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Дослідження впливу кавітаційних ефектів 
в РІА проводили при екстрагуванні насіння льо-
ну, орієнтуючись на показники фізико-хімічних 
властивостей та біологічної цінності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поживність та хімічний склад лляних екстра-
ктів на основі води та сироватки насамперед за-
лежать від хімічного складу насіння льону. Хі-
мічний склад насіння льону залежить від сорту, 
кліматичних особливостей, району вирощування 
та методів обробки [2-4].

Проведені експериментальні дослідження 
впливу механізму ДІВЕ з активізацією кавіта-
ційної дії на екстрагування з рослинної сировини 
вказують на перспективне використання проце-
су вилучення БАР з ініціюванням кавітаційних 
ефектів. Встановлено, що активізація кавіта-
ційного механізму приводить до інтенсифікації 
процесу екстрагування за рахунок перенесення 
корисних речовин в екстрагент з наступним роз-
чиненням. Встановлено, що ефективність кавіта-
ційного впливу на процес екстрагування в певній 
мірі залежить від природи і структури рослинної 
сировини [5].

Мета статті. Метою нашого дослідження 
було визначити можливість використання лля-
них кормових екстрактів у виробництві кормів 
для сільськогосподарських тварин та птиці, до-
слідити хімічний склад, мікробіологічні показ-
ники та встановити термін придатності ЛКЕОВ 
та ЛКЕОС.

Виклад основного матеріалу. Порівняльна ха-
рактеристика хімічного складу лляних кормових 
екстрактів наведено в табл. 1 (на суху речовину).

Таблиця 1
Хімічні показники лляних кормових екстрактів

Показник ЛКЕОВ ЛКЕОС
Масова частка сухих речовин, % 65 60
Масова частка сирого жиру, % 9,5 10,3

Масова частка сирого протеїну, % 17,2 18,8
Кислотність, град 1,4 2,3

Масова частка сирої золи, % 3,9 4,2
Масова частка клітковини, % 15,1 16,8

Харчові волокна, % 35 35

Аналіз даних табл. 1, свідчить про те, що лля-
ні кормові екстракти містять у своєму складі міс-
тять сирого протеїну – 17,2-18,8%, це дає мож-
ливість частково замінювати білкові компоненти 
корму, котрі коштують дорого, на лляні кормові 
екстракти. Кількість сирого жиру у лляних кор-
мових екстрактах становить 9,5-10,3%, що дає 
можливість вважати їх високоенергетичною си-
ровиною для виробництва кормів.

ЛКЕ містять у своєму складі багато кліткови-
ни 15,1-16,8%, в котрій внаслідок екстракції від-
булися фізико-хімічні зміни, завдяки чому пере-
травність її зросла.

Поживність будь-якого виду сировини визна-
чається вмістом в них білка, проте слід зазна-
чити, що потрібно враховувати його показник 
якості, а саме вміст незамінних амінокислот. 
Результати досліджень амінокислотного складу 
лляних кормових екстрактів наведено у табл. 2.

Аналіз даних табл. 2 показує, що білок лля-
них кормових екстрактів містить майже всі не-

замінні амінокислоти, які необхідні тваринам 
для життєдіяльності. Лімітуючою амінокислотою 
у обох зразках є лізин, який знаходиться в ме-
жах 0,66-0,89%. Біологічна цінність лляних кор-
мових екстрактів становить 84-87,8%, що свід-
чить про добру засвоюваність білку тваринами. 
Незамінні амінокислоти повинні надходити до 
організму з кормом, оскільки вони не синтезу-
ються в організмі.

Таблиця 2
Амінокислотний склад концентрованих 
залишків лляних кормових екстрактів

Показник
Шкала 
ФАО / 

ВООЗ, %

ЛКЕОВ ЛКЕОС

% Скор % Скор

Валін 5,0 1,56 31 1,31 26
Лізин 7,7 0,89 12 0,66 9

Лейцин 9,9 1,52 15 1,53 15
Ізолейцин 4,6 1,42 30 1,24 27
Треонін 5,0 1,65 33 1,44 29

Метіонін + 
цистеїн 3,5 0,86 25 0,84 24

Фенілаланін + 
тирозин 7,6 1,94 26 1,65 22

Гістидин 2,9 0,78 27 0,63 22
Аргінін 4,4 3,05 69 2,72 62

Сума незамін-
них амінокис-

лот
13,76 12,02

КРАС, % 16 14,2
Б Ц, % 84 87,8

Найважливішими мікроелементами для тва-
рин є кальцій і фосфор. Їх обмін в організмі 
тварини тісно пов’язаний між собою. Тому для 
нормального функціонування його ці елементи 
повинні надходити у певних співвідношеннях  
1,5-2,0. За нестачі цих елементів у тварин спо-
вільнюється ріст, погіршується апетит, знижу-
ється продуктивність і плодючість. Результати 
наших досліджень показали (табл. 3), що вміст 
кальцію у лляних кормових екстрактах стано-
вить – 1,06-1,23 г/ кг, а фосфору – 2,40-2,58 г/кг.

Таблиця 3
Мінеральний склад концентрованих залишків 

лляних кормових екстрактів
Показник ЛКЕОВ ЛКЕОС

Макроелементи, г/кг
Кальцій 1,23 1,06
Магній 0,93 0,74
Натрій 1,00 0,91
Фосфор 2,58 2,40
Калій 5,40 5,10

Мікроелементи, мг/кг
Залізо 44,86 41,35
Цинк 22,11 20,74
Мідь 3,15 2,93

Марганець 15,64 15,23

Під час проведення дослідів були вивчені 
зміни мікробіологічного стану лляних кормових 
екстрактів у процесі зберігання за такими по-
казниками: загальна кількість мікробних клітин 
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(МАФАМ), наявність патогенних мікроорганізмів 
в тому числі сальмонели, наявність бактерій гру-
пи кишкової палички (БГКП, КУО/г), наявність 
анаеробів та аеробів.

Відомо, що термостійкість мікроорганізмів за-
лежить від властивостей середовища, тобто рос-
линної суміші, яка нагрівається, а саме: кількості 
та стану білків, жиру, РН середовища. Бактеріо-
логічне визначення термічної гибелі мікроорганіз-
мів – це коли вони втрачають можливість до по-
новлення своїх життєвих функцій. Термостійкість 
мікроорганізмів максимальна у невеликому діапа-
зоні від РН 6,0 до 7,0 причому, за межами цього 
діапазону різко зменшується. В нашому випадку 
багатофакторна дія механізмів ДІВЕ приводить до 
суттєвого збільшення РН від 4,7 у вихідній суміші 
до РН – 6,5…6,8 після обробки на апаратах РІА.

Автори [6] стверджують, що «бактерії вважа-
ються померлими, якщо вони втратили здатність 
до відновлення навіть тоді, коли для цього ство-
ренні найоптимальніші умови». При однофактор-
ній дії тепла клітини отримують ушкодження, 
які в сприятливих умовах поновлюють життєді-
яльність, а в інших приводить до загибелі клітин. 
Після поновлення ушкоджень, що спричинило 
прогрівання клітини можуть розмножуватися як 
і клітини, що не отримали дії тепла. Тобто понов-
лення сублетальних термопошкоджень – це про-
цес, що проходить тільки у відповідних умовах, 
в яких відновлюється нормальний склад і функ-
ції клітини і здатність до розмноження. Загибель 
мікроорганізмів від дії тепла залежить від термі-
ну обробки, стану і властивостей середовища, су-
противу мікроорганізмів і тільки при відсутності 
цього різного супротиву, діє лінійність кривої ги-
белі мікроорганізмів.

Після обробки теплом залишається якась кіль-
кість мікроорганізмів, які здатні до відновлення 
і подальшому розмноженню. Автори [6] встано-
вили, що причиною цього є те, що завдяки дії 
енергії порушуються водневі зв’язки у клітині, 
які можуть поновлюватися завдяки довгохвильо-
вому світлу або речовинам, що несуть електрич-
ний заряд і здатні зв’язуватися з воднем. Тому, 
перед екструдуванням попередня обробка на 
апаратах РІА, де діють механізми дискретно ім-
пульсного вводу енергії, забезпечує: максималь-
не зменшення вегетативної мікрофлори; спорової 
мікрофлори; плісняв і дріжджів. Зміна мікробіо-
логічних показників лляних кормових екстрактів 
у процесі зберігання наведена у табл. 4.

Аналіз даних наведених в табл. 4 для всіх 
зразків лляних кормових екстрактів показує, 
що як на початку, так і в кінці зберігання, для 
них характерний досить низький рівень мікро-
біологічного обсіменіння. Загальна кількість ме-
зофільних аеробних і факультативно анаеробних 
мікроорганізмів (МАФАМ) у лляних кормових 
екстрактах знаходиться в допустимих межах 
3•104 – 5•104 (не більше 5•105 КУО/г) [7-8].

Також було проведено дослідження щодо ви-
значення терміну придатності лляних кормових 
екстрактів. Щоб отримати повну картину про 
якість лляних кормових екстрактів необхідно до-
слідити зміну перекисного числа жиру під час їх 
зберігання (табл. 5).

За чинною нормативно-технічною документа-
цією допустимий вміст перекисного числа жиру 

у кормах для сільськогосподарських тварин 
та птиці має бути не більше 0,3% J2. Отримані 
дані досліджень, вказують на те, що протягом 
усього терміну зберігання у всіх зразках лляних 
кормових екстрактах зростає перекисне число 
жиру. Значне зростання перекисного числа жиру 
спостерігається після 45 діб зберігання при тем-
пературі 20° С.

Таблиця 4
Зміна мікробіологічних показників лляних 
кормових екстрактів у процесі зберігання

Про-
дукт

Термін 
збері-
гання, 

діб

МА-
ФАМ, 
КУО/г

БГКП, 
КУО/г

Пато-
генні 

мікроор-
ганізми, 
КУО/г

Анае-
роби

При температурі 20° С

ЛКЕОВ

0 < 10 н/в н/в н/в 
15 2*102 н/в н/в н/в 
30 9*102 н/в н/в н/в 
45 5*103 н/в н/в н/в 
60 3*104 н/в н/в н/в 

ЛКЕОС

0 < 10 н/в н/в н/в 
15 5*102 н/в н/в н/в 
30 1*103 н/в н/в н/в 
45 7*103 н/в н/в н/в 
60 5*104 н/в н/в н/в 

При температурі 0° С

ЛКЕОВ

0 < 10 н/в н/в н/в 
15 < 10 н/в н/в н/в 
30 < 10 н/в н/в н/в 
45 < 10 н/в н/в н/в 
60 < 10 н/в н/в н/в 

ЛКЕОС

0 < 10 н/в н/в н/в 
15 < 10 н/в н/в н/в 
30 < 10 н/в н/в н/в 
45 < 10 н/в н/в н/в 
60 < 10 н/в н/в н/в 

Таблиця 5
Зміна перекисного числа жиру у ЛКЕ  

під час зберігання

Термін 
зберіган-
ня, діб

ЛКЕОВ ЛКЕОС
Температура зберігання, °С

0 20 0 20
0 0,05 0,05 0,08 0,08
2 0,05 0,07 0,08 0,1
4 0,06 0,08 0,1 0,15
6 0,09 0,13 0,12 0,17
8 0,1 0,14 0,14 0,19
15 0,17 0,2 0,19 0,24
30 0,2 0,23 0,23 0,27
45 0,25 0,29 0,27 0,31
60 0,32 0,38 0,35 0,42

При підвищеному кислотному числі жири не 
завжди бувають прогірклі, а кислотне число зі-
псованих продуктів не завжди буває високим. На 
рисунку 1 наведено зміну кислотного числа жиру 
в лляних кормових екстрактах у процесі зберігання.

Аналіз рисунків свідчить про те, що кислотне 
число жиру найінтенсивніше зростає при тем-
пературі 20° С і перевищує норму 20 мгКОН/г 
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жиру вже на 8 день зберігання, а при темпера-
турі зберігання 0° С дані перевищують норму 
лише після 45 діб зберігання. Тому встановлено, 
що зберігатися лляні кормові екстракти на основі 
води або сироватки можуть протягом 7 днів при 
температурі 20° С, а при температурі 0° С вони 
зберігаються 45 діб.

Висновок. Результати досліджень хімічного 
складу, поживності та вмісту мінеральних речо-
вин, свідчать про те, що лляні кормові екстракти 
є цінними побічними продуктами виробництва 
лляних екстрактів харчового призначення і їх 
доцільно використовувати при виробництві кор-
мів для сільськогосподарських тварин та птиці.

а)                                          б)
 Рис. 1. Зміна кислотного числа жиру в лляних кормових екстрактах  

у процесі зберігання (а) при температурі 20° С, б) при температурі 0° С)
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ЛЬНЯНЫЕ КОРМОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ КАК КОМПОНЕНТЫ КОМБИКОРМОВ

Аннотация
В статье приведены результаты исследований химического, минерального состава, микробиологиче-
ских показателей и срока годности льняных кормовых экстрактов на основе воды и сыворотки. Впер-
вые были исследованы химический и минеральный состав льняных кормовых экстрактов, которые 
являются источником белка, содержание сырого протеина составляет 17,2-18,8%, а содержание сырого 
жира составляет 9,5-10,3%. Проведенными исследованиями льняных кормовых экстрактов идентифи-
цировано 11 незаменимых аминокислот. Среди незаменимых аминокислот повышенное содержание 
имели фенилаланин + тирозин и треонин. По аминокислотному составу белок льняных кормовых 
экстрактов является полноценным, поскольку в его состав входят все незаменимые аминокислоты, 
в том числе важнейшие из них – метионин + цистеин и лизин. Определена биологическая ценность 
белка экструдированных кормовых смесей по аминокислотному скору, которая находится в пределах 
84-87,8%. Исследованиями доказано, что льняные кормовые экстракты являются ценными побочными 
продуктами производства льняных экстрактов пищевого назначения и их целесообразно использовать 
при производстве кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.
Ключевые слова: лен, корм, белок, минеральные вещества, комбикорм.
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WOOD FOREST EXTRACTS AS COMBINED COMPONENTS

Summary
The article presents the results of research on the chemical, mineral composition, microbiological parameters 
and the expiration date of flaxseed extracts based on water and serum. For the first time, the chemical 
and mineral composition of flaxseed extracts, which is a source of protein, has a chemical protein content 
of 17.2-18.8% and a crude fat content of 9.5-10.3%. 11 indispensable amino acids have been identified by 
studies on linseed extracts. Among the essential amino acids, phenylalanine + tyrosine and threonine 
had high content. According to the amino acid composition, the protein of flaxseed extracts is valuable, 
since it contains all the essential amino acids, including the most important of them – methionine + 
cysteine and lysine. The biological value of the protein of extruded feed mixtures according to amino 
acids is determined, which is within 84-87.8%. Studies have shown that flax feed extracts are valuable 
by-products of the production of flax extract for food use and should be used in the production of feed 
for farm animals and poultry.
Keywords: flax, feed, protein, mineral substances, mixed fodder.
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
НЕСТАЦИОНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНСТРУКЦИИ  

С ПУЗЫРЬКОВОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Штефан Н.И., Гнатейко Н.В.
Национальный технический университет Украины

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

В данной статье рассматривается вопрос о нестационарном динамическом взаимодействии упругой кон-
струкции с жидкостью при импульсном нагружении. При этом изучаются различные модельные пред-
ставления о поведении жидкости. Поведение жидкой среды в работе рассмотрено в рамках двух моделей: 
идеально упругой и пузырьковой. Сформулирована общая математической постановка задачи нестацио-
нарного взаимодействия упругой конструкции в виде цилиндрического бака и коаксиальных цилиндров с 
жидкостью на основе принятых модельных представлений о поведении жидкости.
Ключевые слова: нестационарное взаимодействие, гидроупругие системы, идеально упругая жидкость, 
пузырьковая жидкость.
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Постановка задачи. Данная работа посвя-
щена исследованию динамики гидроупру-

гих систем с учетом различных модельных пред-
ставлений о поведении жидкости.

Математическая постановка задачи заключа-
ется в использовании уравнений:

1) движения конструкции;
2) движения жидкости;
3) контактного взаимодействия конструкции 

с жидкостью (граничные условия).
Для описания движения рассматриваемых 

в работе конструкций в виде цилиндрическо-
го бака с упругим днищем (круглой пластины) 
и коаксиальных цилиндров использовались ли-
нейные уравнения моментной теории оболочек, 
записанные в перемещениях. Контактные усло-
вия на поверхности «жидкость-конструкция» со-
ответствуют условиям непротекания и равенства 
давления идеальной жидкости нагрузке, направ-
ленной по нормали к конструкции.

Поведение жидкой среды в работе рассмо-
трено в рамках двух моделей: идеально упругой 
и пузырьковой [1]. Показано, что использованные 

модели жидкости не являются независимыми, а 
при некоторых условиях даже переходят одна 
в другую.

Цель исследования заключается в математи-
ческой постановке задачи нестационарного вза-
имодействия гидроупругой конструкции в виде 
цилиндрического бака и коаксиальных цилин-
дров с жидкостью на основе принятых модель-
ных представлений о поведении жидкости.

Изложение основного материала исследова-
ния. При математическом описании модели иде-
ально упругой жидкости приняты допущения о 
неразрушаемости жидкой среды и отсутствия 
в ней поврежденностей в виде пузырьков газа. 
При этом уравнение движения в форме Лэмба-
Громеки и уравнение неразрывности жидкости 
имеют вид [1]:
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тут ∇  – оператор Гамильтона, V P* * *, ,  ρ  – век-
тор скорости жидкости, давление и плотность, 
соответственно.

Уравнение состояния такой жидкости [1]:

P B
P B

* *+
+

=










0 0

ρ
ρ

λ

,                    (2)

где P0 0,  ρ  – давление и плотность в жидкости 
в состоянии покоя, λ – показатель адиабаты, В – 
постоянная.

Математическая модель пузырьковой жидко-
сти существенно отличается от идеальной тем, 
что она дополнительно содержит уравнение коле-
баний пузырька газа в виде уравнения Рэлея [2]

RR R P P t
p

ã
 + = −( )2

3
12

ρ
( ) ,

P p R Rã = ( )0 0

3γ ,                     (3)

а в уравнении движения жидкой среды при-
сутствуют дополнительные члены, учитывающие 
наличие пузырьков газа радиуса R и концентра-
ции (количество в 1 см3) n.

Так как рассматриваемое движение жидкости 
считаем безвихревым, то введем потенциал ско-
рости ψ∗ , а именно:

V∗ ∗= ∇ψ .
Учитывая сказанное выше, описываем дви-

жение пузырьковой жидкости системой диффе-
ренциальных уравнений вида:
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где V  – объем пузырька газа.
Система (4) соответствует наиболее обще-

му случаю движения пузырьковой жидкости. 
В работе рассмотрен ряд упрощенных вариантов 
представления уравнений (4), соответствующих 
случаям частичной физической линеаризации 
задачи. Отметим, что наиболее простой вариант 
соответствует допущению о недеформируемости 
газовых пузырьков. В этом случае присутству-
ющее газосодержание учитывалось пересчетом 
скорости звука в газонасыщенной среде с учетом 
объемной концентрации газа.

На основе принятых модельных представ-
лений о поведении гидроупругих систем общая 
постановка задачи гидроупругости относительно 
расчета нестационарного взаимодействия цилин-
дрического бака с пузырьковой жидкостью за-
ключается в решении следующих взаимосвязан-
ных уравнений:

1) уравнения движения пластины, которая 
является днищем бака [3]:
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где W – прогиб пластины в направлении оси, 
P∗  – гидродинамическое давление, ρ и h – плот-
ность материала и толщина пластины;

или уравнения движения цилиндрической обо-
лочки, записанного относительно компонент пере-
мещения срединной поверхности согласно [4].

2) уравнения движения пузырьковой жидкости:
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(уравнение (6) записано в цилиндрической си-
стеме координат x, r, φ);

3) уравнения колебаний пузырька газа:
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Рг – давление газа в пузырьке;
4) граничные условия:

∂
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 (для бака),

∂
∂

=
∂
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W
t r
i ψ

 (для оболочки).

Таким образом, рассмотрена математическая 
постановка инженерной задачи гидроупругости 
относительно исследования нестационарного по-
ведения гидромеханических систем в виде:

а) цилиндрического бака с упругим стальным 
днищем, заполненного пузырьковой жидкостью 
при воздействии импульсной нагрузки P Ae a t

0
0= α  

на свободную поверхность жидкости;
б) соосных (коаксиальных) цилиндрических 

оболочек, между которыми находится жидкость, 
при воздействии импульсной нагрузки на боко-
вую поверхность внешней оболочки;

Отметим, что деформирование оболочек 
и движение жидкости должно быть в таком слу-
чае симметричным относительно плоскости, про-

ходящей через ϕ
π π

=
2

3
2

;  , следовательно запи-

сываем:

∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂

=
ψ
ϕ ϕ ϕ

0 0 0; ;  
W Vi i .

Общая расчетная методика исследования ги-
дроупругих процессов в данной работе заклю-
чается в решении задачи гидроупругости для 
указанных выше конструкций в двух вариантах, 
соответствующих принятым моделям жидко-
сти. При этом уравнения движения конструкции 
и граничные условия остаются неизменными.

Особый интерес представляет вопрос об ис-
следовании динамического поведения пузырь-
ков газа, находящихся в жидкости. Как показа-
ли численные эксперименты по моделированию 
пузырьковой жидкости, основное время расчёта 
требует решение уравнения Рэлея вида (3).

В работе рассматриваются следующие мето-
дики и алгоритмы решения уравнения Рэлея.

1. Аналитико-численная методика, основанная 
на дискретизации процесса нагружения пузырь-
ка по параметру нагружения p. Предполагается, 
что давление p, оставаясь постоянным в преде-
лах шага, скачкообразно меняется при переходе 
от шага к шагу. Это позволяет использовать ана-
литическое решение уравнения (3).

2. Численное интегрирование уравнения (3) 
с использованием математической среды про-
граммирования MATLAB.
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3. Численная процедура расчета, основанная 
на использовании линеаризованного уравнения 
Рэлея, соответствующего случаю малых колеба-
ний пузырька.

Отметим что для интегрирования (3) приме-
нят конечно-разностное представление произво-
дных по времени.

Программная алгоритмическая реализация 
подсчетов метода конечных разностей была про-
делана с помощью математической среды про-
граммирования MATLAB.

В результате проведенной серии численных 
экспериментов будет получена исчерпывающая 
информация о работоспособности и функцио-
нальных возможностях предложенных методик.

Следует отметить что модель пузырьковой 
жидкости, которая используется в исследова-
ниях автора, основана на предположении об от-
сутствии взаимодействия газовых пузырьков, 
находящихся в жидкости. Было также оценено 
минимальное расстояние между центрами пу-

зырьков, при котором данное предположение 
справедливо.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы дальнейшего развития в этом направле-
нии. В результате проведения серии численных 
экспериментов по моделированию пузырьковой 
жидкости на основе уравнения Рэлея будет по-
лучена исчерпывающая информация о работо-
способности и функциональных возможностях 
предложенных в работе методик по исследова-
нию динамического поведения пузырьков газа, 
находящихся в жидкости.

Дальнейшее исследование динамики нестаци-
онарного взаимодействия элементов конструк-
ции с идеальной и пузырьковой жидкостью 
заключается в программной алгоритмической 
реализации подсчетов с привлечением метода 
конечных разностей с помощью математической 
среды программирования MATLAB и в анализе 
полученных численных результатов, что найдет 
свое отражение в дальнейших публикациях.
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ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
КОНСТРУКЦІЇ З БУЛЬБАШКОВОЮ РІДИНОЮ

Анотація
У даній статті розглядається питання про нестаціонарну динамічну взаємодію пружної конструкції 
з рідиною при імпульсному навантаженні. При цьому вивчаються різні модельні уявлення про поведінку 
рідини. Поведінка рідкого середовища в роботі розглянута в рамках двох моделей: ідеально пруж-
ною і бульбашкової. Сформульована загальна математична постановка задачі нестаціонарної взаємодії 
пружної конструкції у вигляді циліндричного бака і коаксіальних циліндрів з рідиною на основі при-
йнятих модельних уявлень про поведінку рідини.
Ключові слова: нестаціонарна взаємодія, гідропружні системи, ідеально пружна рідина, бульбашко-
ва рідина.
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CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL MODEL OF THE NONSTATIONARY 
INTERACTION OF A STRUCTURE WITH A BUBBLE LIQUID

Summary
In this paper, we consider the nonstationary dynamic interaction of a hydroelastic structure under impulse 
loading. In doing so, various model concepts about the behavior of a liquid are studied. The behavior of 
the liquid medium in the work is considered in the framework of two models: perfectly elastic and bubble. 
A general mathematical formulation of the problem of the nonstationary interaction of a hydroelastic 
construction in the form of a cylindrical tank and coaxial cylinders with a fluid is formulated on the basis 
of the accepted model concepts of fluid behavior.
Keywords: nonstationary interaction, hydroelastic systems, perfectly elastic liquid, bubble liquid.
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ІННОВАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Безсмертна О.В., Денисевич Є.С., Зайцева Д.Є.
Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

У статті висвітлено актуальність та завдання інноваційної логістики як невід’ємної складової ефектив-
ної діяльності підприємств. Досліджено переваги, які організація отримує в результаті імплементації 
інноваційної логістики. Особливу увагу приділено аналізу форм логістичних інтеграцій та їх зв’язку з 
сучасними інтегрованими концепціями інноваційного управління підприємством. Охарактеризовано досвід 
закордонних фірм у галузі впровадження нововведень в логістичні потокові процеси. Було встановлено, 
що прогресивне функціонування компаній в майбутньому є можливим тільки в результаті неминучої, 
всеосяжної технологізації.
Ключові слова: інноваційна логістика, інтеграція, інноваційні технології, «шість сигм», «бережлива 
логістика».
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Постановка проблеми. В сучасному біз-
нес-середовищі, де підприємства ведуть 

конкурентну боротьбу за ринки, ресурси та спо-
живачів, впровадження інновацій є одним з най-
раціональніших рішень. Даний крок необхідний не 
тільки по відношенню до удосконалення харак-
теристик та властивостей товарів/послуг, а й до 
логістичних систем, що забезпечують виробни-
цтво матеріалами та комплектуючими у потріб-
ній кількості, встановленої якості та у визначений 
термін за найменших витрат. Доцільність засто-
сування та імплементації інновацій в логістичні 
системи, зумовлюється їх спроможністю вплива-
ти на створення нових форм комерційних опера-
цій, прискорюючи процеси товарообміну та обо-
ротності капіталу, при цьому, знижуючи запаси 
матеріалів та готової продукції на складах, одно-
часно, забезпечуючи задоволення потреб спожи-
вачів. На сьогоднішній день необхідність введення 
в дію передових технологій у сферу логістики на-
буває глобального характеру та пояснюється тим, 
що підприємства, які здатні найшвидше адапту-
ватися до ринкових умов та надати клієнтам про-
дукцію відповідної якості, займатимуть провідні 
позиції у своїй галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Логістика є невід’ємною складовою будь-якої 
організації, тому вивчення її проблематики при-
вертає увагу багатьох науковців, і якщо одні за-
ймаються питаннями удосконалення управління 
логістичними процесами: Д.А. Анікіна, Н.В. Гу-
зенко, Є.І. Зайцева, Г.А. Оношенко, інших же 
цікавить інноваційна сторона, зокрема, такі еко-
номісти як: Г.В. Гриц, І.І. Скоробогатих, А.Н. До-
рофеєва, А.В. Смирнова, В.І. Сергеєва розглядали 
інноваційні технології в логістиці як фактор роз-
витку підприємства. Разом з тим, саме проблема 
інновацій в управлінні логістичними бізнес-про-
цесами є недосконало вивченою та потребує по-
дальшого аналізу.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відомо, що інновації в ло-
гістиці обумовлюють комерційні успіхи компа-

ній, адже їх впровадження є найефективнішим 
інструментом управління, за рахунок якого 
зменшується вартість перевезень, складуван-
ня та постачання, а також прискорюється рух 
фінансових потоків. Тому моніторинг новітнього 
інноваційного інструментарію є нагальним за-
вданням у постійно мінливому навколишньому 
середовищі підприємства.

Мета статті. Метою статті є виявлення пере-
ваг та концептуальних перспектив впроваджен-
ня інновацій в логістичну діяльність підприємств 
на основі аналізу досвіду закордонних компаній.

Виклад основного матеріалу. Логістика – це 
сфера, яка потребує постійного вдосконалення 
та розвитку, тому для продуктивної роботи і ре-
зультативного функціонування логістичних лан-
цюгів необхідні постійні інновації та пошук но-
вих управлінських рішень. Дійсно, оптимізована 
логістична інфраструктура здатна забезпечити 
безперебійне та ефективне, з економічної точки 
зору, виконання основних функцій логістики, а 
саме транспортування, складування та поста-
чання. Більше того, застосовуючи інноваційну 
логістику, компанії здатні мінімізувати виробни-
чі витрати, при цьому, поліпшуючи якість серві-
су та раціоналізуючи логістичні процеси. Таким 
чином, інноваційна логістика націлена на під-
вищення рівня управління за рахунок застосу-
вання різноманітних нововведень, спрямованих 
на покращення якості обслуговування спожива-
чів, зростання ефективності потокових процесів 
та зниження сукупних витрат на їх реалізацію 
[1, с. 41]. Відповідно, «інноваційна логістика» за 
своїм призначенням розглядається як самостій-
ний напрямок логістичної діяльності, перед яким 
постають наступі специфічні завдання [2, с. 172]:

– дослідження та розробка нових ідей в об-
ласті стратегічного менеджменту і управління 
потоковими процесами шляхом застосування до-
сягнень НДДКР;

– використання світового досвіду у вивченні 
інноваційної діяльності з урахуванням економіч-
них особливостей країни в області логістики;

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
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– розробка методичного механізму застосу-
вання інноваційного фонду в логістиці шляхом 
його поетапного впровадження та формування;

– підготовка різноманітних програм для ство-
рення нових логістичних систем;

– оцінка ефективності інноваційних логістич-
них проектів на основі порівняння корисності 
та економії від їх впровадження з виробничими 
витратами на логістику.

Виконання завдань, які перед собою ставить 
інноваційна логістика, є визначальним при вихо-
ді компанії на якісно новий рівень.

Варто зазначити, в результаті дослідження 
[3, с. 1], де взяли участь керівники та співробіт-
ники 47 компаній з різноманітних галузей еконо-
міки, було виявлено, що впровадження інновацій 
впливає на ефективність діяльності підприємств 
через удосконалення процесу управління пото-
ковими процесами та зниження загальних витрат 
на їх реалізацію. Однак, й досі велика кількість 
організацій не усвідомлює, наскільки важливими 
для розвитку бізнесу є інновації та використовує 
застарілі методи здійснення логістичних опера-
цій (51%), в той час як інші – шукають способи 
їх оптимізації (рис. 1).

 

57

43

Ступінь необхідності інноваційних технологій 
для підприємств

визнають важливість 
інновацій та технологій в 
логістиці, але планують 
зайнятися цією роботою в 
середньостроковій 
перспективі
вже застосовують 
інноваційні рішення на 
практиці

Рис. 1. Ступінь необхідності  
інноваційних технологій для підприємств

На рис. 2 зазначено способи оптимізації ло-
гістичних процесів, серед яких переважаючими 
в практиці діючих підприємств є впровадження 
інноваційних рішень, систем і технологій, удо-
сконалення процесу управління та мотивації 
персоналу.  
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Способи оптимізації логістичних процесів 
впровадження інноваційних 
рішень, систем і технологій 

краще управління 
персоналом і його мотивація 

ефективне управління 
ланцюгами поставок

підвищення ефективності 
складської логістики 

Рис. 2. Способи оптимізації логістичних процесів

За оцінками експертів, сучасне логістичне 
управління потоковими процесами дозволяє еко-
номити від 15% до 20% сукупних витрат у ви-
робництві та постачанні товарів до споживача. 
У свою чергу, зниження логістичних витрат на 
1% є еквівалентним 10% збільшення об’єму пере-

везень. Окрім вищенаведених переваг, компанії, 
які усвідомлюють, що 70% їх витрат припадає 
саме на логістику, активно інтегрують у власні 
системи інноваційні технології та техніку. І не-
зважаючи на те, що показники успішності для 
кожного підприємства є індивідуальними та різ-
няться в залежності від сфери функціонування, 
організації, які застосовують у своїй роботі інно-
ваційну політику, в середньому можуть отрима-
ти [4, с. 148]:

– зниження запасів на 20-60%;
– прискорення виробничого циклу на 30-50%;
– підвищення точності прогнозування на  

25-80%;
– зниження вартості ланцюга поставок на  

24-50%;
– сукупне збільшення продуктивності на  

10-16%.
Оскільки інноваційна діяльність подібна по-

току, адже здійснюється у визначеній послідов-
ності на основі управлінських дій по оптимізації 
процесу та за відповідного фінансування, то для 
неї характерним є імплементація логістичного 
управління. Під логістичним управлінням слід 
розуміти менеджмент потоковими процесами 
через використання логістичних принципів, так 
званих «7Р», однак, принципи, на яких базуєть-
ся розробка і реалізація логістичних інновацій, 
відрізняються від загально прийнятих та мають 
наступний вигляд [5, с. 382]:

– принцип фінансових переваг: економія фі-
нансових ресурсів за рахунок збільшення про-
дуктивності праці, зниження трудомісткості ло-
гістичних процедур і операцій та використання 
у виробництві економічного обладнання;

– принцип адаптації форм та методів логіс-
тичної діяльності, які на виході перетворюються 
в інновації за існуючих різновидів логістичних 
процесів на підприємствах;

– принцип збалансованості між результатами 
і витратами на реалізацію інноваційних заходів, 
що, в свою чергу, передбачає використання ло-
гістичних нововведень, що відповідають реально 
досяжним організаційним, економічним і техніч-
ним умовам, які є на підприємстві в період впро-
вадження інновацій.

Тобто, інноваційна логістика дає можливість 
компаніям розробити конструктивну стратегічну 
програму розвитку, націлену на оптимальну ор-
ганізацію потокових процесів та довготривалий 
успіх на ринку. Щоправда, впровадження інно-
вацій всередині підприємств має здійснюватися 
у нерозривному зв’язку з логістичною інтегра-
цією у виробничих структурах. Інтеграції в ло-
гістиці мають виконуватися погоджено у вигля-
ді єдиної детермінованої функції, що дозволяє 
об’єднати зусилля усіх структурних підрозділів 
і служб підприємства для отримання запланова-
ного кінцевого результату.

Зокрема, виділяють чотири форми логістичної 
інтеграції [6, с. 3]:

1. партнерство – це відносини між двома 
суб’єктами логістичного ланцюга, які несуть за 
собою розподіл прибутку, поширюються на три-
валий період часу, при цьому мета інтеграції 
співпадає з цілями даних партнерів;

2. стратегічний союз – це договірні відносини 
між двома незалежними суб’єктами ланцюга по-
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стачань, які переслідують виконання певних ці-
лей та отримання прибутку;

3. стороння логістика – передбачає наяв-
ність в логістичному ланцюгу агента, який всту-
пає у тимчасові відносини з деяким іншими 
суб’єктами поставок;

4. аутсорсинг – це відносини, при яких учас-
ник логістичного ланцюга та тертя особа (сто-
рона) заключають контракт про надання логіс-
тичних послуг за визначеної ціни та протягом 
певного періоду часу.

Такі інтеграційні стратегії дозволяють ком-
паніям з найменшими витратами розробляти 
інноваційний інструментарій, що допомагатиме 
удосконалити логістичні процеси. Серед сучас-
них концепцій управління підприємством, які 
базуються на принципах логістичної інтеграції, 
можна виділити концепцію «Шість сигм» (Six 
Sigma), націлену на зниження мінливості про-
цесів та стабілізацію характеристик продукції, 
та концепцію «Бережливе виробництво» (Lean 
manufacturing), сфокусовану на усунення браку 
та непродуктивних витрат.

Отож, бережливе виробництво передбачає 
залучення до процесу оптимізації бізнесу кож-
ного співробітника і максимальну орієнтацію на 
споживача [7, с. 57]. Головний принцип «економ-
ної» логістики – зменшити вартість і збільшити 
якість обслуговування клієнтів. Досягається така 
мета через ліквідацію бізнес-процесів, які не до-
дають товару цінності.

Серед методів впровадження «бережливого» 
виробництва виділяють аналіз виробництва на 
всіх етапах; метод «витягування» продукту – 
створення товару тільки тоді, коли це потрібно 
покупцеві; метод «канбан» – безперервне забез-
печення компанії матеріалами, за відсутності 
резервів (запасів); метод «кайдзен» – постійне 
налагодження та вдосконалення; метод 5С – 
створення продуктивного робочого місця, тощо.

У деяких випадках за даними Lean Interprise 
Institute результатами впровадження бережли-
вого виробництва є:

– зниження дефектів на 90%;
– зниження тривалості виробничого циклу 

на 90%;
– прискорення термінів виходу на ринок від 

50 до 75%;
– зниження ТМЗ на 90%;
– зниження витрат на 73% [8].
Разом з тим, концепція «Шість сигм» – це 

розширений і більш впорядкований варіант 
TQM (концепції тотального управління якістю), 
що спрямований на досягнення довготривалого 
лідерства та максимальних результатів і вико-
ристовується для отримання вигоди компанією, 
її клієнтами, партнерами, акціонерами за стану 
операційного процесу близького до досконалого 
[9, с. 65]. Метод ґрунтується на таких базових 
принципах: орієнтація на клієнта; залучення ке-
рівництва до управління проектами шести сигм; 
зосередженість на управлінні та вдосконаленні 
процесу; прозорість внутрішньокорпоративних 
систем; досягнення зростання операційного при-
бутку як невід’ємної умови виконання проекту.

Незважаючи на те, що дві вищезгадані концеп-
ції мають спільну мету, проте способи її досягнення 
все ж відрізняються, якщо бережливе виробництво 

досягає мети за рахунок управління швидкістю, то 
шість сигм – управляє якістю (табл. 1).

Таблиця 1
Зміст концепцій «Бережливе виробництво»  

та «Шість сигм» [10, с. 836]
Концепція «Бережливе 

виробництво» 
Концепція «Шість сигм»

1. максимізація швидко-
сті процесів;
2. наявність інструментів 
для аналізу потокових 
процесів і тривалості 
затримок у ході кожної 
операції;
3. виявлення дій, які 
додають або не додають 
цінності;
4. наявність коштів для 
підрахунку та усунення 
затрат;
5. зниження тривалості 
циклу та часу такту.

1. акцент на створення 
можливостей та ліквіда-
ції дефектів з точки зору 
споживача;
2. визнання впливу змін 
на стабільне надання ви-
сокоякісних послуг;
3. вимагає рішень щодо 
усунення дефектів;
4. застосування комп-
лексного інструментарію 
удосконалення якості;
5. створення стійкої 
структури забезпечення 
стабільних результатів;
6. за умови правильного 
впровадження забезпечує 
зростання прибутку від 
операційної діяльності.

Результат концепції- 
управління швидкістю

Результат концепції – 
управління якістю

Як наслідок, була розроблена інтегрована кон-
цепція «Lean Six Sigma», яка дозволила в значній 
мірі скоротити витрати та підвищити прибуток за 
рахунок оптимізації всіх етапів логістичного ме-
неджменту фірми, тому що ця концепція осягає 
всі процеси життєдіяльності компанії, починаю-
чи від формування відповідальності та розподі-
лу ресурсів, і закінчуючи діями щодо усунення 
втрат. Загальновідомим є той факт, що будь-яка 
ініціатива в логістиці стосовно впровадження ін-
новацій передбачає ряд питань, пов’язаних з ці-
ною їх реалізації, що традиційно викликає ба-
гато суперечок між логістичними відділами, де 
одні вважають цей крок вкрай необхідним, а інші 
вбачають в ньому зайві затрати як фінансів, так 
і часу. Відтак, концепція «Lean Six Sigma» про-
демонструвала механізм, який допомагає враху-
вати пропозиції і побажання представників усіх 
відділів підприємства та виділити ті перспективи 
інвестицій в інноваційну логістичну розробку, які 
будуть відповідати загальним інтересам фірми.

Так, Amazon, американська компанія, яка 
сьогодні є найбільшою у світі за обсягами про-
дажів через Інтернет, намагається постійно по-
ліпшувати якість послуг, що надаються клієн-
там, та прискорити час доставки. Наприклад, 
у 2016 році компанія взяла у лізинг декілька 
десятків «Боїнгів» для забезпечення безперебій-
них поставок замовлень та оголосила програму 
по впровадженню нових технологій з автомати-
зації складських приміщень. Сьогодні на складах 
Amazon працює понад 30 тисяч роботизованих 
систем – вантажники Kiva, які повністю авто-
матизували процес зберігання, комплектування 
та упаковки. За допомогою роботів компанія ско-
ротила операційні витрати на 20%, що в грошо-
вому еквіваленті становить 22 мільйони доларів. 
Окрім цього, мобільні повітряні дрони для до-
ставки товарів покупцям є однією з останніх ідей 
Amazon, що чекають на свою реалізацію. Дана 
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компанія вже запатентувала будівництво док-
станцій для дронів на ліхтарях і лобіює дозвіл 
доставки безпілотними літальними апаратами 
товарів по всьому світу.

Іншою організацією, яка активно викорис-
товує парадигму інноваційної логістики є DHL. 
DHL є світовим лідером у сфері логістики, ви-
знаним експертом у галузях міжнародних екс-
прес-відправлень, повітряних, морських, автомо-
більних та залізничних перевезень, контрактної 
логістики і міжнародних поштових відправ-
лень для своїх клієнтів. Компанія укомплекто-
вує вантажівки за допомогою пристрою Smart 
Sensor, який використовує високочастотні RFID-
позначки та вбудовані датчики температури. 
Така технологія дозволяє клієнтам компанії від-
стежувати температурні режими перевезення 
товарів та отримувати попереджувальний сиг-
нал у разі їх порушення. Індикатор Smart Sensor 
надає замовникам контейнерів контроль за умо-
вами перевезення продукції та гарантію якісної 
доставки. Наступним нововведенням DHL – ви-
користання Google Glass на складах. Цей гаджет 
є досить зручним і корисним, оскільки в роз-
роблених окулярах вбудовані спеціальні лінзи, 
оснащені програмним забезпеченням для управ-
ління складом. Дана технологія дозволяє без ви-
користання рук знайти найшвидший маршрут 
для перевезення продуктів і сканування (зчи-
тування) штрих-кодів. Переваги окулярів також 
полягають у тому, що вони не тільки спрощують 
роботу на складі, а й оптимізують її, прискорю-
ючи вантажообіг та плинність товару.

Таким чином, з кожним роком інноваційна 
складова займає все більшу частку в арсеналі 

підприємств та вважається, що в найближчому 
майбутньому «технологізація» торкнеться всіх 
індустрій без винятку:

– розвиток чекатиме лише на ті компанії, які 
будуть максимально швидко впроваджувати нові 
технології;

– маскувати погану якість і/або завищені 
ціни буде важче, оскільки технології відкриють 
доступ до інформації для всіх споживачів в будь-
якому куточку планети і зроблять всі процеси 
більш прозорими та зрозумілими.

Отже, сьогодні перед підприємствами постає 
завдання імплементувати в організаційну струк-
туру філософію інноваційної логістики, тому що 
у майбутньому даний крок буде вирішальним 
у конкурентній боротьбі.

Висновки та пропозиції. Реалізація інновацій 
в логістиці є потужним інструментом в досягнен-
ні підприємством бажаних результатів з мак-
симальною вигодою. Саме інноваційна складова 
дозволяє успішно прогнозувати інтенсивність 
та розмір матеріальних потоків, будувати гнуч-
кі інтегровані системи управління рухом ТМЦ, 
а отже, оптимізувати кількість запасів сировини 
та готової продукції на складі, що призводить до 
підвищення ефективності управління обсягами 
продукції або послуг. Тому, сьогодні моніторинг 
нововведень та розробка власних інноваційних 
проектів мають бути в пріоритеті компаній, які 
прагнуть займати лідируючі позиції на ринку. 
Однак, організаціям дуже важко наздоганяти на-
уково-технічний прогрес, позаяк, розвиток логіс-
тичних концепцій та інструментарію ще не досяг 
свого піку і постійно ускладнюється винайденням 
нових прогресивних технологій.
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ИННОВАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация
В статье освещены актуальность и задачи инновационной логистики как неотъемлемой составляющей 
эффективной деятельности предприятий. Исследовано преимущества, которые организация получает 
в результате имплементации инновационной логистики. Особое внимание уделено анализу форм ло-
гистических интеграций и их связи с современными интегрированными концепциями инновационного 
управления предприятием. Охарактеризован опыт зарубежных фирм в области внедрения нововве-
дений в логистические потоковые процессы. Было установлено, что прогрессивное функционирования 
компаний в будущем возможно только в результате неизбежной, всеобъемлющей технологизации.
Ключевые слова: инновационная логистика, интеграция, инновационные технологии, «шесть сигм», 
«бережливая логистика».
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INNOVATION AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT  
OF LOGISTICS PROCESSES IN THE MODERN ECONOMY

Summary
The article emphasizes the relevance and objectives of innovative logistics as an integral component of 
effective operation of enterprises. The advantages that the organization receives due to the implementation 
of innovative logistics are explored. Particular attention is paid to the analysis of the forms of logistical 
integration and their connection with modern integrated concepts of innovative enterprise management. 
The experience of foreign firms in the field of introduction of innovations into logistic flow processes is 
described. It was found that the progressive functioning of companies in the future was possible only as 
a result of inevitable, comprehensive technologization.
Keywords: innovative logistics, integration, innovative technologies, «six sigma», «lean logistics».
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНИХ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ 
НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛІВ

Бєляєва С.С.
Черкаський державний технологічний університет

У статті здійснено аналіз стану здобуття сучасних теоретичних знань і практичних навичок у сфері го-
тельного господарства. Проведено дослідження умов формування, організації та проведення відповідних 
тренінгів для працівників індустрії гостинності, зокрема готелів та інших закладів розміщення. Висвітлено 
питання необхідності розробки та реалізації інноваційних методів і комунікативних засобів щодо створення 
комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів. Акцентовано увагу на необхідності в готель-
ному бізнесі постійно діючих інноваційних центрів навчання як для персоналу готелів, так і для тренерів.
Ключові слова: готель, готельне господарство, навчання, менеджер готелю, персонал готелю, підвищення 
кваліфікації, тренінги, тренінгові програми.

Постановка проблеми. На нинішньому ета-
пі розвитку економіки, зокрема й в го-

тельному господарстві, персонал розглядається 
в якості основного ресурсу організації, суттєво 
впливає на результативність діяльності готелю, 
що вимагає необхідність грамотного управління 
персоналом готелю, створення оптимальних умов 
для його розвитку, спрямування відповідних фі-
нансових і матеріальних ресурсів на підвищен-
ня рівня кваліфікації, здобуття необхідних для 
готелю навиків і практичного досвіду. Актуаль-
ність обраної для наукового дослідження теми 
обумовлена, зокрема, тим, що розвиток готельно-
го бізнесу в Україні, зростаюча конкуренція ви-
магають постійного підвищення якості готельних 
послуг, потребують підвищення вимог до всіх 
категорій персоналу готелів, оскільки якість го-
тельного сервісу, перш за все, визначається ро-
ботою служб, що відповідають за стан номерного 
фонду та безпосередньо контактують із клієнта-
ми. Особливу увагу в сучасних умовах господа-
рювання приділяють застосуванню інноваційних 
методів навчання, інтерактивним засобам і мето-
дикам викладання та спілкування зі слухачами 
відповідних тренінгових занять. Враховуючи від-
повідну специфіку діяльності в готельному гос-
подарстві, існує нагальна потреба для менедже-
рів і персоналу готелів опановувати комплексні 
навчальні програми та здобувати практичні на-
вички під час комплексних тренінгових занять за 
відповідною тематикою.

Потребу в систематичному підвищенні квалі-
фікації персоналу обумовлює також глобалізація 
ринків, що зумовлює необхідність відповідати 
рівню якості згідно міжнародних стандартів [1]. 
Саме тому сьогодні першочерговим завданням 
сучасних готелів є перебудова методів органі-
зації та управління підприємством, формування 
ефективної кадрової політики, що спрямована на 
підготовку компетентного персоналу.

Масштабність і важливість задач, пов’язаних із 
процесом стрімкого розвитку в Україні готельного 
бізнесу, вимагає від керівників готельних підпри-
ємств і державних службовців розробки та при-
йняття таких управлінських документів тактич-
ного та стратегічного значення, які забезпечували 
б реалізацію системного підходу до розвитку го-
тельного господарства в країні в цілому та були 
спрямовані, перш за все, на створення та розви-
ток кадрового потенціалу готельних підприємств.

Якими б досконалими не були правове поле, 
організаційно-управлінська структура готелів, 
механізм управління готельними підприєм-
ствами, все очевиднішим стає факт, що з най-
більшою ефективністю сьогодні працюють ті 
готелі, де в штаті є кваліфіковані спеціалісти, 
які знають специфіку галузі, мають навички 
управління, в тому числі фінансами, володіють 
готельним менеджментом, знаннями та нави-
чками щодо забезпечення якісних послуг різ-
номанітними службами готельного комплексу, 
в т. ч. системами бронювання готельних і ту-
ристичних послуг, міжнародними стандартами 
обслуговування.

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Пи-
тання дослідження системи навчання, підвищен-
ня кваліфікації, розробки інноваційних методів 
і методики навчання, зокрема й персоналу го-
телів, у своїх працях висвітлили такі вчені, як 
В. Кружалін, В. Федорченко, І. Андренко, І. Зо-
рін, І. Новаківський, І. Писаревський, Є. Гобрик, 
Л. Лук’янова, Н. Онищенко, Н. Цехош, М. Маль-
ська, О. Кравець, О. Нікітіна, О. Перелигіна, 
О. Терещук, О. Терешкін, Г. Цехмістрова, Ю. За-
гребнюк, Л. Гурська.

Формулювання цілей дослідження. У сучас-
них умовах господарювання тема наукової статті 
є актуальною з точки зору як соціально-політич-
них, економічних умов господарювання, соціаль-
но-психологічних факторів кожної особистості, 
враховуючи стрімку динаміку в розвитку інду-
стрії гостинності, як на ринку послуг в Україні, 
так і враховуючи досвід провідних країн світу.

Об’єктом дослідження є комплексні тренінго-
ві програми навчання персоналу мережі готелів 
компанії «Reikartz» на базі створеної нею Школи 
гостинності «Reikartz». Предмет дослідження – 
сукупність теоретичних і практичних положень 
оцінки стану, ефективності організації та впро-
вадження комплексних тренінгових програм 
навчання персоналу мережі готелів компанії 
«Reikartz».

Мета дослідження – визначення факторів 
впливу щодо розробки та впровадження комп-
лексних тренінгових програм навчання персона-
лу мережі готелів компанії «Reikartz»; аналіз ме-
тодики оцінювання результатів їх впровадження, 
вплив на ефективність організації та надання по-
слуг у сфері гостинності в сучасних умовах гос-
подарювання.



«Young Scientist» • № 12 (52) • December, 2017

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

565
Завдання дослідження:
– розглянути та проаналізувати теоретич-

ні аспекти організації комплексних тренінгових 
програм навчання персоналу готелів;

– визначити особливості організації комплек-
сних тренінгових програм навчання персоналу 
готелів;

– на прикладі мережі готелів компанії 
«Reikartz» розглянути практичні аспекти органі-
зації комплексних тренінгових програм навчання 
персоналу;

– дослідити стан підготовки та підвищен-
ня рівня кваліфікації персоналу мережі готелів 
компанії «Reikartz» та інших слухачів Школи 
гостинності протягом усього періоду її діяльності;

– визначити основні напрямки удосконалення 
комплексних тренінгових програм навчання пер-
соналу готелю.

Щороку в Україні відкривається не менш, як 
один готель мережі готелів компанії «Reikartz», що 
стало вагомою мотивацією ознайомитися з умова-
ми організації та надання відповідних послуг для 
підвищення рівня знань і набуття практичних на-
вичок персоналом готелів цієї мережі; здійснити 
аналіз пропозицій для участі в окремих і комплек-
сних тренінгових програмах, а також результатів 
навчання. Так, у версні 2017 р. у Дніпрі відкрився 
другий готель під брендом «Reikartz» – «Reikartz 
Collection Dnepr» [2]. Компанія «Reikartz» пла-
нує продовжити відкривати готелі «Reikartz 
Collection» і в інших містах країни, для чого ви-
никає нагальна потреба збільшити в мережі кіль-
кість персоналу та підготувати менеджерів для 
ефективного упраління у цій сфері [10].

На сьогоднішній день Національна міжнародна 
мережа готелів «Reikartz Hotel Group» об’єднує 
38 готелів, з яких 34 – в Україні, а також 4 готелі 
за кордоном – в Казахстані, Німеччині та Шве-
ції [4]. Саме досвід діяльності компанії «Reikartz» 
в Україні та система навчання, підвищення ква-
ліфікації завдяки розробці та застосуванню різ-
номанітних тренінгових програм для менеджерів, 
персоналу готелів у рамках нашого наукового до-
слідження становить певний інтерес щодо аналі-
зу переваг навчання за відповідними методиками, 
визначення особливостей різноманітних тренінго-
вих програм та мотивації до навчання.

Виклад основних результатів та їх обґрунту-
вання. Суспільне значення готельного господар-
ства, як вагомого чинника формування економіки 
держави, зумовлює необхідність створення галу-
зевої системи підготовки та підвищення кваліфі-
кації кадрових ресурсів. Система підготовки пра-
цівників готельної галузі, яка існувала протягом 
останніх десятиліть, була переважно пов’язана 
саме з підвищенням кваліфікації. Це певною мі-
рою задовольняло функціонування конкретного 
підприємства, але не вирішувало кадрової про-
блеми як стратегічної, зумовлювало відставання 
сервісу вітчизняного туризму від європейських 
стандартів. Методичне забезпечення діючої сис-
теми підвищення кваліфікації сфері гостинності 
вимагає суттєвого удосконалення через ряд сут-
тєвих причин:

– побудова рівнів підвищення кваліфікації 
не відповідає принципам системності та безпе-
рервності формування й оновлення професійних 
навичок;

– має місце відсутність методологічної основи 
проведення оцінки підвищення кваліфікації пра-
цівників у межах підприємства (внутрішньофір-
мової системи);

– недостатньо чітко сформульовані та науко-
во обґрунтовані критерії формування професій-
них навичок обслуговуючого персоналу;

– незначна пропозиція варіативності, гнучких 
підходів до формування змісту курсів, підвищен-
ня кваліфікації відповідно до змін вимог зовніш-
нього середовища, кон’юнктури ринку;

– зміст навчання не завжди охоплює всю спе-
цифіку технології надання готельних послуг;

– недостатньо уваги приділяється культурі 
обслуговування, специфіці роботи з іноземними 
гостями, вивченню психологічних нюансів робо-
ти з групами туристів, враховуючи етнічні осо-
бливості;

– має місце недосконалість дидактичної осно-
ви навчання;

– серед менеджерів готелю майже не вико-
ристовуються на практиці існуючі загальні ме-
тоди та прийоми вивчення мотиваційної сфери 
професіоналізму працівників;

– нагальна та постійна потреба у спеціалістах, 
які мають не тільки професійні знання щодо ро-
боти в готельному господарстві, але й психолого-
педагогічну підготовку для роботи з персоналом 
у системі підвищення кваліфікації працівників 
готелів.

Отже, назріла об’єктивна необхідність форму-
вання концептуально нового підходу до навчання 
та підвищення кваліфікації персоналу в готель-
ному господарстві. Одним із суттєвим факторів 
професіоналізму є потреба в безперервному на-
вчанні. Соціально-економічний досвід, починаючи 
з другої половини XX ст. сприяв актуалізації про-
блеми створення безперервної системи освіти для 
фахівців готельного господарства, що відповідала 
б світовим стандартам та оперативно реагувала 
б на вимоги сьогодення й враховувала стратегію 
розвитку кожного окремого підприємства сфери 
гостинності та індустрії гостинності в цілому. Се-
ред чинників, які визначають сьогодні й на пер-
спективу розвиток безперервної освіти в готель-
ному господарстві Україні, доцільно зазначити:

– розбіжність бюджетної та комерційної стра-
тегії розвитку готельної освіти;

– інертність державної системи освіти щодо 
соціально-економічних і політичних умов розви-
тку готельного господарства;

– розширення та збільшення кількості запи-
тів різних категорій працівників сфери послуг 
щодо створення різноманітних освітніх готель-
них програм;

– прагнення частини фахівців до реалізації 
своїх професійних якостей та створення власної 
готельної освітньої практики;

– створення нетрадиційної форми керування 
освітньою діяльністю в готельному бізнесі.

Ряд підприємств готельного господарства 
в сучасних умовах ініціювали створення постій-
них центрів щодо навчання персоналу, встано-
вили міцні та довгострокові зв’язки з різними 
навчальними організаціями. Цикл навчання по-
чинається з визначення потреб, тобто виявлення 
невідповідності між необхідним рівнем кваліфі-
кації співробітників і їх реальною компетент-
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ністю. На підставі потреб формується бюджет 
навчання співробітників. Крім того, слід визна-
чити критерії оцінки ефективності проведеного 
навчання. Оскільки витрати на навчання органі-
зації розглядаються як капіталовкладення в під-
вищення кваліфікації співробітників, організа-
ція очікує від них віддачі у вигляді підвищення 
ефективності їх діяльності.

Навчання працівників апарату управління 
має здійснюватись таким чином, щоб керівний 
склад міг зрозуміти принципи побудови системи 
якості та вивчити засоби і методи, які забезпечу-
ють її повноцінне функціонування, ознайомитись 
з критеріями оцінки ефективності системи якості 
в готелі. Підготовка технологічного та технічного 
персоналу повинна сприяти більш повному вне-
ску кожного працівника в ефективне здійснен-
ня обслуговуючих або забезпечуючих процесів. 
У практиці здійснення навчання для працівників 
готелів пропонують застосовувати різноманітні 
методи навчання, такі, як навчання на робочому 
місці, внутрішнє та зовнішнє навчання поза меж-
ами робочого місця (табл. 1) [3].

Таблиця 1
Характерні ознаки методів навчання  

для працівників готелів
Пор. 
№ 

Метод на-
вчання

Характерні ознаки методів 
навчання

1
Навчання 
на робочо-
му місці

– обов’язкове навчання новачка-
стажера впродовж одного тижня, 
закріплення за ним наставника 
(супервайзера);
– делегування повноважень;
– крос-тренінг, тобто перехресне 
навчання навчання-ротація;
– «мозковий штурм»;
– використання навчальних ме-
тодик, інструкцій.

2

Внутрішнє 
навчання 
за межами 
робочого 
місця

– ділова або колективна гра, що 
складається з розгляду навчаль-
ного прикладу, в процесі якого 
працівники отримують ролі ігро-
вої та ділової ситуації, розгляда-
ючи наслідки прийнятих рішень;
– навчальна ситуація, тобто 
реальна або вигадана ситуація з 
питаннями для аналізу;
– рольова гра – моделювання 
рольової поведінки, під час якої 
працівник набуває практичного 
досвіду і підтвердження своєї 
правильної поведінки (через 
відеозапис);
– соціально-психологічний тре-
нінг – участь у групі з метою 
підвищення людського сприйнят-
тя та покращання вміння спілку-
ватися з іншими;
– заочне навчання для мене-
джерів у вигляді самостійного 
навчання, що спрямоване на 
вдосконалення майстерності ке-
рівника (аналітичне тестування, 
кадровий аудит, залік).

3

зовнішнє 
навчання 
за межами 
робочого 
місця

навчання із залученням інших 
компаній

Програма навчання персоналу має перед-
бачати індивідуальну підготовку персоналу 

з використанням засобів мультимедіа, які мо-
жуть сприяти підтримці постійного зворотнього 
зв’язку та коригувати процес навчання, значно 
підвищуючи його ефективність.

Методологічним інструментарієм навчання 
працівників мають стати: рольові ігри, групові 
дискусії, індивідуальна робота, ділові ігри, міні-
лекції, методи «мозкового штурму». У табл. 2 ві-
дображено коротку характеристику основних ме-
тодів підвищення результативності праці.

Таблиця 2
Основні методи підвищення  

результативності праці
Метод Мета методу Умови використання

Тре-
нінг

набуття конкрет-
них навичок, інко-
ли – зміна став-
лення до роботи

для виконання роботи 
працівнику недостатньо 
знання та навичок

Про-
фесій-
на кон-
суль-
тація

вирішення кон-
кретної проб-леми 
через «купівлю» 
цього рішення

проблема перебуває в 
конкретній «експертній 
сфері» і не може бути 
ефективно вирішена в 
готелі

На-
став-
ництво 
(коу-
чинг)

вирішення про-
блеми через обмін 
досвідом

в готелі є працівники, 
компетентні у ви-
рішенні питань управ-
ління персоналом; є 
потреба передати вже 
накопичений у готелі 
досвід від більш досвід-
ченого працівника до 
менш досвідченого

Персонал сьогодні – це найважливіший ре-
сурс готельного господарства, яким необхідно 
правильно керувати. Одним із сучасних підходів 
до підготовки працівників є концепція безперерв-
ного навчання на основі навчально-тренінгового 
центру. Сучасне управління персоналом переко-
нує, що безперервне навчання сприяє удоскона-
ленню професіоналізму, адже кожна особа, без-
перервно навчаючись, може краще виконувати 
свою роботу, що сприяє саморозвитку, а досяг-
нуті результати приносять моральне задоволен-
ня. З іншого боку, метою навчання є підготовка 
до більш відповідальної роботи та просування по 
службі, що, в свою чергу, дає задоволення, спри-
яє творчому розвиткові особистості та спонукає 
до кращого сприйняття нових ідей. Наразі одні-
єю з найбільш ефективних сучасних форм під-
вищення рівня кваліфікації працівників сфери 
гостинності є тренінги. Тренінги – це ефективне 
професійне навчання з надання готельних послуг 
за оригінальними програмами з актуальною те-
матикою, які не тільки мотивують персонал до 
нових ідей, застосуванню інноваційних методів 
для вирішення стратегічних і оперативних за-
вдань, але й сприяють реальному підвищенню 
якості обслуговування; допомагають у вирішенні 
питань і проблем, що виникають у процесі робо-
ти з управління персоналом, маркетингом, кому-
нікаціями, продажами і фінансами. Також тре-
нінги є одним із методів підготовки кадрів, що 
має важливе значення для систематичного на-
вчання і дозволяє вирішувати важливі питання 
і проблеми у підготовці персоналу готелю, спри-
яє формуванню кадрового потенціалу, мотивує 
працівників до якісної професійної роботи, змен-
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шує плинність кадрів. Тренінг – це набір засобів, 
цілеспрямованих змін психологічних феноменів 
людини чи групи людей з метою гармонізації 
професійних та особистих дій людини. Тренінг, 
окрім основних, має ряд супутніх значень, які, 
зокрема, відображено в табл. 3.

Таблиця 3
Супутні значення тренінгу

Пор. 
№ 

Вид ознаки 
дії тренінгу

Характеристика ознаки дії 
тренінгу

1 планомірний 
підхід

передбачає відпрацювання пев-
них навиків у поєднанні з по-
силенням мотивації працівника 
щодо вдосконалення роботи

2 процес

тренування одним іншого щодо 
основ його діяльності завдяки 
інтенсивному навчанню, демон-
страції та практичній роботі

3
щоденне 
навчання і 
керівництво

з метою підвищити ефектив-
ність виконавської діяльності

Наведені вище визначення тренінгу включа-
ють декілька важливих сегментів в управлінні 
людськими ресурсами, зокрема планомірне від-
працювання навиків; інструктаж, демонстрацію, 
практичну роботу; мотивацію до поліпшення 
продуктивності та якості праці; прагнення до 
підвищення ефективності роботи. Рушійною си-
лою в цих спрямуваннях є ефективні тренери.

Основні якості ефективних тренерів – це: 
зацікавлення в «своїх людях» і ролі «тренера»; 
пошук потенційних можливостей для розвитку 
персоналу; розвиток особистих педагогічних на-
виків; виховання терпіння й такту, які є особливо 
важливими для індустрії гостинності; володіння 
вербальними та невербальними комунікаціями. 
Серед ефективних тренерів, здебільшого, є під-
готовлені за відповідними професійними та інно-
ваційними методиками менеджери, які безпосе-
редньо працюють у сфері індустрії гостинності. 
Вони одночасно виконують ролі наставника, кон-
сультанта та тренера [6]. Практикою доведено, 
що тренінг може бути реактивним і проактивним 
(табл. 4).

Таблиця 4
Характерні причини потреби  
щодо проведення тренінгу

Пор. 
№

Вид тре-
нінгу

Характеристика причин потреби  
в тренінгу

1 Реак-
тивний

викликаний певною актуальною, 
проблемою у сфері надання послуг

2 Проак-
тивний

як правило, здійснюється в межах 
корпоративної стратегії, відповід-
но до планів готельного бізнесу з 
питань трудових ресурсів;
зорієнтований на майбутнє і може 
бути зумовлений розробкою нових 
послуг, удосконаленням менеджмен-
ту, впровадженням нових бізнес-
процесів, виходом на нові ринки 
тощо

Навчальні програми, що впроваджуються на 
базі навчально-тренінгового центру готельного 
господарства, сприяють мобілізації знань і до-
свіду персоналу, створюють і розвивають дух 

співробітництва. Фахівці навчально-тренінгового 
центру мають уважно спостерігати за змінами, 
що відбуваються у світі в готельній справі, ре-
гулярно та систематично досліджувати світо-
вий досвід, переймати та швидко засвоювати 
нові технологічні методи й процеси як надання 
готельних послуг, так і навчання персоналу. За-
лежно від типу готельних структур формуються 
різні типи та види навчально-тренінгових цен-
трів і програм, спрямованість яких враховує різ-
ні рівні сервісу (табл. 5).

Таблиця 5
Рівні сервісу готельних підприємств

Пор. 
№ 

Рівень послуг 
готельного 

підприємства

Характерна ознака рівня 
сервісу

1 вищий 

готелі, що розраховані на при-
йом гостей, які представляють 
вищі політичні, управлінські 
кола, видатних особистостей, 
добре забезпечених людей

2 середній готелі розраховані переважно 
на сегмент подорожніх

3 обмежений
готелі та інші заклади розмі-
щення призначені для прийо-
му осіб із незначним статком

У табл. 6 відображено види тренінгів щодо об-
слуговування гостей у готелі, класифіковані згід-
но наукової теорії туризму [5].

Таблиця 6
Туризмологічна класифікація тренінгів  

з обслуговування гостей у готелі
Пор. 
№ 

Вид тре-
нінгу Характерна ознака тренінгу

1

комуні-
кативні 
(психоло-
гічні)

обмін досвідом спілкування у готе-
лі щодо:
– техніки спілкування з гостем;
– ведення переговорів;
– методики та технології презен-
тацій;
– організації та проведення ви-
ступів;
– продуктивного ділового спілку-
вання;
– делегування повноважень;
– методів вирішення конфліктів 
тощо

2 спеціалі-
зовані

враховують конкретні маркетин-
гові стратегії розвитку готельного 
бізнесу та системи взаємодії між 
підрозділами

Структура організації тренінгу має бути ди-
намічною, дозволяти оперативно корегувати опе-
раційну систему навчальних програм у зв’язку 
зі змінами, які відбуваються в готельному гос-
подарстві, зокрема щодо методів, задач, цілей, 
масштабів діяльності, появи нових видів послуг.

Процес навчання працівників готельного біз-
несу має здійснюватися на постійній основі, тому 
безперервність процесу навчання досягається 
завдяки плануванню навчання працівників на 
кожне півріччя та проведенням щотижня занять 
із працівниками кожного відділу. Для кожно-
го відділу готелю має бути складений відповід-
ний план навчання, розрахований на півріччя, 
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Таблиця 7
Види тренінг-програм для навчання персоналу готелю

Пор. 
№ Види тренінг-програм Особливості тренінг-програм

1
тренінг-програми для керівників готе-
лю, менеджерів з персоналу і працівни-
ків кадрових служб

спрямовані на стратегічне управління конкурентоздатністю 
готелю, що пов’язана зі:
– стратегічним плануванням;
– аналізом місії;
– цілями та пріоритетами готелю

2 тренінг-програми, які спрямовані на 
процесну концепцію управління готелем

розглядаються методи аналізу та оптимізації бізнес-процесів 
готелю:
– основна увага приділяється технологіям удосконалення, 
реінжинірингу та автоматизації бізнес-процесів;
– розглядаються практичні приклади, а також застосування 
даних технологій при калькуляції собівартості, впровадженні 
систем бюджетування

3

тренінг-програми, в яких приділяється 
увага проектам удосконалення і розви-
тку діяльності готелю, а також техно-
логіям побудови ефективної проектної 
команди і управління змінами при 
впровадженні результатів проектування

основним завданням цих тренінгів є: 
– розвиток творчого потенціалу службовців готелю;
– розвиток професійної рефлексії;

– оволодіння ефективними способами і методами роботи

4 тренінг-програми з системи управління 
персоналом

– новітні методи проведення управлінських процедур при 
створенні систем атестації та моніторингу і тестування при 
підборі працівника до колективу; 
– методики проведення кадрового аудиту з проактивними 
психологічними методиками в діагностиці персоналу;
– механізми колективної та організаційної мотивації

5 тренінг-програми, в яких розглядаються 
принципи антикризового управління

– проведення діагностики стану та оцінки перспектив готелю;
– розробка стратегії виходу з кризи та шляхів санації готелю

6
тренінг-програми, в яких розглядають-
ся сучасні психотехнології в кадровій 
роботі

системи діагностики персоналу для побудови мотиваційних 
карт і моделювання, пов’язані із застосуванням:
– методів оцінки людського капіталу; 
– системи точної психологічної діагностики

7

тренінг-програми, які розглядають ряд 
методик, що надають можливість іден-
тифікувати всі елементи механізму, які 
управляють поведінкою людини

розглядають, у першу чергу:
– мотиви;
– ціннісні орієнтації та волю особистості;
– психологічне розвантаження з метою запобігання психічно-
му перенапруженню;
– психологічну корекцію зривів;
– адаптацію та поновлення працездатності працівників

8 тренінг-програми для керівників і фа-
хівців відділів маркетингу, реклами, PR

– управління маркетингом готелю;
– кількісний опис ринку через поведінку споживачів;
– концепція 4Р;
– сегментація ринку для визначення споживчих переваг під 
час вибору способу позиціювання;
– медіа-планування;
– створення унікальної пропозиції засобами реклами і PR;
– ефективне управління комунікаціями;
– складання бюджету комунікацій

9 тренінг-програми, що розглядають 
управління відносинами з клієнтом

у першу чергу розглядають:
– способи залучення нових і утримання старих клієнтів;
– методи підтримки контактів з клієнтами та високої лояль-
ності до клієнтів тощо

10 тренінг-програми щодо виставок і пре-
зентацій

для організації та проведення нестандартних виставок і пре-
зентацій

11 тренінг-програми щодо реклами розглядають створення креативного продукту в рекламі

12 тренінг-програми для менеджерів з 
продажів

пошук клієнтів і створення клієнтської бази;
психологія спілкування з клієнтами;
попередні переговори за телефоном і управління особистою 
організованістю з впливом продавця на прийняття клієнтом 
рішень щодо покупки зі встановленням довгострокових від-
носин із клієнтами;
ведення переговорів: підготовка до зустрічі, відкриття перего-
ворів, перше враження, надання послуг, аргументація, розгляд 
заперечень, переговори про ціну, завершення переговорів
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визначений певний час проведення занять. На-
прикінці півріччя доцільно планувати іспити зі 
спеціальних дисциплін, за підсумками складання 
яких результати щороку враховуються під час 
підсумкової атестації працівників, для чого до-
цільно розробляти та застосовувати відповідні 
індикатори та коефіцієнти якості.

Для українських підприємств корисним має 
стати вивчення зарубіжного досвіду трудової 
мотивації, оскільки питання запровадження ме-
тодів і системи стимулювання персоналу є одним 
із найголовніших факторів забезпечення якісних 
послуг, постійного прагнення працівників підви-
щувати свій рівень освіти та практичні навички 
в обраній професії. При цьому необхідно врахо-
вувати як економічні, так і соціально-політичні, 
психологічні аспекти умов праці та мотиваційні 
чинники. Варто зазначити, що в індустрії гос-
тинності найбільш ефективним вважаються ті 
програми навчання, які максимально охоплю-
ють багатогранний спектр послуг у готельному 
бізнесі, що мотивує до обрання саме комплексні 
тренінгові програми навчання. До видів тренінг-
програм, за якими повинне відбуватися навчання 
персоналу готелю, належать й такі, що відобра-
жені в табл. 7 [7].

Слід також зазначити, що комплексна сис-
тема навчання, яка поєднує в собі сукупність 
організаційних, режимних, технічних, інформа-
ційних та інших заходів, спрямованих на досяг-
нення високого рівня надання готельних послуг, 
розробляється і впроваджується з урахуван-
ням конкретних умов для кожного готелю. Так, 
у табл. 8 в якості прикладу відображено харак-
терні ознаки діяльності Школи «Рейкарц» [11].

Таблиця 8
Характерні ознаки діяльності Школи Рейкарц
Пор. 
№ Ознака Сутність 

1 Ціль

підвищити рівень наданого сервісу 
та оптимізувати роботу готелів за-
вдяки засобам навчальних і консал-
тингових послуг

2 Місія
удосконалення готельного сервісу в 
світі, навчання мистецтву гостин-
ності

3 Страте-
гія 

спрямування до досягнень макси-
мального задоволення гостей за до-
помоги розвитку персоналу

Школа гостинності «Reikartz» сформувалась 
у 2012 р. на базі міжнародної мережі готелей 
«Reikartz» з готелями, представленими в Украї-
ні, Росії, Казахстані, Німеччині, Молдові та Шве-
ції. Школа дозволила розвинути мережу готелів 
і вивести готелі на новий рівень роботи. Всі ма-
теріали, які використовуються в Школі Гостин-

ності «Reikartz», раніше були впроваджені без-
посередньо в систему роботи готелів «Reikartz». 
У табл. 9 відображено дані про види тренінгів 
у Школі Гостинності «Reikartz» [11].

Щодо можливості розробки персональних тре-
нінгів для готелю, компанія «Рейкарц» гарантує, 
завдяки залученню до цих робіт експертів і тре-
нерів Школи гостинності «Reikartz», підготовку 
тренінгу на обрану заявниками тему з урахуван-
ням особливостей кожного готелю. Матеріал тре-
нінгу формується згідно запитам замовника, на 
базі стандартів готелю та включає аналіз бізнес-
кейсів із його практики [8]. Тренінг розроблюється 
в середньому 3 тижні, що залежить від складності 
теми, обсягу матеріалу та тривалості навчання. До 
формування програми навчання та безпосередньо 
проведення тренінгу можуть бути залучені як ві-
тчизняні, так і іноземні експерти [9]. Школа гос-
тинності «Reikartz» бере на себе питання щодо 
організації навчання та підготовки роздаткового 
матеріалу. Перший тренінг у Школі гостинності 
«Reikartz» проводять безкоштовно.

За результатами навчання уважно спосте-
рігають як з боку топ-менеджменту мережі го-
телів «Reikartz», так і безпосередньо керівни-
ки-організатори Школі гостинності «Reikartz». 
Для оприлюднення матеріалів за результатами 
проведених тренінгів на сайті Школі гостинності 
«Reikartz» розміщують відповідні світлини, ко-
ментарі організаторів та учасників тренінгових 
програм навчання; висвітлюються дані про осо-
бливості певних тренінгових програм, місце їх 
проведення, умови участі тощо.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, аналізуючи в контексті сучасного по-
гляду на важливість організації та проведення від-
повідних тренінгів, на прикладі діяльності Школі 
гостинності «Reikartz» можемо переконатися в ак-
туальності саме комплексних тренінгових програм, 
які забезпечують широке охоплення актуальних 
питань у сфері готельного господарства.

За результатами нашого дослідження розгля-
нута проблема мотивації керівництва готелю до 
розробки та впровадження комплексних тренін-
гових програм навчання персоналу готелю; ви-
значено особливості поєднання теоретичних знань 
і практичних навиків, закладених у програми.

Результати дослідження підтверджують те, 
що якісна система готельної освіти повинна від-
повідати потребам щодо підготовки та професій-
ного навчання не тільки майбутніх працівників 
готельного господарства, але й суттєво допома-
гати діючим працівникам здобути якісні знання 
та підняти їх на вищий щабель, одночасно під-
тверджуючи це своїми практичними навичками 
з урахуванням передового вітчизняного та інно-
ваційного зарубіжного досвіду.

13 тренінг-програми щодо управління та 
вирішення фінансових питань

розглядають:
управлінський облік,
управлінські фінансові звіти
класифікацію витрат
аналіз беззбитковості
збутову політику готелю
формування бюджету готелю

Закінчення таблиці 7
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Серед актуальних питань, які постають перед 
організаторами комплексних тренінгів, є потреба 
організації навчання й для кадрового складу про-
фесійних тренерів, сприяти створенню постійно-
діючої мобільної групи професіоналів широкого 
профілю, які здатні на високому рівні провести 
багатопланові тренінги, як із залученням сторон-
ніх організацій та фахівців індустрії гостинності, 
так і самостійно провести ряд комплексних тре-
нінгів. Отже, необхідно створити відповідну базу 
професорсько-викладацького складу, фахівців-

практиків індустрії гостинності, майстрів вузько-
профільного спрямування з урахуванням особли-
востей кожного готелю, різноманіття послуг сфери 
гостинності та надавати їм можливість регулярно 
ознайомлюватись зі специфікою закладів готель-
ного бізнесу, проблемними питаннями в цій сфері.

Результати дослідження можуть бути впро-
ваджені у практиці діяльності підприємств го-
тельного господарства України, в системі на-
вчання для працівників індустрії гостинності 
та тренінгових центрів.

Таблиця 9
Види тренінгів у Школі Гостинності «Reikartz»

Пор. 
№ Вид тренінгу Тривалість навчання Кількість осіб 

у групі
Вартість на-
вчання, грн.

1 Служба приймання та розміщення 15 год., 2 дні (теоретична та прак-
тична частина) від 4 до 8 осіб 19000 

2 Хаускіпінг 16 год., 2 дні (теоретична та прак-
тична частина) від 4 до 12 осіб 19000

3 Мікс 1 8 годин (1 день) (теоретична та 
практична частина) від 4 до 10 осіб 13000

4 Мікс 2 8 годин (1 день) (теоретична та 
практична частина) від 4 до 10 осіб 13000

5 Робота зі скаргами 8 годин (1 день) (теоретична та 
практична частина) від 2 до 10 осіб 15000

6 Служба ресторанного сервісу 24 год. (3 дні) (теоретична та 
практична частина) від 4 до 10 осіб 35000

7 Техніка продажів і технології про-
дажів дороговартісних послуг

8 годин (1 день) (теоретична та 
практична частина) від 4 до 8 осіб 15000 

8 Стресостійкість для лінійного пер-
соналу та позаштатні ситуації

8 годин (1 день) (теоретична та 
практична частина) від 4 до 10 осіб 13000 

9 Командоутворення 8 годин (1 день) (теоретична та 
практична частина) від 4 до 8 осіб 18000

10 Наставництво 8 годин (1 день) (теоретична та 
практична частина) від 4 до 8 осіб 18000

11 Ораторське мистецтво 8 годин (1 день) (теоретична та 
практична частина) від 4 до 8 осіб 18000
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ТРЕНИНГОВЫХ 
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦ

Аннотация
В статье осуществлен анализ получения современных теоретических знаний и практических навыков 
в сфере гостиничного хозяйства. Исследованы условия формирования, организации и проведения тре-
нингов для работников индустрии гостеприимства, в том числе гостиниц и других мест размещения. 
Освещены вопросы необходимости разработки и реализации инновационных методов и комуникатив-
ных средств для создания комплексных тренинговых программ обучения персонала гостиниц. Акцен-
тировано внимание на необходимости в гостиничном бизнесе постоянно действующих инновационных 
центров обучения как для персонала гостиниц, так и для тренеров.
Ключевые слова: гостиница, гостиничное хозяйство, обучение, менеджер гостиницы, персонал гости-
ницы, повышение квалификации, тренинги, тренинговые программы.
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PRESSING QUESTIONS OF ORGANIZATION  
OF COMPLEX ТRЕРNING-PROGRAMS EDUCATINGPERSONNEL OF HOTELS

Summary
In the article the analysis of receipt of modern theoretical knowledge and practical skills is carried out in 
the field of hotel economy. Forming terms, organizations and realizations of the conformable training, are 
investigational for the workers of industry of hospitality, including hotels and other facilities of placing. 
The questions of necessity of development and realization of innovative methods and комуникативных 
facilities are lighted up for creation of the complex тренинговых programs of educating of personnel of 
hotels. Attention is accented on a necessity for hotel business of constantly operating innovative centers of 
educating both for the personnel of hotels and for trainers.
Keywords: hotel, hotel economy, studies, manager of hotel, personnel of hotel, in-plant training, training, 
to the program training.
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УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПЕРСОНАЛУ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Бикова А.Л., Лобза А.В.
Університет митної справи та фінансів

Стаття окреслює окремі теоретичні підходи до управління знаннями персоналу організації, що є без-
умовною перевагою у досягненні високого рівня конкурентоздатності останньої. Саме знання на сьогодні є 
одним з найголовніших ресурсів будь-якої діяльності, яким володіє грамотно підготовлений компетентний 
персонал організації. Управління знаннями розглядається як окремий вид управлінської діяльності, ви-
значаються задачі відділу людських ресурсів у цьому процесі. Розглядаються підходи до навчання персо-
налу у організації, що самонавчається.
Ключові слова: знання, управління знаннями, knowledge chain – «ланцюжок знань», інтелектуальні бро-
кери, організація, що самонавчається.
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Постановка проблеми. Сучасні організації 
постійно знаходяться у ритмі конкурент-

ної боротьби за ринки збуту власної продукції 
чи надання послуг. Вони витримують неабиякий 
тиск з боку конкурентів щодо залучення у ор-
ганізацію найбільш компетентних працівників, а 
потім створення умов для забезпечення підтрим-
ки цих компетенцій через управління знаннями 
персоналу. Все це вимагає спеціального підходу 
до стратегії та структури організації, системи 
комунікацій та кадрової політики. Саме тому фа-
хівці у сфері управління персоналом мають во-
лодіти системними знаннями з теорії та практи-
ки управління знаннями працівників організації.

Актуальність дослідження полягає у вивчен-
ні сучасних ефективних форм та методів управ-
ління знаннями персоналу організації, їх вдоско-
налення в конкретних організаціях та умовах.

Аналіз останніх досліджень. До фахівців, 
які займаються вивченням системного бачен-
ня управління знаннями персоналу організацій 
та механізмів удосконалення цього процесу, на-
лежать такі класики менеджменту, як: М. Арм-
стронг, К. Вііг, П. Друкер, І. Нонака та Х. Такеучі, 
П. Сенге, Ф. Блекер, Х. Скарбороу, М. Хансен, 
Р. Грант. Вагомий внесок у розробку питань 
управління знаннями здійснили сучасні науковці: 
А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова, М.К. Мариничева, 
В.А. Дресвянніков, Г.В. Задорожний, В.Л. Інозем-
цев, В.А. Савченко та інші. У працях цих авторів 
питання управління знаннями досліджене досить 
ґрунтовно, однак, дискусійними залишаються 
окремі теоретичні та практичні проблеми фор-
мування дієвої системи підтримання високого 
рівня компетенцій персоналу для забезпечення 
високоефективної та конкурентоспроможної ді-
яльності організації в цілому.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення 
будь-якого виду діяльності (ведення бізнесу, на-
дання послуг тощо) вимагає залучення певних ре-
сурсів. До найбільш затребуваної групи ресурсів, 
як правило. відносять наступні: споруди та будівлі, 
обладнання, сировину та матеріали, технології, ін-
формацію, кошти (капітал), клієнтів (споживачів) 
і звичайно ж персонал (людей). Люди – найголовні-
ший ресурс, тому що без персоналу не запрацюють 
станки, не будуть створюватися продукти праці, 
оновлюватися технології. І все відбувається завдя-
ки тому, що саме людина має здібності до отриман-
ня нових знань, застосовуючи які, виробляє певні 

навички, удосконалюючи їх та набуваючи певного 
досвіду. Тому, управляючи людиною, ми здійсню-
ємо управління його знаннями, навичками, досві-
дом. Адже задачі управління бізнесом – це, у пер-
шу чергу, задачі будь-якого управлінця знаннями 
працівників (персоналу), отже, це складний про-
цес, що вимагає складної управлінської діяльності. 
Саме тому сучасний світ, а у першу чергу це зви-
чайно стосується бізнесу чи діяльності будь-якої 
організації, розглядає знання як ще один з най-
важливіших ресурсів. І, як будь-яким ресурсом, 
знаннями необхідно управляти ефективно. Як за-
значають фахівці у сфері менеджменту [1, с. 185], 
нічого нового в управлінні знаннями немає – воно 
пов’язане з накопиченням досвіду, розумінням 
процесів, методик і операцій та обміном цим досві-
дом і знаннями. У сучасному менеджменті навіть 
виокремлюють новий вид управлінської діяльнос-
ті – knowledge managemen – управління знання-
ми. Поняття «управління знаннями» у 1986 році 
ввів Карл Віїг [2, с. 371].

Спочатку управління знаннями розглядало-
ся як сфера, що має відношення лише до тих 
галузей і виробництв, для яких характерні так 
звані високі технології, виготовлення нових зраз-
ків продукції безпосередньо на базі конкретних 
наукових досліджень і технічних розробок, тех-
нологічні новації. Однак практика спростувала 
такий вузький підхід, довівши, що не може бути 
галузей, виробництв і компаній, які не викорис-
товують інтелектуальні ресурси при виготовлен-
ні продукції, наданні послуг і в самих методах 
управління. Інноваційні процеси – це неодмінна 
умова розвитку всіх сфер діяльності в епоху тех-
нологічної та інформаційної революцій.

Сьогодні фахівці дають різні визначення 
управлінню знаннями, але найприйнятнішим, на 
наш погляд, можна запропонувати узагальнення 
Майкла Армстронга: «Управління знаннями має 
на увазі перетворення ресурсів знань шляхом 
виявлення підходящої інформації і її подальшого 
розповсюдження таким чином, щоб вона засвою-
валася» [1, с. 186].

Важливо розуміти, що знання ґрунтуються, 
перш за все, на окремих даних (відомостях). Без-
посереднє відношення до знань має і інформація, 
але відомості та інформація – це ще не знання. 
Необхідно розуміти відмінність усіх цих понять:

• дані – це цифри чи факти, з яких будують-
ся інформація і знання, вони вирвані з контексту 
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і внаслідок цього не можуть бути відразу вико-
ристаними;

• інформація – це дані, які вміщені в певний 
контекст, що інтерпретує їх, і у такий спосіб 
робить їх цінними; це дані, які оброблені з точки 
зору значущості для працівників, – інформація 
знаходиться в розпорядженні кожного, хто має 
право доступу до неї; як писав П. Друкер, «ін-
формація – це дані, наділені значенням і ме-
тою» [3, с. 46];

• знання – це структурована інформація, яка 
має відношення до конкретної ситуації, служить 
керівництвом до дії, вона плідно використову-
ється; знання являють собою особистий досвід, 
часто не мають речового відображення і можуть 
бути невловимими – їх складно зберігати, коду-
вати і поширювати [1, с. 187].

Суттєву різницю між знаннями та інформаці-
єю Карл Віїг – автор терміну «управління знання-
ми» – трактує так: «Знання складаються з істин 
і уявлень, точок зору і концепцій, суджень і при-
пущень, методологій і ноу-хау. Ми накопичуємо 
знання, організуємо їх, інтегруємо і зберігаємо 
протягом довгого часу, для того, щоб застосувати 
їх до конкретних ситуацій або проблем. Інформа-
ція складається з фактів і даних, що описують 
окрему ситуацію чи проблему. Ми послідовно за-
стосовуємо знання для інтерпретації наявної ін-
формації по окремій ситуації і для прийняття рі-
шення про те, як до неї підходити» [2, с. 371].

Поняття інформації та знань часто ототожню-
ються, тому що не всі уявляють чітку різницю 
між ними. Однак інформація має безпосереднє 
відношення до знань. Можна навести ланцюжок 
або алгоритм послідовних кроків від даних до 
знань: дані (що ми маємо?) – розуміння або ін-
формація про ці дані (що це значить, як ми це 
розуміємо?) – знання (що треба робити у кон-
кретній ситуації?). Тому можна стверджувати, 
що знання – це організований зміст даних (ві-
домостей) та їх значень, які передбачають певні 
визначені конкретні дії.

Як стверджують І. Нонака та Х. Такеучі 
[4, с. 320], знання можуть бути явними або неви-
раженими.

Явні знання – це ті, які ми можемо записати, 
повідомити комусь, навчити ним когось, ввести 
у базу даних, тобто це знання, що вже відомі 
та їх не потрібно створювати (наприклад, мене-
джер з персоналу знає точно алгоритм дій у разі 
проведення підбору та відбору персоналу за пев-
ними компетенція ми, або наставник точно знає, 
як послідовно ввести закріпленого новачка у ви-
робничу та соціальну сферу організації тощо).

Невиражені знання – це ті, що існують у го-
ловах, у думках людей, їх складно висловити 
у письмовому вигляді, вони отримуються лише 
завдяки власному практичному досвіду. І голо-
вним в управлінні знаннями є напрацювання зді-
бностей перетворення невиражених знань у зна-
ння явні.

Визначають також знання формалізова-
ні та неформалізовані. Знання формалізують-
ся, коли визначають їх точність, занотовуючи 
в будь-якому вигляді: на папері, відео- чи ау-
діоносіях тощо. Неформалізовані знання можуть 
знаходитися у пам’яті людей чи організацій, мо-
жуть вільно передаватися іншим.

Формалізовані знання мають певні перева-
ги перед неформалізованими та невираженими. 
Адже точне визначення, знання може бути пред-
ставлене у вигляді таблиці, графіка, тексту, сис-
теми, тому його можна інтерпретувати та застосу-
вати, створюючи нові знання у вигляді тверджень 
та висновків. А неформалізоване знання має лише 
бути формалізованим, аби не було втраченим, як 
це часто відбувається з багатьма хорошими ідея-
ми, що забуваються, якщо їх не занотувати. Дже-
релами неформалізованих знань є персонал ор-
ганізації, споживачі та клієнти – усі, хто так чи 
інакше має відношення до конкретної організації.

Управління знаннями уявляє собою про-
цес передачі знань тими, хто їх має, тобто во-
лодіє ними, тим, хто їх потребує, для кого зна-
ння є вкрай необхідними для виконання певних 
виробничих процесів. Таким чином, ефективне 
управління знаннями персоналу організації має 
на меті створення прибутку для організації, а 
значить це може призвести до поліпшення якос-
ті життя персоналу, задоволеності потреб клієн-
тів та акціонерів, безсумнівно може забезпечити 
конкурентоздатність такої організації.

Управління знаннями персоналу включає 
п’ять фундаментальних процесів:

• створення – результатом є нові знання 
співпрацівників організації;

• пошук – пошук та представлення неявних 
знань у явній формі, що робить можливим збір 
індивідуальних знань кожного з членів організа-
ції для колективного використання;

• систематизація – класифікація особливо 
важливих для виробничого процесу знань з ме-
тою їх подальшого цілеспрямованого набуття, 
підтримка цілісності даних через дотримання 
відповідних процесів;

• доступ – дії, завдяки яким знання надають-
ся конкретним користувачам (персоналу, клієн-
там та акціонерам);

• використання – застосування знань у про-
цесі виконання виробничих процесів, надання по-
слуг, або інших дій, прийнятті рішень та реаліза-
ції можливостей.

Таким чином, у системі управління знаннями 
виділяють три основні компоненти: персонал ор-
ганізації (люди), виробничі процеси та застосову-
вані технології. Саме люди – персонал організації, 
у першу чергу, відіграє основну роль у набутті, 
збагаченні та трансфері інформації і керівництво 
організацій має це розуміти. Люди отримують, 
генерують та передають знання, вони, викорис-
товуючи накопичений досвід, покращують умови 
досягнення потенційного успішного результату 
діяльності на основі нововведень. Для підтрим-
ки людини у роботі над інноваціями і прагненні 
до прогресу необхідна певна технологічна інфра-
структура, що забезпечуватиме умови для по-
шуку, розповсюдження та поширення знань.

Відділ людських ресурсів або департамент 
з управління персоналом будь-якої організації 
може внести значний вклад в управління знання-
ми, тому що знання розповсюджуються людьми 
і серед людей. А у обов’язки кадрових служб 
входить функції щодо гарантованого отримання 
і утримання інтелектуального капіталу, який їй 
необхідний. Саме підбір найбільш компетентних 
фахівців (що є однією з головних функцій ка-
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дрових служб організації) для виконання вироб-
ничих процесів забезпечує конкурентоспромож-
ність організації.

Армстронг М. наводить десять способів, за-
вдяки яким відділ людських ресурсів може вне-
сти свій вклад в управління знаннями в органі-
зації [1, с. 191]:

1. Сприяти розвитку відкритої культури (коли 
люди працюють з почуттям прихильності, згур-
тованості та взаємодовіри) в організації, завдяки 
якій розповсюдження знань відноситиметься до 
цінностей та норм.

2. Підтримувати атмосферу прихильності 
та довіри.

3. Проводити консультації з побудови та роз-
витку організацій, які сприятимуть розповсю-
дженню знань через мережі соціальних взаємо-
відносин, спільноти практиків (групи працівників 
зі спорідненими чи спільними інтересами у робо-
ті) та роботу у групах.

4. Проводити консультації по стратегіях, 
пов’язаних з ресурсами, і забезпечувати їх на 
практиці; гарантувати, що цінні працівники, які 
здатні вносити вклад у розвиток і розповсю-
дження знань, будуть залучені та утримані в ор-
ганізації (організація в них зацікавлена).

5. Проводити консультації, присвячені тому, 
як мотивувати працівників ділитися знаннями 
і винагороджувати тих, хто це робить.

6. Сприяти розвитку процесів управління по-
казниками праці, в центрі уваги яких є розвиток 
та розповсюдження знань.

7. Розвивати процеси організаційного та інди-
відуального навчання, котрі будуть створювати 
знання і сприяти їх розповсюдженню.

8. Створювати та організовувати діяльність 
робочих груп, проведення нарад, семінарів і сим-
позіумів, що забезпечуватимуть можливості роз-
повсюдження знань на основі підходу «людина – 
людина».

9. Застосовуючи інформаційні технології, роз-
робляти системи оволодіння та, наскільки це 
можливо, систематизації зафіксованих і неписа-
них знань.

10. Популяризувати ідеї управління знання-
ми серед вищого керівництва організації, спону-
кати його до управління і підтримки ініціативи 
з управління знаннями серед працівників.

Кажуть, що немає незамінних людей, та як 
показує практика багатьох організацій, є. Адже 
коли із організації чи з підприємства йде висо-
кокваліфікований фахівець, організація втрачає 
його знання, його навички, його компетенції, його 
досвід. Звичайно, знайдуться інші, але це будуть 
інші знання, інші навички, інші компетенції, ін-
ший досвід. Та чи потрібні ці знання, навички, 
компетенції, досвід саме цій організації і саме за-
раз? Або прийдеться витрачатися на навчання, 
на підготовку нових працівників чи шукати таких 
необхідних – це вимагає чималих коштів та часу.

Знання, як і люди, губляться, застарівають, 
«йдуть на пенсію», вмирають. Це призводить до 
страшних наслідків:

• широкомасштабна криза старіння професі-
оналів вже призводить до епідемії втрати знань 
(високотехнологічні сфери, особливо – ядерна 
енергетика, університети, оборонні підрядчики, 
комунальні підприємства тощо)

• прихід нових співпрацівників, які не мають 
умов для прийнятності знань з двох причин: не-
має умов для передачі знань і є дуже великий 
потік нової інформації, технологій і т. п.

• катастрофічні наслідки: постійно повторювані 
помилки, чергові «винаходи велосипеда», знижен-
ня продуктивності праці, уповільнення виробни-
цтва нових продуктів та систем організації праці, 
глухий кут у разі виникнення нових проблем.

Тому організації варто зосередитися лише на 
найбільш цінних знаннях, тобто розробити сис-
тему пріоритетів. А у ситуації, коли фахівець 
з числа найбільш досвідчених у конкретному ви-
робництві, йде з організації, запросити його дати 
відповіді на такі питання, як: «Яких знань бра-
куватиме організації, коли Ви підете на пенсію?» 
або «Які критичні знання будуть втрачені орга-
нізацією назавжди з Вашим виходом на пенсію?»

Виділяють чотири основні фактори знань для 
оцінки їх критичності:

• важливість знань: наскільки втрата тих чи 
інших знань завдасть збиток бізнес-процесам 
(виробничим процесам);

• оперативність знань: наскільки швидко 
буде знайдене нове необхідне для бізнес-проце-
су або основного виробничого процесу, прийнят-
тя по ньому управлінського рішення (усунення 
несправностей у складних технічних системах 
може вимагати багатьох років навчання);

• відновлення знань: чи можна втратити ті чи 
інші знання остаточно і безповоротно – у якос-
ті захисту застосовується кадрова модель, коли 
персонал організації з унікальними компетен-
ціями обов’язково дублюється (наприклад, при 
запуску космічного корабля з першою людиною-
космонавтом Ю. Гагаріним його дублером висту-
пав Г. Титов);

• перенесення (передача) знань: складність 
передачі знань у організації (рівень ефективнос-
ті систем базового професійного навчання, підви-
щення кваліфікації та перепідготовки).

Саме завдяки людським ресурсам, у нашо-
му випадку це персоналу організації, можливе 
створення або підтримка успішної та конкурен-
тоздатної організації через створення дієвого 
knowledge chain – «ланцюжка знань»:

• побудова нової моделі організації;
• визначення інтелектуальних брокерів;
• моніторинг та селекція знань, що вже іс-

нують;
• створення нових знань, що відповідають 

стратегічним викликам;
• зберігання та управління знаннями;
• застосування знань;
• оцінка «доданої вартості знань».
Таким чином, повертаючись до ресурсного за-

безпечення організації чи будь-якої діяльності, 
визначаємо новий ресурс – інтелектуальних бро-
керів (це можуть бути нові люди – носії унікаль-
них знань, а також технології, що забезпечують 
принципи взаємодії та формування нових знань), 
які вибудовують та утримують стратегічний 
процес вилучення із знань економічного ефекту, 
результату (кастомізації знань – адаптації чи 
налаштування до певного виду діяльності самої 
організації).

У 1990 році у книзі «П’ята дисципліна: Мис-
тецтво та практика організації, котра самонавча-
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ється» Пітер Сенге представив концепцію органі-
зації, що самонавчається – компанії, яка здатна 
безперервно поповнювати свої знання. Тобто 
організація, яка самонавчається, трактується 
як модель організації, орієнтованої на розви-
ток шляхом постійного навчання і самонавчання 
персоналу. Організація, яка самонавчається, – це 
організація, що розвивається, навчається і вдо-
сконалюється за рахунок власних внутрішніх 
резервів. Кожен член такого колективу зацікав-
лений в індивідуальному підвищенні власного 
професійного рівня. Персонал організації, яка 
самонавчається, ефективно працює в будь-якій, 
у тому числі і кризовій ситуації, відчуваючи себе 
частиною системи і з повагою ставлячись до всьо-
го, що його оточує. У результаті в більшості ви-
падків переборюється страх перед необхідністю 
організаційних змін, які починають сприйматися 
як закономірний процес, що супроводжується 
особистісним професійним зростанням [5, с. 406].

Організації, котра самонавчається, притаман-
ні певні властивості:

• має бути створена гнучка і максимально го-
ризонтальна організаційна структура;

• необхідне активне залучення персоналу до 
розробки стратегії компанії з метою формування 
у нього цілісного бачення майбутнього;

• створення доступності та вільного обміну 
інформацією та досвідом між усіма членами ор-
ганізації;

• необхідна гнучка система винагород;
• створення можливостей для контакту чле-

нів організації із зовнішнім середовищем та орі-
єнтація на засвоєння досвіду інших компаній;

• поєднання основної діяльності членів орга-
нізації із дослідницькими функціями;

• створення сприятливого для навчання і роз-
витку персоналу морально-психологічного клімату.

Означені властивості дозволяють організації, 
котра самонавчається і самовдосконалюється, 
виконувати такі функції:

• дозволяти індивідуально розвиватися і за-
стосовувати базове системне мислення для ви-
рішення проблемних питань;

• дозволяти співробітникам пізнати свої слаб-
кі та сильні сторони для подальшого особистого 
розвитку;

• сприяти колективному спілкуванню і коор-
динації зусиль.

Основною ознакою організації, яка самонавча-
ється, вважають «подвійну петлю навчання»:

• «перша петля навчання» – організування 
обов’язкового навчання персоналу;

• «друга петля навчання» – пов’язана зі ство-
ренням умов для розроблення системи мотивації 
персоналу до самонавчання.

Мова йде про модернізацію управлінських 
технологій. «Перша петля» самонавчання реалі-
зується в більшості випадків без особливих ви-
трат і зусиль. На цьому етапі власними силами 
або із залученням зовнішніх консультантів прово-
дяться тренінги, знаходяться або розробляються 
технології, які дозволяють підвищити показники 
ефективності роботи кожного окремого працівни-
ка організації або певного підрозділу. Таким чи-
ном, завдання керівника на цьому етапі – оцінити, 
адаптувати і впровадити ці інновації у практичну 
діяльність співпрацівника чи підрозділу.

Як правило, складнощі виникають при вихо-
ді організації на «другу петлю», оскільки на ній 
опір змінам значно посилюється. Основні причи-
ни посилення опору змінам на цьому етапі:

• більшість персоналу організації погоджу-
ється пасивно засвоювати знання, але це ще не 
означає, що вони зможуть або захочуть застосу-
вати їх на практиці;

• співпрацівники можуть не захотіти або не зу-
міти поділитися із колегами корисною інформацією.

Вибір форм навчання, оцінка ефективності ви-
трат на нього та способи утримання висококваліфі-
кованого персоналу стають визначальними момен-
тами в процесі прийняття управлінських рішень 
щодо управління знаннями у організації. Сучасно-
му менеджеру недостатньо знати тільки специфі-
ку діяльності власного підрозділу, необхідно, щоб 
він був інтегрований у стратегії розвитку компа-
нії і розумів взаємозв’язок задач, які стоять перед 
ним із діяльністю інших підрозділів і фахівців.

Висновки. Таким чином, управління знаннями 
охоплює широке коло напрямків діяльності орга-
нізації і вимагає спеціального підходу до страте-
гії та структури організації, системи комунікацій 
та кадрової політики. Нові знання починаються 
з особистості. Кожен працівник є носієм знань. 
У кожному окремому випадку знання особис-
тості трансформуються у знання організації як 
єдиної системи. Створення умов, за яких людина 
отримує нові особистісні знання, і умов, за яких 
особистісні знання стають доступними для ін-
ших, – ось основне завдання компанії, що ство-
рює знання. Цей процес має відбуватися безпе-
рервно і на всіх рівнях організації.

Реальні компанії такого типу характеризують-
ся постійними організаційними перетвореннями, 
успіхом у розвитку інноваційних бізнес-процесів, 
наявним високим рівнем конкурентоспроможності.

Список літератури:
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е узд. / Пер. с англ. под. ред. С. К. Мор-

довина. – СПб.: Питер, 2009. – 848 с.: ил. – (Серия «Классика МВА»).
2. Вііг К. Основи управління знаннями. – СПб.: Питер, 1986. – 371 с.
3. Друкер П. Прихід нової організації, Harvard Business Review, січень/лютий, с. 45-53, 1988.
4. Нонака и Такеучи. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах. 

М.: Олимп-Бизнес. – 2003. 320 с.
5. Сенге П. П’ята дисципліна. Мистецтво і практика організації, котра самонавчається. – М.: Олімп-Бізнес, 

2003. 406 с.



«Молодий вчений» • № 12 (52) • грудень, 2017 р. 576

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

Быкова А.Л., Лобза А.В.
Университет таможенного дела и финансов

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ПЕРСОНАЛА  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье очерчены отдельные теоретические подходы к управлению знаниями персонала организации, 
что является безусловным преимуществом в достижении высокого уровня конкурентоспособности по-
следней. Именно знания на сегодня есть одним из важнейших ресурсов любого вида деятельности, ко-
торым владеет грамотно подготовленный компетентный персонал организации. Управление знаниями 
рассматривается в качестве отдельного вида управленческой деятельности, определены задачи отдела 
человеческих ресурсов в этом процессе. Рассматриваются подходы к обучению персонала в самообу-
чающейся организации.
Ключевые слова: знания, управление знаниями, knowledge chain – «цепочка знаний», интеллектуаль-
ные брокеры, самообучающаяся организация.

Bikova A.L., Lobza A.V.
University of Customs and Finance

STAFF KNOWLEDGE MANAGEMENT  
AS AN ORGANIZATION COMPETITIVENESS PREREQUISITE

Summary
The article outlines separate theoretical approaches how to manage with organization’s staff knowledge 
that can be absolute advantage in achieving a high level of competitiveness of the latter. Today knowledge 
for sure is one of the most important resources of any kind of activity, which is the properly trained 
competent staff of the organization ownership. Knowledge management is considered as a separate type 
of management activity, responsibilities of the human resources department are defined in this process.
Keywords: knowledge, knowledge management, knowledge chain, intellectual brokers, self-learning 
organization.
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Постановка проблеми. Старіння виробничо-
го устаткування і технологій, брак фінан-

сових ресурсів, розриви коопераційних зв’язків 
поставили на межу виживання багато суб’єктів 
господарювання. В результаті перед переваж-
ною більшістю підприємств нашої країни поста-
ла проблема створення системи економічної без-
пеки, яка була б здатна забезпечити зниження 
рівня загроз діяльності в ключових фінансово-
економічних сферах.

В сучасних мінливих умовах підприємствам 
слід уважно ставитися до питань формування сис-
теми економічної безпеки. Система забезпечення 
та формування економічної безпеки пов’язана 
з вирішенням правових, фінансово-економічних 
завдань, із захистом економічних інтересів і прав 
власності держави, суб’єктів економічної діяль-
ності – підприємств, організацій і фізичних осіб. 
Отже, протидія економічним правопорушенням 
і злочинам на будь-якому підприємстві актуалі-
зує питання формування багатоцільової системи 
управління економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням формування економічної безпеки присвя-
тили праці такі вчені – економісти: І. Ансофф, 
Ю. Бригхем, Дж. Ван Хорн, П. Друкер, М. Бен-
діков, С. М Ілляшенко, А.В. Кирієнко, В. Поно-
марьов, Г. Козаченко та інші. Дослідженню осно-
вних складових економічної безпеки підприємств 
приділили увагу такі науковці, як О. Головченко, 
Лляний Г., Шликов В. та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на численні пра-
ці науковців існує багато невирішених проблем 
в теорії та практиці організації економічної без-
пеки підприємства. Така ситуація, на наш по-
гляд, пов’язана з тим, що відсутній єдиний під-
хід у визначенні поняття «економічна безпека». 
Як наслідок, виникають проблеми у формуванні 
та використанні механізму економічної безпеки.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є уточнення змісту поняття «економічна безпе-
ка» та розробка механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення економічної безпеки – це гарантія 
незалежності країни, умова стабільності та ефек-
тивної життєдіяльності суспільства, досягнення 
успіху. Це пояснюється тим, що економіка являє 
собою одну із життєво важливих сторін діяльності 

суспільства, держави й особистості, і, отже, по-
няття національної безпеки буде порожнім словом 
без оцінки життєздатності економіки, її міцності 
при існуючих зовнішніх і внутрішніх загрозах. 
Тому забезпечення економічної безпеки належить 
до найважливіших національних пріоритетів. Еко-
номічна безпека органічно включена до системи 
національної безпеки, разом з такими її складо-
вими як забезпечення надійної обороноздатності 
країни, підтримки соціальної гармонії в суспіль-
стві, захисту від екологічних форс-мажорів. Але, 
розглядаючи ті чи інші аспекти безпеки, не можна 
залишити без уваги їх економічний зміст.

За своїм змістом економічна безпека – це су-
купність умов і факторів, що забезпечують неза-
лежність національної економіки, її стабільність, 
здатність до постійного відновлення та самовдос-
коналення [8]. Розглянемо існуючі підходи до ви-
значення поняття «економічна безпека» (табл. 1).

Аналіз розглянутих підходів до проблеми ви-
значення поняття «економічна безпека підпри-
ємства» дозволяє зробити наступні висновки. 
Економічна безпека підприємства складається 
з декількох функціональних складових, які для 
кожного конкретного підприємства можуть мати 
різні пріоритети в залежності від характеру іс-
нуючих загроз. Основним фактором, який визна-
чає стан економічної безпеки є володіння підпри-
ємством стійкими конкурентними перевагами. Ці 
переваги повинні відповідати стратегічним цілям 
підприємства [3].

Отже, на наш погляд під економічною безпе-
кою слід розуміти такий стан функціонування 
підприємства, який характеризується захище-
ністю від зовнішніх та внутрішніх загроз, наяв-
ністю конкурентних переваг, та які обумовлені 
сталим розвитком матеріального, фінансового, 
кадрового, техніко-технологічного потенціалів 
та відповідають поставленим стратегічним цілям 
і завданням підприємства.

В сучасних нестабільних умовах важливим за-
вданням є формування економічної безпеки на 
кожному підприємстві, яка повинна адаптуватися 
до існуючих політичних і соціально-економічних 
умов і вести пошук адекватних управлінських рі-
шень, у тому числі зменшення рівня загроз для 
кожного конкретного суб’єкта господарювання.

До основних завдань, які лежать в основі ор-
ганізації системи економічної безпеки підприєм-
ства, слід віднести:

УДК 65.012.8(477)

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Бондарчук Н.В., Кубрак А.А.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В статті розглянуто організаційні засади формування системи економічної безпеки на підприємстві. Ви-
значено існуючі підходи до трактування поняття «економічна безпека». Запропоновано під економічною 
безпекою розуміти такий стан функціонування підприємства, який характеризується захищеністю від 
зовнішніх та внутрішніх загроз, наявністю конкурентних переваг, які обумовлені сталим розвитком мате-
ріального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціалів та відповідають поставленим стра-
тегічним цілям і завданням. Запропоновано механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.
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– збір, аналіз, оцінку зовнішнього та вну-
трішнього середовища та прогнозування розви-
тку подій;

– захист законних прав і інтересів підприєм-
ства;

– моніторинг та прогнозування загроз еконо-
мічній безпеці підприємства;

– розробка інструментів та механізму нівелі-
ювання загроз та підтримка стабільного розви-
тку підприємства;

– вивчення діяльності конкурентів, партнерів, 
клієнтів;

– забезпечення збереження матеріальних 
цінностей;

– захист комерційних та-
ємниць тощо [4].

З метою отримання комп-
лексної оцінки рівня економіч-
ної безпеки підприємства слід 
застосовувати комплекс інди-
каторів. Індикатори економіч-
ної безпеки являють собою по-
казники, які характеризують 
стан економічної безпеки. Се-
ред основних показників, які 
характеризують економічну 
безпеку, можна виділити:

– показники економічного 
зростання (динаміка і струк-
тура національного виробни-
цтва та доходу, показники 
обсягів і темпів промислового 
виробництва, галузева струк-
тура господарства та динамі-
ка окремих галузей, капітало-
вкладення тощо);

– показники, які харак-
теризують природно-ре-
сурсний, виробничий, на-
уково-технічний потенціал;

– показники, які характе-
ризують динамічність і адап-

Таблиця 1
Існуючи підходи до трактування поняття «економічна безпека»

Підхід Трактування Автори

Інформа-
ційний

Забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досяг-
нення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підроз-
ділів та відділів підприємства.

Яременко О.Ф.,  
Череп А.В.,  
Донець Л.І.

Вплив зо-
внішнього 
середови-
ща

Це такий стан підприємства, який забезпечує здатність протистояти не-
сприятливим зовнішнім впливам.
Економічна безпека підприємства визначається як «кількісна і якісна 
характеристика властивостей фірми, що відображає здатність «само-
виживання» і розвитку в умовах виникнення зовнішньої й внутрішньої 
економічної загрози».

Ортинський В.Л., 
Ковальов Д., Сухору-
кова Т., Шликов В., 
Єрмошенко М.

Ре-
сурсно-
функціо-
нальний 
підхід

Стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів з 
метою запобігання загрозам забезпечення стабільного функціонування 
підприємства.
У ресурсно-функціональному підході в якості основних напрямів еконо-
мічної безпеки підприємства розрізняють сім функціональних складових: 
інтелектуально-кадрову, фінансову, техніко-технологічну, політико-пра-
вову, екологічну, інформаційну й силову.

Фоміна М.В.,  
Варналій З.С.,  
Кузенко Т.Б.

Фінансо-
вий

Забезпечення високої фінансової ефективності робіт, фінансової стійкості 
та незалежності підприємства

Корчевська Л.О,  
Геєць В.М.

Конку-
рентний

Забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конку-
рентоспроможності технічного потенціалу підприємства.

Бєлокуров В.В., За-
бродський В., Іпполі-
тов К., Козаченко Г.В., 
Ляшенко О.М.

Інвести-
ційний

Стан підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності, при якому дов-
гострокові економічні інтереси підприємства є узгодженими із впливом 
суб’єктів зовнішнього середовища. За такого узгодженого стану при 
умовах виникнення загроз, підприємство в довгостроковому періоді не 
переходить у кризовий стан, який загрожує великомасштабними збитка-
ми, втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму 
господарської діяльності.

Кириченко О.А., Кова-
ленко К.В., Лещук Г.В.

Іннова-
ційний

Досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуаль-
ного потенціалу, належної ефективності корпоративних НДДКР.

Подольчак Н.Ю., Ян-
ковець Т.М.
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а Етап 1

Формування засад 
забезпечення економічної 
безпеки підприємства

Формулювання основної стратегії 
розвитку підприємства.
Визначення цілей, функцій, принципів 
і методів управління.
Визначення суб’єктів та об’єктів
управління.

Етап 2
Якісний та кількісний 
аналіз факторів 
внутрішнього та 
зовнішнього середовища.

Ідентифікація ризиків та загроз 
економічній безпеці підприємства.
Аналіз впливу факторів на стійкий 
розвиток підприємства.

Етап 3

Етап 4

Етап 5

Оцінка важливих факторів 
та ризиків, визначення їх 
впливу на економічну 
безпеку

Аналіз і оцінка 
економічної безпеки 
підприємства

Розробка управлінських 
рішень та рекомендацій 
щодо забезпечення 
економічної безпеки 

Виявлення основних можливостей та 
загроз на основні внутрішніх і 
зовнішніх факторів.
Оцінка потенціал економічної безпеки 
підприємства.

Визначення конкретних індикаторів 
економічної безпеки підприємства.

Реалізація основної стратегії розвитку 
підприємства; контроль реалізації 
стратегії; моніторинг стану фінансово-
економічної безпеки підприємства.

Рис. 1. Механізм забезпечення системи економічної безпеки підприємства
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тивність господарського механізму, а також його 
залежність від зовнішніх факторів (рівень інфляції, 
дефіцит консолідованого бюджету, дія зовнішньое-
кономічних факторів, стабільність національної ва-
люти, внутрішню й зовнішню заборгованість);

– показники якості життя (ВВП на душу на-
селення, рівень доходів, забезпеченість основних 
груп населення матеріальними благами та послу-
гами, працездатність населення тощо) та стану 
навколишнього середовища [1].

Суб’єктами забезпечення економічної безпеки 
підприємства є особи, служби та підрозділи, які 
займаються забезпеченням економічної безпеки.

Під час організації системи економічної безпеки 
підприємству слід враховувати її гнучкість, оскіль-
ки потрібно пристосовуватися до змін зовнішнього 
та внутрішнього середовища, адже необхідно за-
безпечувати оперативне реагування та мати здат-
ність швидко адаптуватися до цих змін.

Основні заходи по забезпеченню організації еко-
номічної безпеки підприємства базуються на нор-
мативно-правових засадах діяльності підприємства, 
мотивації кадрового складу, адміністративних ва-
желів управління, ресурсозбереження та інших 
прийомах. Основні заходи, методи та інструменти 
дозволяють нам сформувати механізм забезпечення 
економічної безпеки підприємства (рис. 1).

Наведений механізм забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства дозволить поетапно 
сформувати вірні управлінські рішення.

Запропонований механізм забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства повинен відпові-
дати таким критеріям:

– бути динамічним та постійно удосконалюва-
ти елементи механізму;

– бути здатним адаптуватися до змін, які по-
стійно відбуваються у зовнішньому середовищі.

Механізм забезпечення економічної безпеки 
виконує ряд функцій, серед яких:

– захисна – недопущення внутрішніх та зо-
внішніх загроз діяльності підприємства та перед-
бачає наявність достатнього рівня ресурсного по-
тенціалу;

– регулятивна функція – передбачає безпо-
середнє регулювання стану, в якому функціонує 
підприємство;

– інноваційна функція – заснована на роз-
робці та подальшій реалізації інноваційних рі-
шень та заходів з метою нівеліювання існую-
чих загроз;

– соціальна функція – направлена на забез-
печення досягнення найбільш високого рівня 
та якості життя керівництва та співробітників 
підприємства, шляхом взаємного партнерства 
та задоволення соціальних потреб.

Забезпечення економічної безпеки  підприєм-
ства необхідно розглядати як безперервний про-
цес, який заснований на системному моніторингу 
індикаторів економічної безпеки, що дозволяє 
отримати об’єктивну оцінку стану економічної 
безпеки підприємства та застосовувати відповід-
ні механізми її забезпечення.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Отже, формування системи економічної без-
пеки підприємства є комплексом заходів різного 
спрямування. Основні заходи по забезпеченню 
організації економічної безпеки підприємства ба-
зуються на нормативно-правових засадах діяль-
ності підприємства, мотивації кадрового складу, 
адміністративних важелів управління, ресурсоз-
береження та інших прийомах.

Забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства необхідно розглядати як безперервний про-
цес, який заснований на системному моніторингу 
індикаторів економічної безпеки, який дозволяє 
отримати об’єктивну оцінку стану економічної 
безпеки підприємства та застосовувати відповід-
ні механізми її забезпечення.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация
В статье рассмотрены организационные основы формирования системы экономической безопасности 
на предприятии. Описаны существующие подходы к определению понятия «экономическая безопас-
ность». Предложено под экономической безопасностью понимать такое состояние функционирования 
предприятия, которое характеризуется защищенностью от внешних и внутренних угроз, наличием 
конкурентных преимуществ, обусловленных постоянным развитием материального, финансового, ка-
дрового, технико-технологического потенциалов и отвечающих его стратегическим целям и задачам. 
Предложен механизм обеспечения экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, механизм обеспечения экономической 
безопасности предприятия, предприятие.

Bondarchuk N.V., Kubrak A.A.
Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

ORGANIZATIONAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION  
OF THE ECONOMIC SAFETY SYSTEM AT ENTERPRISE

Summary
The article considers the organizational basis for the formation of the system of economic security in 
enterprise. The existing approaches to the definition of the concept of «economic security» are described. It 
is proposed to understand economic security as a state of functioning of an enterprise that is characterized 
by protection from external and internal threats, the presence of competitive advantages due to the 
constant development of material, financial, personnel, technical and technological potentials that meet 
the company’s strategic goals and objectives. The mechanism for ensuring the economic security of the 
enterprise is proposed.
Keywords: economic security of the enterprise, mechanism of ensuring the economic security of the 
enterprise, enterprise.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Зміну клімату, її негативні наслід-

ки для сільського господарства та шляхи адап-
тації до кліматичних змін досліджує багато 
науковців. Серед них Т. Адаменко, Н. Кирсанов-
ська, Н. Стерн, Л. Бернштейн, П. Бош, Р. Кріст, 
У. Хаве, Ф. Торнтон, М. Херреро, А. Чаллінор, 
Дж. Хансен, Дж. Джарвіс, Дж. Нельсон, П. Торн-
тон, Є. Волленберг, Б. Кемпбел, К. Райде та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, у вітчизняній еконо-
мічній науці ця проблема висвітлена недостатньо. 
Зокрема, потребують удосконалення досліджен-
ня щодо впливу факторів на урожайність сіль-
ськогосподарських культур на основі міжнарод-
ного досвіду.

Мета статті. Основною метою дослідження 
є аналіз впливу агрометеорологічних умов на 
формування продуктивності та прогнозування 
урожайності рослинницької продукції на основі 
використанням методу Useful to Usable (U2U).

Постановка проблеми. Розвиток сільського 
господарства, головним чином, залежить від при-
родних, а особливо від агрометеорологічних умов, 
які формуються за рахунок поєднання агромете-
орологічних чинників в певні часові інтервали на 
певній території [2]. Міжурядова група експер-
тів зі змін клімату (МГЕЗК) при ООН у 2007 р. 
видала Четверту доповідь в якій підтверджує 
антропогенну природу глобального потепління. 
Дані, наведені в останній доповіді, свідчать, що 
з початком ХХI ст. підвищення температури по-
вітря залишається досить інтенсивним. Дослі-
дження вікового ходу аномалій температури по-
вітря на території України протягом ХХ-ХХI ст. 
показали несподівану його схожість з віковим 
ходом глобальної температури. В останньому 
десятиріччі темп приросту річної температури 
повітря в середньому по території України став 
в 1,5 рази швидшим ніж у глобальному масшта-
бі і склав 0,4о С / 10 р. [1]. На фоні потепління 
глобального і регіонального клімату можуть змі-
нитися не лише температура повітря, а й інші 
характеристики клімату: циркуляція атмосфери, 
режим зволоження, тривалість сезонів року, по-
сушливість та інше. Дані фактори є причиною 
зниження обсягів та якості врожаїв сільськогос-
подарських культур.

Постановка завдання. Важливим у науковому 
і практичному плані є дослідження зміни кліма-
ту у більш широкому діапазоні метеорологічних 

величин. Сучасний стан режиму тепла та воло-
ги і особливо прогнозування тенденцій їх змін 
на майбутнє є досить актуальними проблемами. 
Важливим напрямом у даних дослідженнях є ви-
вчення досвіду передових країн та імплемента-
ція їх досліджень.

Виклад основного матеріалу. У Сполучених 
Штатах Америки (США) протягом минулого сто-
ліття у зв’язку з підвищенням середньої темпера-
тури та зміною кількості опадів відбулися значні 
екологічні зміни. Зокрема зростання температури 
повітря спричинене тривалим економічним рос-
том, збільшенням обсягів викидів та інтенсивним 
використанням природних ресурсів, зміною кру-
гообігу та зберігання вуглецю в тундрі Аляски, 
а також збільшенням частоти пожеж та інших 
непередбачених результатів. У звіті Національ-
ного центру кліматичних даних США (Hatfield 
et al., 2014) зазначено, що «за останні 40 років 
коливання клімату в сільськогосподарському ви-
робництві зросли і, за прогнозами, вони будуть 
збільшуватися протягом найближчих 25 років. 
До середини століття негативний вплив буде 
відчутний для більшості сільськогосподарських 
культур». Відповідно необхідним є здійснення 
ряду заходів щодо скорочення викидів парнико-
вих газів та захисту екосистем.

Зміна температури повітря і кількості опадів, 
а також виникнення екстремальних подій має 
прямий вплив на сільськогосподарське виробни-
цтво і вимагає адаптації до цих змін агровироб-
ників. Основними напрями реалізації виступають 
обґрунтування кількості внесення добрив, строків 
посадки та збирання врожаю. Дані коригувальні 
заходи вимагають застосування адаптивних і на-
дійних стратегій підтримки прийняття рішень. 
Це вимагає від агровивиробників кращого вико-
ристання вже наявної кліматичної інформації.

Зокрема, виникає необхідність у прогнозу-
ванні урожайності з врахуванням кліматичних 
факторів для виявлення найбільш перспектив-
них культур при певних погодних умовах. З цією 
метою використовується проект «Корисний для 
використання» (Useful to Usable (U2U)). Він про-
фінансований Міністерством сільського господар-
ства США для підвищення стійкості та рента-
бельності ферм у Північно-Центральній частині 
країни шляхом перетворення існуючих даних про 
клімат у релевантну інформацію для сільського 
господарства. Метою даного проекту є допомо-
га агровиробникам у підготовці довгострокових 
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У даній статті описано використання кіберінфраструктури для створення інтерактивних програм як части-
на проекту «Корисно для використання» (U2U). Цей сервіс дає змогу перетворювати історичні кліматичні 
дані, знання та моделі в інструменти підтримки прийняття рішень для кінцевих користувачів. Описано за-
гальні цілі киберінфраструктури, завдання та архітектурний дизайн, запропоновано створення інформацій-
но-аналітичного консультаційного центру для акумулювання інформації на рівні України з метою надання 
відповідних прогнозних оцінок і рекомендацій щодо вирощування певних культур на різних територіях.
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прогнозів у галузі рослинництва з врахуванням 
змін навколишнього середовища для досягнення 
максимальної урожайності.

У даному проекті описано використання кібе-
рінфраструктури для створення інтерактивних 
програм, які перетворюють ретроспективні кліма-
тичні дані, знання та моделі в інструменти при-
йняття рішень для кінцевих користувачів. При 
створенні кіберінфраструктури для підтримки 
проекту U2U було поставлено основні завдання:

– розробка та впровадження високодоступних 
веб-додатків з частими зворотніми зв’язками;

– створення середовища для підтримки ітера-
тивного розвитку;

– інтеграція та синтезування історичних та по-
точних наборів даних з різних джерел (локальні 
чи віддалені, різні способи доступу та формати);

– підтримка спільної роботи проекту з обміну 
даними та документами, управління проектами 
та інформування громадськості.

Тобто, на основі вихідної ретроспективної ін-
формації створюється інтерактивне середовище, 
яке дозволяє моделювати погодні умови для пев-
ної території.

Значні зусилля були спрямовані на вирішення 
кількох основних проблем, зокрема:

– забезпечення високого ступеня зручності 
використання та доступності кінцевим спожи-

вачам шляхом перетворення 
великої кількості даних в ре-
левантну інформацію.

– управління базами, яке 
ґрунтується на використанні 
локальних і місцевих даних 
з різними формами зберіган-
ня, включаючи сховище, об-
робку, оновлення та доступ;

– розробка програмного 
середовища.

Використання даного про-
грамного забезпечення по-
чинають з вибору території 
на якій будуть проводитися 
дослідження. Для цього до-
статньо ввести назву місця 
або поштового індексу. На 
рис. 1 наведено зразок базо-
вої карти, яка включає в себе 
14 територіальних комплек-
си у досліджуваному регіоні 
(Північна та Південна Дакота, 
Небраска, Канзас, Міннесо-
та, Айова, Міссурі, Віскон-
сін, Іллінойс, Мічиган, Індіа-
на та Огайо) плюс Кентуккі 
та Теннессі, де основною спе-
ціалізацією є вирощування 
кукурудзи. У даному прикла-
ді Champaign, IL було обрано 
як база для створення графі-
ку «Час вирощування куку-
рудзи» (Corn Growing Degree 
Day (Corn GDD)).

На основі даних показників 
утворюється графік на якому 
виводиться інформація щодо 
орієнтовних дат останніх вес-
няної та першої осінньої за-
морозків розрахованих на 
основі ретроспективних да-
них, середня тривалість дня, 
орієнтовні дати фази вики-
дання маточкових стовпчиків 
(в качані кукурудзи) та за-
морозків на поверхні ґрунту 
(рис. 2).

Діапазон дат за останні 
весняні заморозки та перші 
осінні представлений як світ-
ло-блакитні вертикальні сму-
ги, що базуються на даних 
з 1981 р. Необхідною умовою 

 
Рис. 1. Базова карта 14 штатів, д 

е доступний інструмент «Corn GDD»

 
Рис. 2. Графік «Час вирощування кукурудзи»  

(а) останні весняні заморозки, b) середня тривалість дня,  
c) фази викидання маточкових стовпчиків,  

d) заморозки на поверхні ґрунту, e) перші осінні заморозки)

 
Рис. 3.
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аналізу є інформація щодо розподілу дат за-
морозків у порівнянні з середньою, щоб краще 
оцінити кліматичні ризики для майбутнього уро-
жаю. Температурний поріг можна вибирати, при 
цьому висота графіка вказує на кількість років, 
які припадали на останню весняну чи першу 
осінню дату заморозків. На це також вказує най-
вища і товста вертикальна смуга розрахована на 
основі даних за останні 30 років. Далі, суцільна 
крива лінія показує середню щоденну тривалість 
дня у 1981-2010 роках, а пунктирна крива лі-
нія показує її проекцію на поточний рік. У да-
ному прикладі період вирощування кукурудзи 
у 2016 р. ще не був розпочатий, тому прогноз 
за замовчуванням за рік є середнім показником 
1981-2010 років.

Більш світле сіре затінення являє собою іс-
торичну мінливість щоденного накопичення GDD 
з дати початку роботи. Темно-сіре затінення яв-
ляє собою мінімальний та максимальний діапа-
зон накопичення GDD для подальшої проекції. 
Червоні та чорні вертикальні лінії вказують на 
приблизні середні дати викидання маточкових 
стовпчиків та заморозків на поверхні ґрунту, що, 
відповідно, складають два важливих фенологіч-
них етапи кукурудзи, які обчислюються як функ-
ція дати початку передбачуваної дати посадки 
і днів зрілості. Протягом періоду між першими 
заморозками в повітрі та на поверхні ґрунту іс-
нує ймовірність, що зерно кукурудзи не досягне 
потрібних розмірів, що, відповідно, призведе до 
втрати загального доходу. Штрихові лінії по оби-
дві сторони цих двох суцільних ліній – це роз-
мір варіації розрахований на основі історичних 
даних та прогнозів GDD.

На рис. 3 показані основні компоненти верх-
ньої панелі керування, яка включає дані щодо 
періоду початку сівби (a), порівняльні роки (b), 
дні зрілості кукурудзи, фази викидання маточ-
кових стовпчиків (c), температуру (d), варіа-
цію (e), поточний день (f).

Користувачі можуть створювати власний на-
бір умов. Наприклад, користувач може вибрати 
початок періоду вирощування на підставі очіку-
ваних дат посадки, якщо це до початку вегета-
ційного періоду або фактичних дат посадки піс-
ля його початку. Зміна дати може мати значний 
вплив на ризик коливання заморозків навесні.

Вибір порівняльних років дає змогу користу-
вачам порівняти накопичення GDD для поточно-
го вегетаційного сезону до 3-х попередніх сезонів 
(з початку 1981 року). При цьому найбільшою по-
пулярністю користуються найгірший рік, найкра-
щий рік і попередній рік. Цей інструмент дозволяє 
більш тісно вивчити ці три критичні роки. Дода-
вання дуже жаркого літа або холодного літа може 
суттєво відрізнятись від швидкості накопичень.

Використання інструмента GDD Corn дає 
змогу моделювати управлінські ситуації щодо 
практичного використання кліматичних факто-
рів при прогнозуванні урожайності. По перше, 
даний інструмент надає можливості розробити 
варіанти при ситуації коли фермери стикаються 
із затримкою посадки внаслідок надмірної воло-
гості весною. При цьому необхідно вибрати одну 
з альтернатив:

1) посадити запланований сорт кукурудзи 
пізніше і очікувати, що він досягне зрілості до 
початку морозів;

2) вибрати інший сорт з коротшим періодом 
дозрівання, який, однак, матиме нижчу урожай-
ність.

Крім того, фермери можуть використовувати 
цей інструмент для планування сезонних застосу-
вань добрив, гербіцидів та фунгіцидів на основі пе-
редбачуваних термінів вирощування культур, що 
досягають певних стадій росту. Наприклад, най-
кращий час для азотних добрив, що наносяться 
на землю, є стадія росту, яка наступає до періоду 
запилення рослини. Використання сервісу GDD 
Corn дозволяє побудувати діаграму, яка показує 
приблизну дату настання очікуваного періоду.

Інструмент Corn GDD має кілька особливостей:
1. Надає необмежений доступ користувачам 

і оновлюється щодня:
2. Включає в себе базу даних, яка дозволяє 

користувачам вивчити ризики щодо настання 
заморозків, зміни терміну вегетаційного періоду 
тощо.

3. Включає 30-денний прогноз національної 
погодної служби для підвищення проектування 
GDD кукурудзи під час вегетаційного періоду.

Можна стверджувати, що даний сервіс надає 
можливість будувати модель зміни клімату щоб 
краще зрозуміти залежність сільського госпо-
дарства від кліматичних факторів.

Висновки і пропозиції. На даний час одні-
єю з найважливішою проблем агропромислового 
комплексу України є його вчасна адаптація до змін 
клімату. Необхідно не тільки виконати прогнозні 
оцінки їх впливу на сільськогосподарське вироб-
ництво, але і спрогнозувати майбутні довгостро-
кові ризики прояву кризисних кліматичних явищ 
та продовольчої безпеки, а також розробити від-
повідну систему ефективних адаптаційних заходів. 
Важливим в цьому відношенні є використання су-
часних інформаційних ресурсів, які уже розробле-
ні та успішно апробовані у інших країнах. З цією 
метою доцільним є створення відповідного інфор-
маційно-аналітичного консультаційного центру для 
акумулювання інформації на рівні України та по-
дальшого оперативного надання відповідних про-
гнозних оцінок і рекомендацій щодо вирощування 
певних культур на різних територіях.
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:  
НА ПРИМЕРЕ США

Аннотация
В данной статье описано использование киберинфраструктуры для создания интерактивных программ 
как часть проекта «Полезно для использования» (U2U). Этот сервис позволяет превращать историче-
ские климатические данные, знания и модели в инструменты поддержки принятия решений для ко-
нечных пользователей. Описаны общие цели киберинфраструктуры, задачи и архитектурный дизайн. 
соответствующего информационно-аналитического консультационного центра для аккумулирования 
информации на уровне Украины с целью предоставления соответствующих прогнозных оценок и ре-
комендаций по выращиванию определенных культур на разных территориях.
Ключевые слова: интерактивные технологии, сельское хозяйство, прогноз, кукуруза, климатические 
факторы.
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THE ROLE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE:  
ON THE EXAMPLE OF THE USA

Summary
This article describes how to use the cyber infrastructure to create interactive programs as part of the 
«Useful to Usable» project (U2U). This service enables you to transform historical climate data, knowledge 
and models into end-user decision support tools. The general objectives of cyber infrastructure, tasks 
and architectural design are described. a relevant information and analytical consulting center for the 
accumulation of information at the level of Ukraine in order to provide appropriate predictive assessments 
and recommendations for the cultivation of certain crops in different territories.
Keywords: interactive technology, agriculture, forecast, corn, climatic factors.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Герман І.В.
Черкаський державний технологічний університет

У статті здійснено аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні в сегменті туристичного бізнесу. Ви-
світлено питання актуальності залучення вітчизняних і міжнародних інвестицій в туристичну сферу. 
Акцентовано увагу на пріоритетних напрямках для інвестування в туризм, формах і методах залучення 
та цільового спрямування інвестицій.
Ключові слова: інвестиція, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, пріоритетні напрямки, туризм, 
туристична сфера, туристичні підприємства.

Постановка проблеми. За даними Органі-
зації Об’єднаних Націй (далі – ООН) що-

року більш як один мільярд людей подорожують 
в інші країни, що сприяє становленню туризму 
в якості провідного сектору економіки. Із рахун-
ків глобального валового внутрішнього продукту 
(далі – ВВП) на сферу туризму припадає 10%, 
від загального світового експорту – 6% [17].

Держава Україна, розташована в центрі Євро-
пи, завдяки туризму має достатні умови для по-
ступального розвитку економіки, однак у порів-
нянні з провідними країнами світу суттєво гальмує 
за рівнем розвитку туристичної інфраструктури 
та якості туристичних послуг. Одними з найбільш 
важливих факторів негативного впливу на ситу-
ацію, що відбувається на ринку туристичних по-
слуг, є загострення фінансово-економічної кри-
зи, пов’язаної з анексією Автономної Республіки 
Крим (далі – АРК) і проведенням антитерристич-
ної операції на території Донецької та Луганської 
областей. Ці фактори суттєво впливають на змен-
шення в’їзного туристичного потоку в Україну, 
гальмують розвиток інфраструктури туризму, 
зменшують туристичні можливості країни як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому туристично-
му ринку. Одним із фактичних кількісних показ-
ників зменшення попиту на туристичні послуги 
в Україні є зменшення вдвічі кількості інозем-
них туристів, що, здебільшого, пов’язане саме 
з питанням безпеки для туристів, застереженням 
щодо відвідування країни, де відбуваються агре-
сивні військові дії (враження повномасштабної ві-
йни та «гарячої точки»). Єдиним вирішенням цих 
системних проблем у сфері туризму та курортів 
може стати стратегічно орієнтована державна по-
літика, серед основних завдань якої – визначення 
туризму одним із основних пріоритетів держави. 
У зв’язку з цим нагальним є розробка та впрова-
дження економіко-правових механізмів успішного 
ведення туристичного бізнесу, інвестиційних ме-
ханізмів розвитку туристичної інфраструктури, 
інформаційно-маркетингових заходів щодо фор-
мування туристичного іміджу України [13].

Аналіз останніх публікацій по проблемі. 
Аналіз наукових джерел з актуальних питань 
інвестиційної політики, зокрема підприємств ту-
ристичної сфери, свідчить про те, що поряд із за-
рубіжними авторами, вагомий вклад до наукової 
теоретичної бази з цієї проблематики належить 
і вітчизняним науковцям. Серед них – Л. Дядеч-
ко, Є. Козловський, М. Корецький, Н. Кудла [9], 
О. Шуплат [18], С. Сисоєва [15], С. Хлоп’як.

Вагоме значення для розкриття питання ін-
вестиційної діяльності в Україні має досліджен-
ня нормативно-правової бази з цих питань, вра-
хування змін, які відбулися останніми роками 
в правовому полі держави. Це, зокрема, Закони 
України «Про інвестиційну діяльність» [12]; «Про 
внесення змін до деяких законів України з метою 
наукової і науково-технічної діяльності», яким 
передбачено розробку та впровадження інвести-
ційного податкового кредиту [11].

Формулювання цілей дослідження. Метою 
статті є розгляд та аналіз актуальних питань 
інвестиційної політики підприємств туристичної 
сфери, механізмів інвестування в туристичну ді-
яльність в Україні та форми управління інвес-
тиційною діяльністю туристичного підприємства.

Виклад основних результатів та їх обґрун-
тування. Згідно оцінки Всесвітньої туристичної 
організації ООН (далі – ЮНВТО) загальна кіль-
кість робочих місць, що прямо або опосередко-
вано стосуються сфери туризму, становить 11% 
[13]. Туризм – це один із шляхів виховання вза-
єморозуміння та поваги між народами. Однак слід 
пам’ятати, що це ще й важливий сектор еконо-
міки, адже на міжнародний туризм припадає 7% 
(це $1,5 трлн) обсягу світового експорту [3]. Отже, 
сфера туризму та курортів стає однією з основних 
галузей, що має значний вплив на загальний стан 
і тенденції світової економіки. Сфера туризму 
має безпосереднє або опосередковане відношен-
ня більш як до 50 галузей економіки, що спри-
яє підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації 
національної економіки, збереженню та розвитку 
культурного потенціалу, збереженню екологічно 
безпечного навколишнього природного середови-
ща; підвищує рівень інноваційності національної 
економіки, сприяє гармонізації відносин між різ-
ними країнами та народами [13].

У сучасних політичних, економічних, соці-
альних, екологічних умовах саме економічний 
механізм має забезпечити дотримання принци-
пів сталого (збалансованого) розвитку територій 
та сприяти досягненню високого рівня конкурен-
тоспроможності. Цього можливо досягти, в першу 
чергу, завдяки використанню інструментів для 
формування сприятливих умов щодо залучен-
ня в туристичну галузь відповідних інвестицій. 
Одночасно актуальним є надання підтримки ві-
тчизняному виробнику туристичної продукції, 
сприяння фінансовому оздоровленню підприємств 
туристичної галузі, впровадження сучасних ін-
формаційних і маркетингових технологій [13].
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Завдяки розробці та впровадженню ефектив-
ного фінансового механізму реалізації «Страте-
гії розвитку туризму та курортів на період до 
2026 року» (далі – Стратегії) можливо досягти 
позитивних результатів. Серед фінансових спря-
мувань на розвиток туризму можуть бути кошти 
[13] державного та місцевих бюджетів; суб’єктів 
туристичної діяльності; міжнародної технічної 
допомоги; інших міжнародних донорів; фінан-
сових організацій (установ); інвесторів; з інших 
джерел, не заборонених законом.

З метою визначення обсягів фінансування 
Стратегії необхідно визначити конкретні завдан-
ня з урахуванням коштів, передбачених держав-
ним бюджетом на відповідний рік. Передбачені 
відповідні контрольні показники, яких необхід-
но досягти за результатами реалізації Стратегії, 
де за вихідні показники взято показники 2015 р. 
(табл. 1) [13].

У табл. 2 відображено очікувані показники за 
результатами реалізації Стратегії у 2026 р. [13].

Таблиця 2
Очікувані показники за результатами 

реалізації Стратегії (2026 р.)

Пор. 
№

Найменування 
показника

Одиниця 
виміру

Кількісне 
значення 
показника 

1
Збільшення витрат 
туристів під час по-
дорожей в Україні

млрд. грн до 80,000

2

Збільшення обсягу 
капітальних інвес-
тицій у сферу ту-
ризму та курортів 

млрд. грн до 6,600

3

впровадження реко-
мендованої ЮНВТО 
системи сателітного 
рахунка

не визна-
чено не визначено

Отже, актуальним залишається питання ви-
значення пріоритетних напрямків спрямування 
інвестицій з метою отримання найбільш опти-
мального ефекту від їх впровадження в сфері 
туризму, очікуючи, в першу чергу, як на еко-
номічний, так і на соціальний ефект. Ключове 
відомство у процесі просування України у сві-
тові топи країн, що мають істотний дохід з тих 
надходжень, які приносить туристична сфера, 
є департамент туризму і курортів Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (далі – 
МЕРТ). Згідно з інформацією офіційного сайту 
МЕРТ, держбюджетом нашої країни на 2017 р. 
передбачені бюджетні асигнування на реалізацію 
заходів у сфері туризму і курортів у сумі майже 
31 млн грн. Однак у жовтні 2016 р. була припине-
но фінансування витрат на виставки за рахунок 
загального бюджетного фонду.

Наразі в Україні, за даними МЕРТ України, 
практично немає проектів у сфері туризму, які 
б відповідали міжнародним стандартам. Таким 
чином це має мотивувати всіх зацікавлених юри-
дичних і фізичних осіб, які мають відношення 
до індустрії гостинності, туристичної діяльнос-
ті та дотичних до цих сфер економіки України 
суб’єктів господарювання вивчати, аналізувати, 
розробляти та пропонувати реальні, спрямовані 
на позитивний результат інвестиційні проекти. 
Це стосується як ініціаторів-замовників інвес-
тиційних проектів, так і виконавців, які можуть 
представляти достатньо широке коло держав-
них, регіональних, місцевих структур, підпри-
ємців, представників громадянського суспільства 
тощо [8].

На вимогу дня Асоціація індустрії гостинності 
України (далі – Асоціація) [1] у 2017 р. оголосила 
умови для грантової програми «Підтримка роз-
витку внутрішнього туризму в Україні». Треба 
враховувати те, що за відсутності ефективних 
програм розвитку індустрії туризму в Україні 
розробка регіональних програм розвитку туриз-
му не враховується в державному та місцевому 
бюджетах і реалізується ініціативними громадя-
нами України, тобто волонтерами. Отже, виникає 
актуальне питання інвестування в підготовку ка-
дрів, підвищення рівня кваліфікації для осіб, які 
опікуються питаннями розвитку туризму в регі-
онах України.

Програмою було передбачено обсяг однієї 
грантової допомоги до 30 тис. грн. для кожної 
з десяти громад, які виграють конкурс щодо роз-
робки якісних програм розвитку туризму в міс-
тах, районах та областях України, та відповідна 
експертна підтримка Асоціації. Вагомою підста-
вою для допущення в якості конкурсанта мала 
бути вимога Асоціації до представників органів 
місцевого самоврядування або профільного комі-
тету міста, району або області щодо дотримання 
наступних умов [1]:

Таблиця 1
Контрольні показники розвитку сфери туризму та курортів в Україні

Найменування показника розвитку
За роками

2015 2019 2022 2026
1. Кількість іноземних туристів, які в’їжджають до України, 
млн. осіб 12,9 збільшення 

у 1,5 раза
збільшення 

у 2 рази
збільшення 
у 2,5 раза

2. Кількість суб’єктів туристичної діяльності, тис. одиниць 6,8 збільшення 
у 1,5 раза

збільшення 
у 3 рази

збільшення 
у 5 разів

3. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів від сплати турис-
тичного збору, млн. гривень 37,1 збільшення 

у 2 рази
збільшення 
у 5 разів

збільшення 
у 10 разів

4. Обсяг надходжень до зведеного бюджету (податки та збори) 
від діяльності суб’єктів туристичної діяльності, млрд. гривень 1,71 збільшення 

у 2 рази
збільшення 
у 5 разів

збільшення 
у 10 разів

5. Кількість робочих місць у сфері туризму, тис. осіб 88 збільшення 
у 1,5 раза

збільшення 
у 3 рази

збільшення 
у 5 разів

6. Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб 357 збільшення 
у 2 рази

збільшення 
у 3 рази

збільшення 
у 5 разів

7. Кількість екскурсантів, тис. осіб 125,5 збільшення 
у 1,5 раза

збільшення 
у 2 рази

збільшення 
у 2,5 раза
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– серед пріоритетних напрямків розвитку облас-

ті туризм має входити до п’ятірки пріоритетних;
– обласна рада має підтримати заявника;
– відсутність в області діючої програми роз-

витку туризму.
Інвестиційна діяльність розглядається як су-

купність практичних дій громадян, юридичних осіб 
і держави щодо реалізації інвестицій та забезпе-
чується шляхом реалізації інвестиційних проектів 
і проведення операцій з корпоративними правами 
та іншими видами майнових та інтелектуальних 
цінностей. Суб’єктами (інвесторами і учасниками) 
інвестиційної діяльності можуть бути громадяни 
та юридичні особи України та іноземних держав, 
а також держави. Недержавні пенсійні фонди, 
інститути спільного інвестування, страховики 
та фінансові установи – юридичні особи публічно-
го права здійснюють інвестиційну діяльність від-
повідно до законодавства, що визначає особливос-
ті їх діяльності. Інвестори – суб’єкти інвестиційної 
діяльності, які приймають рішення про вкладення 
власних, позичкових і залучених майнових та ін-
телектуальних цінностей в об’єкти інвестування; 
можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, 
покупців, а також виконувати функції будь-якого 
учасника інвестиційної діяльності. Учасниками 
інвестиційної діяльності можуть бути громадяни 
та юридичні особи України, інших держав, які 
забезпечують реалізацію інвестицій як виконав-
ці замовлень або на підставі доручення інвестора. 
Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути 
будь-яке майно, в тому числі основні фонди і обо-
ротні кошти в усіх галузях економіки, цінні папе-
ри (крім векселів), цільові грошові вклади, науко-
во-технічна продукція, інтелектуальні цінності, 
інші об’єкти власності, а також майнові права [12].

Забороняється інвестування в об’єкти, ство-
рення і використання яких не відповідає вимогам 
санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, 
архітектурних та інших норм, встановлених за-
конодавством України, а також порушує права 
та інтереси громадян, юридичних осіб і держа-
ви, що охороняються законом. Джерела фінан-
сування інвестиційної діяльності відображені 
в табл. 3 [12].

Кабінет Міністрів України відповідно до Кон-
ституції та законів України:

– розробляє та затверджує програми розви-
тку туризму в Україні;

– фінансує їх виконання відповідно до бю-
джетного законодавства;

– організовує та забезпечує реалізацію дер-
жавної інвестиційної політики в галузі туристич-
ної діяльності [14].

Серед повноважень Кабінету Міністрів Укра-
їни в галузі туризму – підготовка та подання 
на розгляд Верховної Ради України як складову 
частину проекту закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік пропозиції щодо об-
сягів бюджетних коштів для фінансової під-
тримки проектів і програм з розвитку туризму. 
До основних пріоритетних напрямів державної 
політики в галузі туризму, зокрема, належить 
забезпечення становлення туризму як висо-
корентабельної галузі економіки України, за-
охочення національних та іноземних інвестицій 
у розвиток індустрії туризму, створення нових 
робочих місць [14].

Таблиця 3
Джерела фінансування  

інвестиційної діяльності в Україні
Пор. 
№ 

Джерело фінансу-
вання Примітка

1 Власні фінансові 
ресурси інвестора

Прибуток
амортизаційні відраху-
вання
відшкодування збитків від 
аварій
відшкодування збитків від 
стихійного лиха
грошові нагромадження 
та заощадження громадян
грошові нагромадження 
та заощадження юридич-
них осіб
Інше

2
Позичкові фі-
нансові кошти 
інвестора

облігаційні позики
банківські кредити
бюджетні кредити

3 Залучені фінансові 
кошти інвестора 

кошти, одержані від про-
дажу акцій
пайові внески громадян і 
юридичних осіб
інші внески громадян і 
юридичних осіб

4 Бюджетні інвести-
ційні асигнування –

5
Безоплатні та бла-
годійниі внески, 
пожертвування

організацій
підприємств
громадян

Центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики 
у сфері туризму та курортів, реалізує державну 
інвестиційну політику в галузі туризму та ку-
рортно-рекреаційній сфері; інші центральні орга-
ни виконавчої влади також діють в межах своїх 
повноважень. Порядок формування, фінансуван-
ня і реалізації регіональних і місцевих програм 
розвитку туризму визначається законом.

Варто зазначити, що з метою визначення 
пріоритетних напрямків інвестування в сфері 
туризму, треба чітко обґрунтувати необхідність 
першочерговості вкладення інвестиційних ресур-
сів у відповідні регіони, які доцільно розвивати 
з урахуванням ситуації на ринку послуг. Також 
необхідно враховувати пріоритети та перспек-
тиви співпраці в туристичній сфері з тими кра-
їнами, з якими прийнято безвізовий режим [8]. 
Уряд України прийняв середньостроковий план 
2017-2020, де прописано, що одним із пріоритетів 
є розвиток туризму.

У кожній обласній адміністрації є представ-
ник, який відповідає за певний регіон; є Нацрада, 
Рада міст та регіонів, члени яких практично ко-
жен місяць зустрічаються для вирішення акту-
альних питань у сфері туризму.

Фінансування туристичної діяльності відбува-
ється переважно за рахунок залучених і позич-
кових засобів (близько 2/3) і лише частково – за 
рахунок власних та інших джерел [9].

Серед залучених засобів основна частка (50% 
і більше) припадає на кредиторську заборгова-
ність, що пов’язано з тим, що туристичні підпри-
ємства отримують гроші за продані тури раніше, 



«Молодий вчений» • № 12 (52) • грудень, 2017 р. 588

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

ніж надають послуги туристу за договором. Ту-
ристичні фірми не користуються кредитуванням 
під оборотні засоби. Це пов’язане з тим, що дже-
релами фінансових ресурсів туристичного під-
приємства є власні та залучені засоби. Потреба 
у позикових засобах у туристичного підприєм-
ства виникає лише при кредитуванні інвестицій, 
необхідних для будівництва готелів, придбання 
туристичних автобусів тощо [9].

Враховуючи вагоме значення матеріальних 
чинників надання туристичних послуг, особли-
ву роль у процесі інвестування мають інвестиції 
у майнові елементи основних засобів. Врахову-
ючи в якості критерію класифікації ціль інвес-
тиційного проекту, виокремлюють три категорії 
майнових інвестицій:

– інвестиції відтворення (відновлення, замі-
ни), які здійснюються для заміни зношених май-
нових елементів новими основними засобами;

– інвестиції з модернізації, які полягають 
у покращенні використання основних засобів;

– інвестиції розвитку, тобто вироблення або 
придбання нових елементів основного капіталу.

Нематеріальні інвестиції – це фінансові засо-
би, спрямовані на професійний розвиток персо-
налу, маркетингову діяльність, набуття майно-
вих прав (наприклад, ліцензій).

Планування інвестиційної діяльності турис-
тичного підприємства – важливий процес, адже 
необхідно враховувати значну кількість чинників, 
у тому числі й непередбачуваних, а також ступінь 
ризику вкладення інвестицій. Цей процес також 
важливий для підприємства, оскільки, плануючи 
інвестиції, суб’єкт господарювання створює пере-
думови стратегії розвитку. Якщо інвестиційний 
план добре складений, – туристичне підприємство 
може ефективно функціонувати, а якщо неякіс-
но, – в майбутньому може очікувати банкрутство.

Отже, планування інвестиційної діяльності – 
це процес розроблення системи планових захо-
дів із забезпечення підприємства необхідними 
інвестиційними ресурсами з метою підвищен-
ня ефективності його інвестиційної діяльності 
у майбутньому. Головною ціллю інвестиційного 
планування є інтеграція всіх учасників для ви-
конання комплексу робіт, які забезпечують реа-
лізацію визначених завдань. Під час формування 
інвестиційного плану необхідно дотримуватися 
відповідних правил:

– інвестиційний план туристичного підприємства 
має узгоджуватися зі стратегією його розвитку;

– інвестувати засоби у виробництво чи у цін-
ні папери доцільно тоді, коли від цього підпри-
ємство отримає більшу вигоду, ніж збереження 
грошей на депозитному рахунку в банку;

– інвестувати засоби доцільно лише у рента-
бельні проекти;

– приймати рішення щодо інвестування потріб-
но за умови отримання найбільшої економічної ви-
годи і за наявності найменшого ступеня ризику.

Прикладом ефективного інвестування в турис-
тичну діяльність турпідприємств є лізинг, який 
дає змогу використосвувати активи без необхід-
ності їх придбання. Предметом лізингу найчас-
тіше є транспортні засоби, технічне обладнання, 
елементи оснащення, а також нерухомість. Крім 
того, лізинг не обмежує можливості залучення 
кредиту [12].

Національний банк України (далі – НБУ) уточ-
нив умови для здійснення інвестицій, пов’язаних 
із реструктуризацією заборгованості банківських 
боржників. Ці зміни внесені постановою правлін-
ня Нацбанку № 104 від 20 жовтня 2017 р. [10].

Уряд України в 2017 р. погодив додатковий пе-
релік інвестиційних проектів регіонального розви-
тку з обсягом фінансування більш, як 98 млн грн 
у рамках Державного фонду регіонального розви-
тку (далі – ДФРР). Загальний обсяг фінансування 
ДФРР 2017 рік становить 3,5 млрд грн [4].

Інструменти, за допомогою яких можливо 
залучити інвестиції, – стратегічне планування, 
управління земельними ресурсами, повноважен-
ня архітектурно-будівельного контролю, профе-
сійно-технічні кадри, міжрегіональна кооперація, 
міжнародна технічна допомога та інвестиційні 
преференції. Ці інструменти можуть розвивати 
не тільки окремі громади, але й область та де-
кілька регіонів одночасно [7].

Іноземні компанії зацікавлені в концесійних 
проектах в Україні. У жовтні 2017 р. Міністер-
ством інфраструктури в Американській торго-
вельній палаті (АСС) було організовано круглий 
стіл «Поточні концесійні проекти в секторі мор-
ських портів України» з питань державно-при-
ватного партнерства. Міністерство інфраструк-
тури планує розширення державно-приватного 
партнерства та концесію на українські дороги [6].

Обсяг прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку України на 1 жовтня 2017 р. складає 
39,72 млрд дол, що на 2,22 млрд дол, або на 
5,9%, більше показника на початок року – 
37,5 млрд дол [5].

Однією з важливих складових розвитку націо-
нального господарства є імпорт інвестицій. Серед 
низки чинників для надходження іноземних інвес-
тицій є наявність ефективного інвестиційного зако-
нодавства, причому не лише і не стільки самої за-
конодавчої бази, а її непорушність та стабільність.

Державне регулювання диктує ряд вимог до 
ведення господарської діяльності у рамках на-
ціональної економіки. Формування інвестицій-
ної стратегії повинне базуватися на цих вимогах 
і відповідати соціальному замовленню суспіль-
ства. Основні напрями капіталовкладень в сферу 
туризму визначаються пріоритетними напряма-
ми розвитку цієї галузі економіки.

Згідно «Дорожньої карти та напрямів реаліза-
ції Стратегії» визначено напрями:

1. безпека туристів;
2. нормативно-правова база сфери туризму 

та курортів, зокрема розроблення законопроектів 
щодо запровадження інституту саморегулівних 
організацій у сфері туризму та курортів (створен-
ня національної туристичної організації), заходів 
з підтримки розвитку туристичної індустрії (щодо 
створення режиму сприяння для залучення інвес-
тицій у розбудову туристичної індустрії);

3. розвиток туристичної інфраструктури, зо-
крема:

– забезпечення комплексного розвитку тери-
торій, зокрема створення сприятливих умов для 
залучення інвестицій у розбудову туристичної 
інфраструктури, зокрема, шляхом:

– проведення моніторингу інвестиційних про-
позицій щодо розбудови туристичної інфра-
структури у регіонах;
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– підготовка каталогу інвестиційних проектів 

у сфері туризму та курортів для представлення 
потенційним вітчизняним та іноземним інвесторам;

– участь інвестиційних проектів у сфері ту-
ризму та курортів у міжнародних ярмарках ін-
вестиційних проектів;

4. розвиток людських ресурсів;
5. маркетингова політика розвитку туризму 

та курортів України.
Для досягнення цілей Стратегії у рамках ви-

значених пріоритетних напрямів необхідно забез-
печити ефективну взаємодію правового, організа-
ційного, економічного та фінансового механізмів 
державного регулювання розвитку сфери туриз-
му та курортів. Економічний механізм забезпечує 
дотримання принципів сталого розвитку тери-
торій та утримання високого рівня конкуренто-
спроможності, зокрема й шляхом використання 
інструментів для формування сприятливих умов 
для залучення інвестицій у туристичну галузь.

Фінансовий механізм забезпечує реаліза-
цію принципів прозорості та передбачуваності 
дій органів державної влади з розподілу коштів 
державного бюджету, інвестицій, грантів між-
народних організацій, залучення кредитів банків 
та небанківських установ, коштів недержавних 
цільових фондів, лізингових компаній.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії 
здійснюється у межах коштів державного та міс-
цевих бюджетів, суб’єктів туристичної діяльнос-
ті, коштів міжнародної технічної допомоги, інших 
міжнародних донорів, фінансових організацій 
(установ), коштів інвесторів та інших джерел, не 
заборонених законом.

Обсяг фінансування Стратегії визначається 
з урахуванням конкретних завдань та у межах 
коштів, передбачених державним бюджетом на 
відповідний рік.

МЕРТ запровадило програму лояльності «Ту-
рист України», яка передбачає підписання мемо-
рандуму. «Турист України» – це інструмент на-
родної дипломатії у туризмі, який мотивує людей 
більше подорожувати країною, та розрахований, 
як на українців, так і на іноземців. Є підтрим-
ка ПриватБанку, Visa, Національної туристичної 
організації з метою створення національної про-
грами лояльності «Турист України».

Серед пріоритетних напрямів у сфері туризму 
є питання співпраці з приватними підприємства-
ми для модернізації інфраструктури в Україні. 
Для реалізації пілотного проекту державно-при-
ватного партнерства обрано Львівщину.

Серед найбільших інвесторів в Україні вар-
то назвати Європейський банк реконструкції 
та розвитку (далі – ЄБРР), який вклав близько 
12 млрд грн у реалізацію інвестиційних проектів 
протягом останніх років.

Урядовці 10 березня 2017 р. схвалили внесен-
ня змін до постанови КМУ № 117 та № 710, які 
дозволять здійснювати бюджетне фінансування 
участі України у туристичних подіях. Крім того, 
ці нововведення дозволяють проводити попере-
дню оплату товарів і послуг, що закуповуються 
у рамках бюджету, і пов’язаних з участю у ту-
ристичних заходах [16].

Необхідна постійна планова робота, визначен-
ня відповідних індикаторів для обгрунтування 
доцільності інвестування конкретних проектів.

За даними інформаційних агентств, з публіч-
них виступів і матеріалів за результатами робо-
ти в 2016 р. оприлюднено інформацію про те, що 
МЕРТ України створило спеціальний підрозділ 
для вирішення проблем у сфері туризму, про-
водить міжнародні конференції і має намір ство-
рити єдину національну туристичну організацію. 
МЕРТ заклало в бюджет кошти на промоцію 
України у світі [16].

Упродовж останніх місяців, коли існує Депар-
таменту туризму і курортів МЕРТ, проведена 
активна робота щодо консолідації регіонів. Для 
цього при МЕРТ створили Раду туристичних 
міст та регіонів і провели вже декілька плідних 
зустрічей для працівників структурних підрозді-
лів, які відповідають за туризм та сферу курор-
тів в Україні [2].

Генеральна Асамблея ООН затвердила прого-
лошення 2017 року Міжнародним роком сталого 
розвитку туризму, закликавши ЮНВТО всіляко 
сприяти втіленню в життя відповідної програми 
святкування у співпраці з урядами країн-чле-
нів ООН, іншими міжнародними та регіональни-
ми організаціями. Україна – повноправний член 
ЮНВТО з 1997 р., тому цей заклик стосується її 
безпосередньо. Міжнародний рік сталого розви-
тку туризму – це унікальна можливість для про-
моції внеску туристичного сектора в загальний 
сталий розвиток, включаючи його економічну, 
соціальну та екологічну складові, а також для 
підвищення обізнаності про справжні розміри 
сектора, що часто недооцінюється. Завдання ста-
лого розвитку туризму включено до Цілей Ста-
лого Розвитку, ухвалених Генеральною Асамб-
леєю ООН у вересні 2015-го року, та до нового 
Порядку Денного-2030, над втіленням яких по-
чали працювати країни світу.

Кабінет Міністрів України підтримав проект 
Указу Президента України «Про оголошення 
2017 року Роком сталого туризму заради розви-
тку в Україні», який підготувало МЕРТ із ураху-
ванням рекомендацій ЮНВТО.

Трьома стовпами стійкості названі економіч-
ний, соціальний і екологічний, і зазначено, що 
туристичний сектор може внести свій внесок в їх 
зміцнення, створюючи нові робочі місця, розви-
ваючи сфери торгівлі та послуг [17]. Отже, з ме-
тою підвищення інвестиційної привабливості га-
лузі та покращення фінансового потенціалу для 
інвестування розвитку її підприємств необхідно 
здійснити наступні заходи [18]:

1. Розробити та затвердити Державну страте-
гію розвитку туризму; до обговорення залучити 
фахівців сфери туризму та громадськість.

2. Створити на регіональному рівні (насамперед, 
у депресивних та прикордонних областях) при ор-
ганах виконавчої влади неприбуткові інституції, 
які б сприяли залученню іноземних інвестицій.

3. Розробити комплексні інвестиційні про-
грами на державному та регіональному рівнях 
з використанням системного підходу – врахувати 
можливість подальшого розвитку даного об’єкту 
та створення на його базі туристичного центру.

4. Підвищити фінансову та інвестиційну грамот-
ність малих та середніх суб’єктів господарювання 
туристичної сфери на регіональному рівні. Адже 
завдяки розробці та впровадження освітніх про-
грам з питань інвестиційної діяльності можлива 
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активна інтеграція цих суб’єктів у процес реаліза-
ції інвестиційних проектів на регіональному рівні.

5. Міністерству інформаційної політики біль-
ше уваги приділяти інформаційному висвітленні 
туристичного потенціалу України в міжнародних 
засобах інформації.

6. Удосконалити механізми статистичного об-
ліку, в частині виокремлення даних, щодо паса-
жирських перевезень та показників економічної 
діяльності туроператорів і турагентів, з метою 
розрахунку прямого та загального внеску сфери 
туризму в економіку країни.

7. Підвищити дієвість використання в галузі 
фінансово-кредитних важелів через:

– зрівняння умов здійснення інвестиційної ді-
яльності як для вітчизняних так і іноземних ін-
весторів;

– відміну практики оподаткування грошових 
коштів при внесенні акціонерного капіталу в іно-
земній валюті;

– використання інвестиційних податкових ка-
нікул в пріоритетних регіонах, або окремих ту-
ристичних об’єктів;

– звільнення від оподаткування ввезених 
на митну територію України устаткування, об-
ладнання та інших засобів необхідне для ре-
конструкції, модернізації чи створення нового 
об’єкту туристичної інфраструктури.

8. Активно застосовувати інноваційні інстру-
менти фінансового забезпечення інвестиційних 
проектів.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Отже, в статті здійснено аналіз ста-
ну інвестиційної діяльності в Україні в сегменті 

туристичного бізнесу; висвітлено питання акту-
альності залучення вітчизняних і міжнародних 
інвестицій в туристичну сферу; акцентовано ува-
гу на пріоритетних напрямках для інвестування 
в туризм, формах і методах залучення та цільо-
вого спрямування інвестицій.

В Україні схвалено відповідний документ, 
яким передбачено ряд пріоритетних заходів для 
розвитку туризму. Це – «Стратегія розвитку ту-
ризму та курортів на період до 2026 року». Серед 
основних завдань Стратегії – здійснення комп-
лексу заходів з підтримки розвитку туристичної 
індустрії, зокрема створення привабливого інвес-
тиційного клімату у сфері туризму та курортів.

Таким чином, інвестування в туристичну га-
лузь є частиною інвестиційної політики держави 
в цілому і базується на вимогах законодавства 
та загальної концепції розвитку національної 
економіки. Тому необхідно виділяти та дослідити 
специфічні особливості інвестиційних процесів 
у сфері українського туризму та надати оцін-
ку ролі держави в їх регулюванні. Актуальною 
є необхідність підвищення впливу державних 
органів на процес мобілізації внутрішніх джерел 
інвестицій та оптимальний їх розподіл серед за-
цікавлених суб’єктів інфраструктури туризму. 
серед основних методів державного регулювання 
необхідні модернізація законодавства, вдоско-
налення існуючого організаційного та економіч-
ного механізмів управління, вивчення динаміки 
розвитку сфери послуг, і зокрема туризму, що 
дозволить визначити пріоритетні напрями роз-
витку туристичного потенціалу та ефективного 
інвестування в пріоритетні напрямки.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Аннотация
В статье осуществлен анализ состояния инвестиционной деятельносты в Украине в сегменте тури-
стического бизнеса. Освещены вопросы актуальности привлечения отечественных и международных 
инвестиций в туристическую сферу. Акцентировано внимание на приоритетных направлениях для 
инвестирования в туризм, формах и методах привлечения и целевого использования инвестиций.
Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная деятельность, инвестиционная политика, приоритетные 
направления, туризм, туристическая сфера, туристические предприятия.

Herman I.V.
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ACTUAL ISSUES OF INVESTMENT POLICY OF TOURISM ENTERPRISES

Summary
The article analyzes the state of investment activity in Ukraine in the segment of tourism business. 
The issues of relevance of attracting domestic and international investment in the tourism sector are 
highlighted. Attention is focused on the priority areas for investing in tourism, the forms and methods of 
attracting and targeted use of investments.
Keywords: investment, investment activity, investment policy, priority directions, tourism, tourist sphere, 
tourist enterprises.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

Глушенкова А.А., Лазоренко Л.В.
Державний університет телекомунікацій

В статті розглянуто основні елементи стратегій в залежності від характеру розвитку інноваційного по-
тенціалу підприємств зв’язку. Визначено основні стратегії, притаманні діяльності підприємств зв’язку. 
Побудовано інтегральну систему стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств зв’язку Про-
аналізовано інноваційний потенціал підприємств мобільного зв’язку для можливості впровадження 4G 
технології. Запропоновано стратегічні напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств зв’язку.
Ключові слова: стратегія, розвиток, інноваційний потенціал, підприємства зв’язку, стратегічні напрями.
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Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку економіки вимагає від підприємств 

зв’язку підвищення ефективності та конкурен-
тоспроможності послуг на основі впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу, ефек-
тивних форм господарювання та управління. 
Розробка стратегічних напрямів розвитку інно-
ваційного потенціалу будь-якого підприємства 
є головною умовою його успішного функціону-
вання, особливо це питання є важливим для під-
приємств телекомунікаційної сфери, оскільки їх 
діяльність надзвичайно сильно залежить від роз-
витку інноваційної складової, яка в даному ви-
падку базується саме на технологічному аспекті 
і їх прибутковість прямопропорційно залежить 
від наявної технічної та технологічної бази.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Стратегічні напрями та особливості їх формуван-
ня для досягнення стабільного розвитку іннова-
ційного потенціалу та кінцевої мети діяльності 
підприємства розглянуто в працях таких уче-
них, як: І. Ансофф, В.А. Белошапка, К. Боумэн, 
В.А. Василенко, А. Демб, Г.В. Загорій, Ф.Ф. Нойба-
уер, Ф.Ф. Нойбауер, Г.І. Ткаченко, З.Є. Шершньо-
ва та інші. На сьогодні важливо визначити необ-
хідність розробки стратегічних напрямів розвитку 
інноваційного потенціалу підприємства з метою 
забезпечення його ефективного функціонування.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування основних стратегічних напрямів 
розвитку інноваційного потенціалу підприємств 
зв’язку з врахуванням їх можливостей та вимог 
сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Класичний під-
хід до виділення елементів стратегій в залежнос-
ті від характеру розвитку інноваційного потенці-
алу підприємств зв’язку включає поділ на групи 
[1, с. 128-132]:

– стратегія зростання, що містить стратегії 
концентрації, інтеграції та диверсифікації;

– стратегія стабілізації включає масовість по-
слуг, припинення інвестування та реінжиніринг 
(перепроектування);

– стратегія скорочення визначає припинення 
інвестування, злиття та поглинання, реструкту-
ризація, банкрутство та ліквідація.

Стратегія зростання націлена на розширення 
ринкової діяльності, збільшення активів підпри-
ємства, зростанні обсягів інвестування. У своїй 
діяльності підприємства зв’язку свідомо вибира-
ють стратегію зростання, спрямовану на постій-

ний і високий рівень розвитку інноваційного по-
тенціалу, який часто пов’язаний з ризиком, тому 
що ринок зв’язку функціонує в умовах жорсткої 
конкуренції.

Залежно від темпів розвитку інноваційного 
потенціалу підприємств зв’язку можуть бути – 
стратегія суперзростання або гіперзростання, яка 
передбачає високі темпи розвитку інноваційного 
потенціалу і досягнення високих прибутків та до-
мінуючого становища на ринку послуг зв’язку. 
Обов’язковою умовою при цьому є перевищення 
середніх темпів зростання ринку і прискорен-
ня темпів розвитку. Стратегія стрибкоподібного 
зростання (стрибка) – підприємство раптово про-
тягом короткого проміжку часу збільшує темпи 
розвитку. Стратегія помірного зростання озна-
чає адаптацію підприємства до середніх темпів 
зростання ринку. Стратегія повільного зростання 
означає збільшення економічного потенціалу під-
приємства, темпи його розвитку нижче ринко-
вих можливостей і середніх темпів збільшення 
ринку. Стратегія уповільнення зростання, коли 
відбувається зростання економічних показни-
ків прибутку, продажів, активів в абсолютному 
значенні, але при цьому темпи збільшення цих 
показників у порівнянні з минулими періодами 
знижуються. Така стратегія може бути пов’язана 
як з вичерпанням можливостей самого підпри-
ємства, так і зі зниженням потенціалу розви-
тку ринку, досягнення ним зрілості і насичення. 
Але для підприємств зв’язку останні два види 
стратегії зростання не характерні, скільки ри-
нок зв’язку постійно розвивається, технологічна 
складова удосконалюється і підприємства, якщо 
хочуть залишатися на ринку і бути конкуренто-
спроможними, то повинні постійно розвиватися.

Стратегії стабілізації, захисту і виживання 
застосовується великими підприємствами, які 
уже домінують на даному ринку та спрямова-
ні на збереження ринкової ніші і частки ринку. 
У цих умовах головне завдання – пошук вну-
трішніх резервів і вигідних ринкових можливос-
тей з мінімальними рівнями ризику.

Стратегії скорочення мають головною метою 
звести до мінімуму витрати підприємства на види 
діяльності, які завдають йому збитки. У цих умо-
вах його прибуток мінімальний, рентабельність 
низька, найчастіше підприємство несе збитки. 
Завдання полягає в радикальній зміні діяльності 
підприємства, його повної реорганізації, переході 
до стратегій 1 або 2. Якщо це не вдається, то ста-
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виться завдання вийти з ринку з мінімальними 
втратами при закритті бізнесу.

Розглянувши основні елементи стратегії ді-
яльності підприємства та способи їх реалізації, 
слід зауважити, що для підприємств зв’язку 
стратегія скорочення є абсолютно не прийнят-
ною, тому що у випадку її застосування підпри-
ємство змушене буде назавжди піти з ринку і не 
матиме жодної можливості повернутися. Тому 
при формуванні інтегральної системи стратегії 
розвитку інноваційного потенціалу підприємств 
зв’язку, зокрема, операторів мобільного зв’язку, 
слід зосередитися на двох елементах цієї стра-
тегії – зростанні та стабілізації, до того ж дру-
гий є менш актуальним для їх діяльності, ніж 
перший. Підприємства даної сфери повинні до-
класти максимум зусиль, щоб в своїй діяльнос-
ті слідувати виключно стратегії зростання, чим 
і зможуть забезпечити свій розвиток інновацій-
ного потенціалу за будь-яких умов.

Підприємствам зв’язку може бути притаман-
на стратегія стабілізації, яка передбачає роз-
ширення асортименту послуг та покращення їх 
якості. Цього виду стратегії підприємствам да-
ної галузі можна дотримуватися тільки нетрива-
лий проміжок часу, оскільки їх діяльність тісно 
пов’язана з новими високотехнологічними рішен-
нями, які постійно змінюються, тому залишатися 
на одному місці для них дуже небезпечно.

Побудуємо інтегральну систему стратегії роз-
витку інноваційного потенціалу для підприємств 
зв’язку (рис. 1).

Основними її елементами є стратегія зростан-
ня, яка включає постійне удосконалення процесу 
надання послуг зв’язку, тим самим забезпечуючи 
концентрацію виробничого процесу, та розширен-
ня бізнесу, пов’язане з об’єднанням із світовими 
лідерами зв’язку, наприклад ПрАТ «Київстар» 
входить до складу VimpelCom Ltd, ПрАТ «МТС-
Україна» – до складу Vodafone, а підприємство 
life:) повністю продало свої акції Turkcell, отри-
мавши назву ТОВ «Lifecell». Цим кроком під-
приємства мобільного зв’язку розширюють свої 
можливості шляхом інтеграції.

Одним з стратегічних на-
прямів розвитку інновацій-
ного потенціалу підприємств 
зв’язку в сучасних умовах 
є запуск технології 4G. Це 
сприятиме реалізації Держав-
ної програми впровадження 
цифрового телерадіомовлення, 
запуску швидкісного Інтерне-
ту та відповідності світовим 
стандартам в галузі зв’язку.

Вперше про бездротові ме-
режі четвертого покоління (4G) 
стало відомо від американ-
ського Агентства перспектив-
них дослідницьких оборонних 
проектів (DARPA – Defense 
Advanced Research Projects 
Agency), яке свого часу запро-
вадило і «провідний» Інтернет. 
Для бездротового Інтернету 
DARPA вибрало ту ж архі-
тектуру, яка виявилася такою 
успішною при створенні зви-

чайного Інтернету. Аспекти бездротового зв’язку 
4G: 4G-мережі повинні базуватися на протоколі 
IP і на організації зв’язку за принципом peer-
to-peer (P2P – «рівний-рівному»). Відмінна риса 
полягає в тому, що кожен пристрій є і прийма-
чем, і передавачем, і маршрутизатором для ін-
ших вузлів мережі. І все це – одночасно. Такими 
властивостями звичайні стільникові мережі не 
володіють в принципі.

Таким чином, кожен користувач, приєдную-
чись до мережі, додає мобільний маршрутиза-
тор до її інфраструктури – і тому ємність мере-
жі та її покриття змінюються динамічно. Тобто, 
якщо багато людей, які працюють у мережі, зби-
раються на невеликому просторі, вони не тільки 
підвищують потребу у великій пропускної здат-
ності в даному місці, але і створюють можли-
вість маси додаткових маршрутів зв’язку один 
для одного. Користувачі автоматично будуть пе-
ренаправлятися з перевантажених маршрутів 
на більш вільні. Це дає можливість регулювати 
навантаження в мережі і підвищувати ефектив-
ність її використання. Так, користувачі самі до-
помагають операторові створювати інфраструк-
туру мережі.

Головна відмінність мереж четвертого поко-
ління від попереднього, третього, полягає в тому, 
що технологія 4G повністю заснована на прото-
колах пакетної передачі даних, в той час як 3G 
поєднує в собі передачу як голосового трафіку, 
так і пакетів даних. До родини 4G, як правило, 
відносять технології, які дозволяють передавати 
дані в стільникових мережах з швидкістю вище 
100 Мбіт/сек. У широкому розумінні 4G – це тех-
нології бездротової передачі інтернет-даних Wi-
Fi (швидкісні варіанти цього стандарту) і WiMAX 
(в теорії швидкість може перевищувати 1 Гбіт/сек).  
У найбільш поширеному зараз у світі стандарті 
стільникового зв’язку GSM/EDGE (2G) межа швид-
кості передачі даних складає всього 240 Кбіт/сек.  
У мережах третього покоління (3G), розгорну-
тих зараз тільки в Європі, США і деяких краї-
нах Азії (Японія, Тайвань, Сінгапур), швидкість 
складає до 7-14 Мбіт/сек.

Стратегія розвитку
інноваційного потенціалу

підприємства зв’язку

Виробнича стратегія

Функціональна стратегія

Фінансова стратегія

Інноваційна 
стратегія

Інвестиційна 
стратегія

Елементи стратегії

Стратегія 
зростання

Стратегія 
стабілізації

Зона покриття
Якість послуг
Технологічний 
рівень надання 
послуг
Технічний 
рівень надання 
послуг
Асортимент 
послуг

Приєднання до 
світових лідерів

Розширення 
послуг 
зв’язку

Покращення 
якості 
послуг 
зв’язку

Рис. 1. Інтегральна система стратегії розвитку  
інноваційного потенціалу підприємств зв’язку
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У сучасних бездротових мережах близько 
80% коштів витрачається на придбання ділянок 
землі під базові станції та будівництво конструк-
цій і лише 20% – на технологічне устаткування. 
У мережах peer-to-peer ця пропорція змінюється 
на зворотну: 80% коштів витрачаються на техно-
логії. А оскільки вартість технологічних рішень 
постійно знижується, такі мережі з часом будуть 
все більш прибутковими на відміну від тради-
ційних стільникових мереж, де спостерігається 
зворотна тенденція.

Для забезпечення необхідної швидкості вико-
ристовуються частоти 40 і 60 GHz. Обладнання 
для 4G застосовує технологію мультиплексування 
з ортогональним поділом частот OFDM. Така ме-
тодика маніпулювання сигналом дозволяє значно 
«ущільнити» дані без взаємних перешкод і спо-
творень. При цьому відбувається розбивка по час-
тотах з дотриманням ортогональності: максимум 
кожної несучої хвилі припадає на той момент, 
коли сусідні мають нульове значення. Цим виклю-
чається їх взаємодія, а також більш ефективно 
використовується частотний спектр. Для пере-
дачі сигналу застосовується модуляція із зсувом 
фази (PSK і її різновиди), при якій пересилається 
більше інформації за відрізок часу, або квадрат-
но амплітудна (QAM), більш сучасна і дозволяє 
отримати максимум з пропускної спроможності 
каналу. Конкретний тип вибирається залежно від 
необхідної швидкості і умов прийому. Сигнал роз-
бивається на певну кількість паралельних потоків 
при передачі і збирається при прийомі.

Для впевненого прийому та передачі на над-
високих частотах планують застосовувати так 
звані адаптивні антени, які зможуть підлаштову-
ватися під конкретну базову станцію. Але в умо-
вах міста таким антен у визначенні правильного 
напрямку можуть перешкодити завмирання сиг-
налу – його спотворення, що виникають у процесі 
поширення. Але є ще одна особливість OFDM – 
стійкість до завмирання (для різних типів мо-
дуляції є свій запас на завмирання). Можлива 
і робота в умовах відсутності прямої видимос-
ті, що так заважає телефонами стандарту GSM. 
Недоліки OFDM – чутливість до доплерівським 
спотворень і вимогливість до якості електронних 
компонентів [2].

Для запуску будь-якої мобільної техноло-
гії необхідно мати вільні частоти. Найпопуляр-
ніший зараз діапазон, в якому практично весь 
світ (за винятком США) будує 4G FDD LTE, – це 
1800 МГц. Ці всі частоти в Україні використані 
під GSM мобільний зв’язок і зайняті голосови-
ми послугами і трафіком передачі даних GPRS 
і EDGE. При цьому понад 50% частотного ресур-
су знаходиться у користуванні ПрАТ «Київстар».

Для того, щоб будувати технологію 4G FDD 
LTE в діапазоні 1800 МГц, його треба вивільнити. 
Для цього необхідно видати частоти 2100 МГц на 
розгортання 3G. Трафік передачі даних і част-
ково голосова пошта самі швидко перемістяться 
на 3G, на щастя у 80% користувачів на руках 
вже є 3G смартфони, планшети і просто мобільні 
телефони з 3G. Після того як частина спектра 
в 1800 МГц буде успішно вивільнена, необхідно 
буде зробити рефармінг частот.

Під рефармінгом розуміють два процеси – пе-
рерозподіл частот для створення рівних конку-

рентних умов на ринку і гармонізацію – «обмін 
і склеювання» розрізнених шматочків хаотич-
но нарізаних для оператора частот у діапазоні 
1800 МГц.

Оскільки частоти видавалися не всім одразу 
операторам на ринку, то і порядку в їх присвоєн-
ні не було і немає. Виділення йшло хаотично, без 
якогось перспективного плану, бачення та страте-
гії розвитку телеком-галузі. Не регламентована не 
лише оптимальна кількість операторів на ринку 
України, а й способи захисту інтересів держави, її 
телеком-інфраструктури, безпеки тощо [3].

Analysys Mason було представлено аналіз ви-
користання радіочастотного спектру в Україні 
і варіанти попиту на спектр 4G на українському 
ринку та кількісна оцінка необхідного спектру 
частот для підтримки динамічного та конкурент-
ного розвитку ринку бездротового широкосмуго-
вого доступу в перспективі на наступні 15 років. 
Відштовхуючись від розрахункових потреб опе-
раторів, визначені необхідні об’єми додаткового 
спектру для впровадження четвертого покоління 
мобільного зв’язку, які складають, зокрема [4]:

1. В наступні 5 років щонайменше 50 МГц до-
даткових низхідних каналів зв’язку в комбінації 
низьких і високих радіочастот.

2. Протягом 15 років потреба у додаткових 
частотах зросте мінімум до 220 МГц спектру для 
низхідних каналів зв’язку, окрім тих, що наразі 
знаходяться у користуванні операторів.

3. При певних сценаріях розвитку ринку, лі-
цензування та зростання обсягу трафіку довго-
строкова потреба в спектрі зросте до 380 Мгц 
низхідних каналів зв’язку.

Розглянемо можливості впровадження тех-
нології 4G як стратегічного напряму розвитку 
інноваційного потенціалу українськими опера-
торами: мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», 
ПрАТ «МТС-Україна», ТОВ «Lifecell».

Для нормального розвитку 4G FDD LTE 
у кожного оператора повинен бути в розпоря-
дженні діапазон хоча б 2х10 МГц. В ідеалі тре-
ба піддати аналогічного процесу ще й спектр 
900 МГц. ПрАТ «Київстар» має всі для цього 
необхідні можливості, як технічні технологічні, 
так і фінансові. Підприємство має 37,5+37,5 МГц 
спектра та необхідне обладнання, яке воно ще 
успадкувало при злитті з підприємством «Бі-
лайн». На сьогоднішній день ПрАТ «Київстар» 
є прибутковим підприємством. Його прибуток 
складає понад 3 мрд грн.

Проектом запропоновано, що 1 МГц в діапазо-
ні 2,6 ГГц для одного регіону буде коштувати тро-
хи більше 1 млн грн. Ліцензії видаватимуться на 
15 років. В цілому під 4G відведено 80 МГц в чо-
тирьох смугах: 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 
2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц. Таким чином, 
одна загальнонаціональна ліцензія в 25 областях 
(без Криму і Севастополя) на 20 МГц буде ко-
штувати оператору 500 млн грн [2].

Враховуючи, що ПрАТ «Київстар» має свої 
мережі та обладнання, йому необхідно буде 
лише придбати ліцензію Беручи до уваги суму 
чистого прибутку підприємства, кошти, необхідні 
для придбання ліцензії є для нього цілком ре-
альними. Отже, впровадження технології 4G для 
ПрАТ «Київстар» є абсолютно можливим і спри-
ятиме розвитку його інноваційного потенціалу, 
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зміцненню позицій на ринку мобільного зв’язку 
України та принесе вищі доходи.

Що стосується впровадження технології 4G 
для ПрАТ «МТС/Vodafone – Україна», тут ситу-
ація трохи складніша, але не безнадійна, оскільки 
підприємство також має необхідні і технологіч-
ні, і технічні, і фінансові ресурси. ПрАТ «МТС/
Vodafone – Україна» володіє смугою в 24+24 МГц, 
що є цілком достатнім для запуску 4G. Маючи 
чистий прибуток у 2016 році в розмірі 1385 млн. 
грн. підприємство може придбати ліцензію на 
запуск 4G вартістю за 500 млн. грн. за власний 
кошт. Тому впровадження технології 4G для 
ПрАТ «МТС/Vodafone – Україна» є цілком мож-
ливим і беззбитковим, що сприятиме розвитку ін-
новаційного потенціалу підприємства.

Набагато складніша ситуація з компанією 
ТОВ «Lifecell». Розмір мережі в неї недостатній 
для запуску 4G, складає всього 12,7+12,7 МГц., 
грошей також не вистачає (чистий прибуток за 
2016 рік склав 928,3 млн. грн). Маючи свої смуги 
і обладнання цих коштів було б достатньо для 
придбання ліцензії, але окрім її вартості потріб-
но придбати і технологічну складову. Додатково 
підприємству потрібно приблизно 272 млн. грн.

Одним із способів залучення додаткових ко-
шів є докапіталізація. У свій час до такого за-
ходу вдавалося ПрАТ «Київстар», щоб збільши-
ти свій статутний капітал. У нього це вийшло. 
ТОВ «Lifecell» також варто спробувати саме цей 
спосіб і отримати необхідні кошти.

Відповідно до звітних даних підприємств 
зв’язку номінальна вартість їх 1 акції може ко-
штувати 1000 грн. Якщо припустити, що номі-
нальна вартість однієї акції ТОВ «Lifecell» буде 
коштувати 1000 грн., то йому слід випустити 
272000 акцій. Їх можуть придбати як безпосе-

редні власники ТОВ «Lifecell», а саме, Turkcell, 
так вони можуть бути продані на фондовій біржі. 
Причому при реалізації їх на фондовому рин-
ку може бути поставлена умова про обмеженість 
кількості придбання цих акцій 1 особою або 1 під-
приємством, тим самим материнське підприєм-
ство Turkcell, убезпечить себе від появи нового 
повноцінного партнера. Так, підприємство отри-
має необхідні кошти, зможе придбати потрібні 
смуги та обладнання, а також ліцензію на впро-
вадження технології 4G і здійснить її запуск. 
За таких обставин підприємство залишиться на 
ринку, буде конкурентоспроможним та прибут-
ковим і забезпечить розвиток свого інноваційного 
потенціалу. З часом, коли ТОВ «Lifecell» цілком 
зміцнить свої позиції, воно зможе поступово ви-
купити свої акції і знову стати одноосібним їх 
власником.

Цей спосіб залучення додаткових коштів 
є найбільш привабливим і реалістичним. Він не 
вимагає додаткових витрат, не передбачає по-
трапляння в тривалу боргову залежність, не за-
лучає потужного партнера, при цьому дає мож-
ливість отримати додаткові кошти без будь-яких 
серйозних зобов’язань.

Висновки. Встановлено, що основними стра-
тегічними напрямами розвитку інноваційного по-
тенціалу підприємств зв’язку є:

• підвищення кваліфікації працівників за 
рахунок навчання більшої кількості персона-
лу вмінню користуватися новітнім обладнанням 
та сучасними технологіями;

• постійне удосконалення технічної та техно-
логічної складової діяльності підприємств;

• впровадження інноваційних проектів, спря-
мованих на підвищення ефективності діяльності 
підприємств в цілому.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

Аннотация
В статье рассмотрены основные элементы стратегий в зависимости от характера развития иннова-
ционного потенциала предприятий связи. Определены основные стратегии, присущие деятельности 
предприятий связи. Построена интегральная система стратегии развития инновационного потенциала 
предприятий связи Проанализирован инновационный потенциал предприятий мобильной связи для 
возможности внедрения 4g технологии. Предложены стратегические направления развития инноваци-
онного потенциала предприятий святи.
Ключевые слова: стратегия, развитие, инновационный потенциал, предприятия связи, стратегические 
направления.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ  
В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Гончарук С.М., Войтович Н.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто та проведено порівняння ключових аспектів обліку зобов’язань відповідно до ви-
мог міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. Проаналізовано положення основних 
міжнародних стандартів, які регламентують порядок визнання, оцінки, обліку зобов’язань і розкриття 
інформації про них у фінансовій звітності. Визначено необхідність та важливість гармонізації обліку 
зобов’язань в сучасних умовах ведення бізнесу і входження вітчизняних суб’єктів господарювання у 
європейський економічний простір. Виявлені розбіжності дали можливість запропонувати напрямки гар-
монізації обліку зобов’язань в Україні. Ключовими з яких є внесення конструктивних змін у відповідні  
П(С)БО та проведення реформ в усіх сферах соціально-економічних відносин нашої держави.
Ключові слова: бухгалтерський облік, виплати працівникам, гармонізація, забезпечення, зобов’язання, 
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
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Постановка проблеми. В умовах інтеграції 
України у світове економічне співтовари-

ство, формування відкритої економіки та залу-
чення іноземних інвестицій вітчизняні підпри-
ємства все частіше співпрацюють з іноземними 
партнерами, які ведуть облік і складають фі-
нансову звітність відповідно до вимог міжнарод-
них стандартів. Разом з цим виникає об’єктивна 
необхідність використання підприємствами окрім 
власного капіталу ще й позикового, залучення 
якого призводить до утворення зобов’язань, які 
є основою взаємозв’язків між суб’єктами госпо-
дарювання в сучасних умовах ведення бізнесу.

Саме тому, питання гармонізації їх обліку 
на вітчизняних підприємствах в умовах євро-
пейської інтеграції і застосування міжнародних 
стандартів обліку і звітності є актуальними і по-
требують комплексного вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-
гомий внесок у розкриття сутності та класифі-
кації зобов’язань, дослідження порядку їх оцін-
ки та обліку, а також щодо вирішення проблеми 
гармонізації за міжнародними та національними 
стандартами зробили провідні зарубіжні та ві-
тчизняні науковці, зокрема Н.С. Акімова, Х. Ан-
дерсон, І.Д. Бенько, М.І. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, 
І. Броунлі, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, А.П. Грінько, 

Д. Едвард, Д. Колдуелл, М.Р. Лучко, В.Ф. Максімо-
ва, С.І. Мельник, І.В. Орлов, В.Ф. Палій, Б. Райан, 
Я.В. Соколов, О.В. Топоркова, Джон Дж. Уальд, 
Т.В. Черкашина та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сучасний етап розвитку наці-
ональної економіки та інтегрування її учасників 
у європейську економічну спільноту зумовлює 
необхідність пристосування вітчизняних під-
приємств до нових умов ведення обліку і фор-
мування фінансової звітності відповідно до ви-
мог міжнародних стандартів. Вивчення та чітке 
розуміння їх норм є передумовою не лише гар-
монізації обліку окремого об’єкту – зобов’язань, 
але й сприятиме налагодженню співпраці між ві-
тчизняними підприємствами і компаніями країн 
Європейського Союзу.

Мета статті. Метою дослідження є визначення 
шляхів гармонізації обліку зобов’язань на підприєм-
ствах в Україні у відповідності до вимог міжнарод-
них стандартів обліку, що забезпечить єдиний під-
хід до формування інформації про стан зобов’язань 
у звітності підприємств різних країнах світу.

Виклад основного матеріалу. Зобов’язання 
є важливою умовою успішного функціонування 
підприємств у сучасних умовах ведення бізнесу, 
адже розглядаються як джерело фінансових ре-

Gluskenkova A.A., Lazorenko L.V.
State University of Telecommunications

STRATEGICAL DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES OF CONNECTION

Summary
The basic elements of strategies depending on character of development of innovative potential of 
enterprises of connection are considered in the article. Basic strategies inherent to activity of enterprises 
of connection are certain. The integral system of strategy of development of innovative potential of 
enterprises of connection is built. Innovative potential of enterprises of mobile communication for possibility 
of introduction of the 4g technology is analysed. Strategic directions of development of innovative potential 
of enterprises of connection are proposed.
Keywords: strategy, development, innovative potential, enterprises of connection, strategic directions.
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сурсів для фінансування операційної, інвестицій-
ної та фінансової діяльності підприємств.

Відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умов-
ні зобов’язання та умовні активи» зобов’язання – 
це існуюча заборгованість суб’єкта господарю-
вання, яка виникає в результаті минулих подій 
і погашення якої, за очікуванням, призведе до 
вибуття ресурсів з підприємства, котрі втілюють 
у собі економічні вигоди [6].

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» під зобов’язанням розумі-
ють заборгованість підприємства, що виникла 
внаслідок минулих подій і погашення якої в май-
бутньому, як очікується, призведе до зменшення 
ресурсів підприємства, що втілюють економічні 
вигоди [1].

Як бачимо трактування зобов’язань 
у МСБО 37 і НП(С)БО 1 ідентичне.

Розглянувши підходи до класифікації 
зобов’язань у стандартах обліку, то відповідно 
до міжнародних стандартів зобов’язання поділя-
ються на поточні (короткотермінові) та непоточні 
(довготермінові), а класифікація зобов’язань, яка 
застосовується підприємствами в Україні (від-
повідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання») виокрем-
лює такі види зобов’язань: довгострокові, поточні 
та непередбачувані зобов’язання, доходи май-
бутніх періодів.

Виходячи з положень міжнародних стандар-
тів, зобов’язання можуть виникати не тільки 
з договорів або законів, але й у результаті добро-
вільного прийняття на себе зобов’язань з метою 

Таблиця 1
Види оцінки зобов’язань відповідно до Концептуальної основи*

Вид оцінки Характеристика

За історичною собівар-
тістю

Зобов’язання відображаються за сумою надходження або за деяких інших обста-
вин, та за сумами грошових коштів чи їх еквівалентів, що як очікується будуть 
сплачені з метою погашення зобов’язання в ході звичайної діяльності. 

Оцінка зобов’язань за 
поточною собівартістю

Зобов’язання відображаються за недисконтованою сумою грошових коштів або за 
їх еквівалентів, яка була б необхідна для погашення зобов’язань під час звичайної 
діяльності. 

Оцінка зобов’язань за 
вартістю реалізації

Зобов’язання відображаються за вартістю їх погашень, тобто за недисконтованою 
сумою грошей, яка як очікується буде сплачена для погашення зобов’язань під час 
звичайної діяльності. 

За теперішньою вар-
тістю

Зобов’язання відображаються за теперішньою дисконтованою вартістю майбутнього 
чистого вибуття грошових коштів, які як очікується будуть необхідні для погашен-
ня зобов’язань під час звичайної діяльності. 

*Складено на основі: [3]

Таблиця 2
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які регламентують порядок визнання,  

оцінки і розкриття інформації про зобов’язання
Назва МСБО 

(МСФЗ) Питання, що регламентують

МСБО 19 «Випла-
ти працівникам»

1. Визначає порядок визнання і розкриття інформації про виплати працівникам, ви-
магає від підприємства визнання: зобов’язань, якщо працівник надав послугу в обмін 
на виплати, що підлягають сплаті в майбутньому; витрат, якщо підприємство отримує 
економічну вигоду внаслідок послуги, яку надає працівник [4].
2. Встановлює такі категорії виплат працівникам [4]:
а) короткострокові: зарплата працівникам і службовцям, внески на соціальне забезпе-
чення; оплачувані щорічні відпустки та лікарняні; участь у прибутку та премії; негро-
шові виплати;
б) довгострокові: відпустка за вислугу років або академічні відпустки; з нагоди ювілеїв 
або інші виплати за вислугу років;
виплати у зв’язку з тривалою непрацездатністю; виплати частки в прибутку, премій; 
відстрочені компенсації;
в) виплати при звільненні;
г) виплати після закінчення трудової діяльності: пенсії; інші виплати після закінчення 
трудової діяльності; страхування життя після закінчення трудової діяльності; медичне 
страхування після закінчення трудової діяльності.

МСБО 32 «Фінан-
сові інструменти: 
подання»

Визначає класифікацію випущених фінансових інструментів як зобов’язання чи ка-
пітал; подає взаємозалік фінансових активів і зобов’язань, вказуючи, що фінансовий 
актив та фінансове зобов’язання слід взаємозараховувати [5]:
– якщо і тільки якщо суб’єкт господарювання має юридично забезпечене право на вза-
ємозалік визнаних сум;
– суб’єкт господарювання має намір погасити зобов’язання на нетто-основі або продати 
актив й одночасно погасити зобов’язання(дебіторська і кредиторська заборгованості).

МСБО 37 «Забез-
печення, умовні 
зобов’язання та 
умовні активи»

Регламентує визнання, оцінки і розкриття забезпечень, а також відображення умовних 
зобов’язань та умовних активів [6].

МСБО 39 «Фінан-
сові інструмен-
ти: визнання та 
оцінка»

Встановлює порядок визнання, припинення визнання і оцінки фінансових активів, фі-
нансових зобов’язань, а також ведення обліку хеджування. Відповідно до МСБО 39 різ-
ниця між ціною облігації та її номінальною вартістю амортизується (списується) про-
тягом строку, на який випущена облігація. При цьому для визначення суми амортизації 
премії чи дисконту у відповідному звітному періоді використовується метод ефективної 
ставки відсотка [7].
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підтримання добрих ділових стосунків з партне-
рами або намагання вчинити за справедливістю.

Як у міжнародній, так і вітчизняній практиці 
зобов’язання визнається і відображається в облі-
ку за умови, якщо його оцінка може бути досто-
вірно визначена і відбудеться вибуття ресурсів, 
які втілюють у собі економічні вигоди [2; 6; 7].

У Концептуальній основі фінансової звітності 
вказано, що зобов’язання оцінюються за однією 
з чотирьох видів вартості [3] (табл. 1).

Найчастіше основою оцінки, яку використо-
вують підприємства для складання фінансових 
звітів, є історична собівартість.

У вітчизняній законодавчій базі відсутній 
єдиний нормативно-правовий акт, який на зра-
зок Концептуальної основи фінансової звітності 
висвітлював би загальні підходи до оцінювання 
зобов’язань. В той же час, у міжнародній практи-
ці на сьогодні відсутній стандарт, в якому приді-
лялася би увага суто зобов’язанням. Тому для їх 
визнання, оцінки і розкриття інформації про них 
у звітності закордонні компанії користуються 
стандартами, перелік та коротка характеристика 
яких подана у таблиці 2.

Методологічні засади формування в обліку ін-
формації про зобов’язання та її розкриття у фі-
нансовій звітності визначені Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні», НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», П(С)БО 11 «Зобов’язання», 
П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 26  
«Виплати працівникам» та ін.

Загалом нормативна база з бухгалтерсько-
го обліку зобов’язань в Україні при їх визнанні 
і відображенні в балансі відповідає міжнародним 
стандартам бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності (МСБО та МСФЗ). Однак реформуван-
ня національної системи бухгалтерського обліку 
у контексті переходу вітчизняних підприємств 
на міжнародні стандарти визначає гостру необ-
хідність перегляду окремих законодавчих і нор-
мативно-правових актів з метою гармонізації їх 
положень у відповідності до загальноєвропейської 
практики, у тому числі і щодо обліку, оцінки, ви-
знання та відображення у фінансовій звітності 
інформації про зобов’язання. Це дозволить удо-
сконалити методику обліку цієї ділянки та забез-
печить зрозумілість звітної інформації для іно-
земних партнерів (головним чином – інвесторів).

Порівняння П(С)БО 11 «Зобов’язання» 
і МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання 
та умовні активи» вказує на те, що ці стандарти 
мають як спільні, так і відмінні риси:

1. Спільним є використання і відображен-
ня у цих стандартах обліку таких термінів як 
зобов’язання і забезпечення, а також визначення 
поняття «зобов’язання».

2. Відмінним є те, що:
– П(С)БО 11 розглядає зобов’язання, а 

МСБО 37 – забезпечення;
– згідно з МСБО 37 забезпечення відобра-

жається в балансі в складі короткострокових чи 
довгострокових зобов’язань, тоді як в Україні 
взагалі не передбачено поділ забезпечень за ча-
сом їх залучення;

– у П(С)БО 11 відсутні такі важливі термі-
ни і поняття, а також їх тлумачення, як: подія, 
що зобов’язує; юридичне зобов’язання; кон-

структивне (фактичне, традиційне) зобов’язання; 
теперішня заборгованість; достовірна оцінка 
зобов’язання; найкраща оцінка видатків, необ-
хідних для погашення теперішньої заборгованос-
ті на дату балансу [8, с. 20].

Саме на зменшення цих відмінностей необ-
хідно спрямовувати зусилля при удосконаленні 
методики ведення обліку зобов’язань на підпри-
ємствах в Україні та приведенні у відповідність 
до європейського законодавства і міжнародних 
стандартів вітчизняних законодавчих та норма-
тивно-правових актів (П(С)БО).

В процесі дослідження нами також було при-
ділено увагу порівнянню систем обліку розра-
хунків за виплатами працівників відповідно до  
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 
та МСФЗ 19 «Виплати працівникам». Основними 
відмінностями по цих стандартах є те, що:

– у П(С)БО 26 відсутнє визначення поняття 
«виплати працівникам»; а у МСБО 19 під випла-
тами працівникам розуміють всі форми компен-
сації, що їх надає суб’єкт господарювання в об-
мін на послуги, надані працівниками [4];

– згідно МСФЗ 19 у примітках до фінансової 
звітності не розкривається в повному обсязі ін-
формація про виплати працівникам;

– у МСБО 19 досить докладно розкриті пи-
тання визнання, оцінки, облікового відображення 
та відображення у фінансовій звітності всіх мож-
ливих виплат працівникам зі сторони підприєм-
ства. У П(С)БО 26 відсутня така деталізація, і, 
навіть, попри наявність багатьох норм з обліку 
оплати праці, вони не є систематизовані та не 
рекомендовані для використання в процесі орга-
нізації бухгалтерського обліку оплати праці на 
єдиному загальнодержавному рівні;

– через меншу кількість підпунктів у  
П(С)БО 26 (34; тоді як у МСБО 19 – 161) інфор-
мація представлена в більш стислому вигляді;

– у П(С)БО 26 виділені зобов’язання по ви-
платам інструментами власного капіталу, які ви-
значаються відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові 
інструменти»;

– згідно МСБО 19 в якості короткострокових 
виплат працівникам можуть бути застосовані як 
грошові пільги (надання житла працівникам, ро-
бочого автомобіля, медичне обслуговування тощо), 
так і участь у прибутках підприємств. У нормах 
П(С)БО 26 такі випадки не розглядаються;

– відповідно до МСБО 19 передбачено більше 
виплат працівникам після закінчення їх трудо-
вої діяльності, зокрема це: пенсійне забезпечен-
ня, страхування життя та медичне обслуговуван-
ня після закінчення трудової діяльності. Тоді як у  
П(С)БО 26 до цих виплат належать: різні види пен-
сійного забезпечення працівників (крім держав-
ного) та інші зобов’язання підприємства, які воно 
бере на себе щодо своїх колишніх працівників.

Наявність вищерозглянутих відмінностей 
у стандартах з обліку зобов’язань свідчить про 
доцільність уніфікації національної системи об-
ліку до міжнародної практики.

В першу чергу це має відбуватися шля-
хом внесення конструктивних змін у відповідні  
П(С)БО та введення до них наочних прикладів 
і типових ситуацій, детальної розробки інструк-
тивних і рекомендаційних нормативних актів, 
завдяки чому бухгалтери зможуть чітко та од-
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нозначно розуміти питання обліку зобов’язань. 
Також необхідно забезпечити проведення ре-
форм в усіх сферах соціально-економічних від-
носин нашої держави. Оскільки важко говорити 
про реальні зміни в системі обліку без удоско-
налення та трансформації податкової системи, 
пенсійного забезпечення (розвиток недержавного 
пенсійного забезпечення), підняття соціальних 
стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної 
заробітної плати та ін.) та закріплення у вітчиз-
няній практиці медичного та соціального страху-
вання тощо.

Всі ці заходи, на нашу думку, створять на-
лежну платформу для поступового і в той же 
час повного переходу підприємств в Україні на 
міжнародну практику обліку зобов’язань у роз-
різі їх видів; буде покладено розбіжності в об-
ліку зобов’язань вітчизняними підприємствами 
(у відповідності до національних стандартів облі-
ку) і європейськими компаніями (у відповідності 
до міжнародних стандартів обліку) та створено 
максимально сприятливі умови для іноземних ін-
весторів та виходу вітчизняних підприємств на 
європейський і міжнародний ринок.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УКРАИНЕ  
В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Аннотация
В статье рассмотрены и проведено сравнение ключевых аспектов учета обязательств в соответствии 
с требованиями международных и национальных стандартов бухгалтерского учета. Проанализирова-
ны положения основных международных стандартов, регламентирующих порядок признания, оценки, 
учета обязательств и раскрытия информации о них в финансовой отчетности. Определена необходи-
мость и важность гармонизации учета обязательств в современных условиях ведения бизнеса и вхож-
дения отечественных субъектов хозяйствования в европейское экономическое пространство. Выявлен-
ные расхождения позволили предложить направления гармонизации учета обязательств в Украине. 
Ключевыми из которых является внесение конструктивных изменений в соответствующие П(С)БУ 
и проведения реформ во всех сферах социально-экономических отношений нашего государства.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, выплаты работникам, гармонизация, обеспечение, обязатель-
ства, международные стандарты бухгалтерского учета, национальные положения (стандарты) бухгал-
терского учета.
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ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВ  
ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ПАПЕРОВОЇ ТА ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
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У статті розглянуто основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної 
промисловості Карпатського регіону. Проаналізовано динаміку формування основних фінансових резуль-
татів від операційної діяльності підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості 
Карпатського регіону та України загалом. Здійснено аналіз динаміки витрат та рентабельності операцій-
ної діяльності підприємств. Обгрунтовано висновки щодо формування фінансових результатів у дерево-
обробній, паперовій та поліграфічній промисловості Карпатського регіону.
Ключові слова: фінансовий результат, підприємство, деревообробній, паперовій та поліграфічній промис-
ловість, Карпатський регіон, оподаткування, операційна діяльність, рентабельність.
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Постановка проблеми. Формування фі-
нансових результатів підприємств на-

ціональної економіки залежить від формування 
та реалізації системи державного управління ре-
гіональним розвитком, наслідком якого є непро-
зорий механізм фінансового забезпечення роз-
витку регіонів, відсутність чітко визначеної 
державної політики у сфері регіонального розви-
тку, застарілий механізм взаємовідносин на рівні 
«держава – регіон» та регіонів між собою, не-
досконалість системи територіальної організації 
влади та зволіканням з проведенням реформу-
вання органів місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еко-
номічні проблеми підприємств деревообробної, 
паперової та поліграфічної промисловості Кар-
патського регіону, підвищення ефективності їх 
розвитку досліджували такі вчені як А.М. Віче-
вич, З.В. Герасимчук, Є.В. Крикавський, В.П. Мі-
кловда, О.А. Похильченко, В.П. Ткач.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В сучасних умовах в регіо-
нальній політиці гостро актуальним є здійснення 

фінансової децентралізації, формування фінан-
сової бази об’єднаних територіальних громад, що 
суттєво підвищує вимоги до формування й ви-
користання фінансового потенціалу кожного під-
приємства регіону.

Мета статті. Головною метою цієї статті 
є аналіз динаміки фінансових результатів дере-
вообробної, паперової та поліграфічної промис-
ловості Карпатського регіону.

Виклад основного матеріалу. Великих еко-
номічних труднощів, яких зазнає більшість 
підприємств України, є наслідком об’єктивних 
і суб’єктивних чинників пов’язаних з розбудовою 
незалежної держави. Усі країни, які раніше вхо-
дили до складу СРСР, пройшли через економічні 
труднощі. Не заглиблюючись в сутність причин 
кризових явищ, можна стверджувати, що відсут-
ність кваліфікованого, всебічного і своєчасного 
аналізу є одним із тих чинників, які зумовлю-
ють руйнівні процеси в економіці. При ринковій 
економіці підприємство здійснює свою виробни-
чо-торговельну діяльність самостійно, але конку-
ренція змушує підприємця враховувати інтереси 

Goncharuk S.M., Vojtovych N.V.
Ivan Franko National University of Lviv

THE HARMONIZATION OF ACCOUNTING COMMITMENTS ON ENTERPRISES  
IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF TRANSITION TO INTERNATIONAL STANDARDS

Summary
The article considers and compares key aspects of accounting of commitments in accordance with the 
requirements of international and national accounting standards. The article analyzes the provisions of 
the main international standards that regulate the procedure for recognizing, measuring, accounting 
for commitments and disclosing information about them in the financial statements. The necessity and 
importance of harmonization of accounting of commitments in the current conditions of doing business 
and entry of domestic business entities into the European economic space are determined. The revealed 
discrepancies gave an opportunity to propose directions for harmonization of accounting of commitments in 
Ukraine. The key is the introduction of constructive changes in the relevant P(S)BO and the implementation 
of reforms in all spheres of socio-economic relations of our state.
Keywords: accounting, commitments, employee benefits, harmonization, international accounting 
standards, national accounting (accounting) standards, provision.
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і запити споживачів, і виробляти та реалізовува-
ти продукцію, яку потрібно покупцям. Підприєм-
ство, що програло в цій боротьбі стає банкрутом, 
а відтак не може оплатити вартість товару (ро-
біт, послуг), розрахуватися з бюджетом, з пра-
цівниками, з засновниками і кредиторами. Під-
приємство мусить постійно стежити за ситуацією 
на ринку і забезпечити високу конкурентоспро-
можність своєї продукції.

Сьогодні підприємства отримали права само-
стійно обирати шляхи і методи досягнення своїх 
цілей, але поряд з тим, вони зобов’язані забезпе-
чити себе необхідними грошовими коштами і ма-
теріальними цінностями, достатніми для здій-
снення своєї діяльності. В цьому полягає один 
з найважливіших принципів діяльності підпри-
ємства – принцип самоокупності, який є першим 
етапом самофінансування, що означає такий 
спосіб діяльності підприємства, коли за рахунок 
отриманих коштів не тільки покриваються ви-
трати, і забезпечується розширене відтворення, 
тобто отримання прибутку. Але в сучасних умо-
вах є певна кількість підприємств, які одержу-
ючи доходи, спрямовують їх лише на покриття 
витрат. В такій ситуації і мови нема про само-
фінансування на підприємстві.

Важлива роль в забезпеченні всебічної інтен-
сифікації виробництва і підвищення його ефек-
тивності належить прибутку. Прибуток є голов-
ною рушійною силою ринкової економіки, він 
забезпечує інтереси держави, власників і персо-
налу підприємства.

Прибуток – це джерело розвитку підприєм-
ства, науково-технічного удосконалення його ма-
теріальної бази і продукції. Він представляє со-
бою частину знову створеної вартості виробленої 
і реалізованої, готової до розподілу. У класичному 
розумінні, прибуток являє собою головним чином 
різницю між виручкою підприємства від реаліза-
ції (продажу) товарів, робіт, послуг і витратами на 
виробництво (обіг), тобто їх собівартістю.

Між тим законодавство України, яке регулює 
господарську діяльність суб’єктів підприємни-
цтва і порядок організації бухгалтерського обліку 
та звітності, з одного боку, і систему оподаткуван-
ня прибутку підприємств, з іншого, під терміном 
«прибуток» визначає два різних економічних яви-
ща, а саме: прибуток як результат фінансово-гос-
подарської діяльності підприємств і прибуток як 
об’єкт оподаткування. Об’єктами фінансово-еко-
номічного аналізу виступають вони обидва (хоч 
і в незіставному та різноаспектному розумінні).

У законодавстві України, яке регулює оподат-
кування прибутку підприємств, прибутком вва-
жається сума валових доходів (доходів від усіх 
видів діяльності), скоригована певним чином для 
цілей оподаткування, зменшена на суму валових 
витрат підприємства і на вартість зносу (аморти-
зації) основних засобів і нематеріальних активів. 
Склад валових доходів і валових витрат свідчить 
про те, що прибуток як об’єкт оподаткування яв-
ляє собою досить умовну величину, яка характе-
ризує співвідношення між доходами і витратами 
підприємства за певний, законодавче встановле-
ний період оподаткування. Безпосередньо вона не 
залежить від собівартості продукції, від різниці 
між виручкою від реалізації продукції і витрата-
ми на виробництво (обіг) цієї продукції. Прибуток 

як об’єкт оподаткування визначається за даними 
спеціального податкового обліку, який не збіга-
ється з бухгалтерським обліком прибутку.

Важливою особливістю показника прибут-
ку як об’єкта оподаткування є те, що, з одного 
боку, кожне підприємство водночас і зацікавлене 
у його збільшенні, бо саме валові доходи підпри-
ємств є одним джерелом їх реальних прибутків, 
і об’єктивно, з огляду на необхідність досягнен-
ня мінімуму сплати податку до бюджету, прагне 
у кожний звітний період до його мінімізації. Саме 
ця особливість даного показника викликає інтер-
ес до нього як об’єкта аналізу, а як якісний по-
казник фінансово-господарської діяльності під-
приємств він не може конкурувати з показником 
прибутку в прийнятому, класичному розумінні 
цього слова. Останній є реальним показником 
того, наскільки ефективно працює підприємство, 
визначає реальні, дійсні можливості підприєм-
ства фінансувати науково-технічний та соціаль-
ний розвиток, більше того, тільки реальний при-
буток є джерелом спроможності підприємства 
сплатити до бюджету податок на прибуток.

За економічною природою прибуток є пере-
твореною формою чистого доходу, отже, харак-
теризує чистий доход у тому вигляді, в якому 
той виступає на поверхні економічних явищ 
в умовах економічної відособленості виробника. 
Чистий доход – це виражена в грошовій формі 
частина знову створеної вартості валового дохо-
ду, яка лишається після виключення із неї ви-
трат на оплату праці і відрахування в централі-
зовані фонди соціального страхування, пенсійний 
фонд, фонд зайнятості населення.

Щодо прибутковості, доходності підприємства, 
то слід відрізняти, перше, прибутковість усього 
підприємства як отримання доходу на весь аван-
совий капітал (процентне відношення прибутку 
до авансового капіталу), по-друге, отримання до-
ходу на витрати виробництва (собівартість) для 
виготовлення цієї кількості продукції (процентне 
відношення прибутку собівартості).

В такому випадку прибуток виступає не тіль-
ки як надлишок над витратами, а й як приріст 
авансової вартості, тобто відображає процес 
створення нової вартості.

Об’єктом економічних інтересів держави 
є частина прибутку, виплачується у вигляді по-
датків та обов’язкових платежів. Економічний ін-
терес підприємства як виробника знаходить своє 
узагальнення в обсязі прибутку, який залиша-
ється в розпорядженні підприємства і викорис-
товується для вирішення виробничих та соціаль-
них завдань його розвитку. Економічний інтерес 
робітників підприємства пов’язаний передусім 
з розміром прибутку, який спрямовується на ма-
теріальне заохочення, соціальні виплати та со-
ціальний розвиток. Власника підприємства ці-
кавить в першу чергу розмір фонду виплати 
дивідендів, а отже – та частина прибутку, котра 
пов’язана з виробничим розвитком, а відповід-
но приростом капіталу підприємства У зв’язку 
з тим, що прибуток є єдиним джерелом реалі-
зації економічних інтересів всіх перерахованих 
сторін, жодна з них не може мати пріоритетів 
в задоволенні, оскільки це призведе до ущем-
лення інтересів інших сторін Наприклад, надмір-
ні податки з прибутку підприємства знижують 
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ном, прибуток синтезує в собі всі сторони діяль-
ності підприємства, характеризує ефективність 
його господарської діяльності в цілому.

Зміцнення фінансової бази та досягнення фі-
нансової безпеки підприємств Чернівецької об-
ласті підвищує значимість формування регіо-
нальної політики, спрямованої на досягнення 

економічну зацікавленість підприємства в його 
збільшенні, що призводить до зменшення надхо-
джень в бюджет.

Прибуток є якісним показником, так як в його 
розмірі відображається зміна обсягу виробни-
цтва, доходів підприємства, рівня використання 
ресурсів, величини витрат обертання. Таким чи-

Таблиця 1
Динаміка формування фінансових результатів діяльності підприємств по виготовленню  

виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної промисловості  
у Чернівецької області та сусідніх областях за 2010-2015 роки

Показники
Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Закарпатська область

Фінансовий результат від операційної ді-
яльності, тис. грн. 6207,4 23662,6 11275,5 -20412,4 -22941,4 396912

Витрати операційної діяльності, тис. грн. 588577,6 848586,6 638648,4 707684,4 992262,9 1209143,1
Фінансовий результат від звичайної діяль-
ності до оподаткування, тис. грн. -12,0 11655,9 -6710,6 -32152,2 -47682,5 173485

Рівень рентабельності операційної діяль-
ності, % 1,0 2,7 1,8 -2,9 -2,3 8,3

Івано-Франківська область
Фінансовий результат від операційної ді-
яльності, тис. грн. 41338,5 64311,1 55485,9 51049,0 90299,1 301377,8

Витрати операційної діяльності, тис. грн. 1356138,0 1076253,6 1666669,4 1580351,7 1589976,7 2594042,1
Фінансовий результат від звичайної діяль-
ності до оподаткування, тис. грн. -11655,9 42215,2 22041,2 14763,2 27972,3 198281,3

Рівень рентабельності операційної діяль-
ності, % 3,0 6,0 3,3 3,2 5,7 11,6

Львівська область
Фінансовий результат від операційної ді-
яльності, тис. грн. -201556,4 200710,4 147857,2 263900,9 370582,3 831887,1

Витрати операційної діяльності, тис. грн. 2295268,9 5335737,3 4099366,7 4128631,3 4944761,7 7209199,9
Фінансовий результат від звичайної діяль-
ності до оподаткування, тис. грн. -189862,7 86700,8 81619,3 203806,7 -854089,9 -416990,1

Рівень рентабельності операційної діяль-
ності, % -3,3 3,8 3,9 6,4 7,5 11,5

Чернівецька область
Фінансовий результат від операційної ді-
яльності, тис. грн. 3602,3 -391,5 601,6 -2868,7 10159,9 16416,8

Витрати операційної діяльності, тис. грн. 146006,6 164300,5 140736,5 145940,7 177058,7 239365,2
Фінансовий результат від звичайної діяль-
ності до оподаткування, млн. грн. -5639,6 -1765,1 -120,7 -3350,6 10151,6 11645,9

Рівень рентабельності операційної діяль-
ності, % 2,5 0,2 0,4 -2,0 5,7 6,9

Джерело: розроблено автором за даними [1; 2; 3; 4; 5]

Таблиця 2
Фінансові результати діяльності підприємств по виготовленню виробів з деревини, паперу  

та поліграфічної діяльності у Чернівецькій області та України за 2010-2014 роки 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік Відхилення (+,–)
Фінансовий результат від операційної діяльності (млн. грн.)

Чернівецька область 3,6 -3,9 0,6 -2,9 10,2 16,4 12,8
Україна -45,5 409,8 1849,6 1863,5 1213,2 4190,4 4235,92

Витрати операційної діяльності (млн. грн.)
Чернівецька область 146,0 164,3 140,7 145,9 177,0 239,4 93,4
Україна 9470,0 13119,9 36286,9 37499,2 46812,4 63361,9 53891,9

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (млн. грн.)
Чернівецька область -5,6 -1,7 -0,1 -3,3 10,1 11,6 17,6
Україна 128,8 83,6 689,8 88,1 -4054,4 -1,1 129,9

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств галузі, %
Чернівецька область 2,5 -0,2 0,4 -2,0 5,7 6,9 4,4
Україна -0,5 3,1 5,1 5,0 2,6 6,6 7,1

Джерело: розроблено автором за даними [1; 2; 3; 4; 5]
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позитивних фінансових результатів підприємств 
області, у тому числі і у деревообробної, папе-
рової та поліграфічної промисловості. Фінансові 
результати діяльності та рівень рентабельності 
підприємств по виготовленню виробів з дереви-
ни, виробництву паперу та поліграфічної про-
мисловості у Чернівецької області та сусідніх об-
ластях за 2010-2015 рр. представлені в таблиці 1.

Наведені дані табл. 1 дозволяють встанови-
ти, що у 2015 р. підприємства по виготовленню 
виробів з деревини, виробництву паперу та по-
ліграфічної промисловості Чернівецької облас-
ті працювали прибутково, для всіх фінансових 
показників характерне зростання. Діяльність 
підприємств досліджуваного виду економічної 
діяльності показало, що збитки від звичайної ді-
яльності до оподаткування отримали лише під-
приємства по виготовленню виробів з деревини, 
виробництву паперу та поліграфічної промисло-
вості Львівської області.

Проаналізуємо фінансові результати від зви-
чайної діяльності до оподаткування, так як саме 
ці показники характеризують загальний обсяг 
одержаного прибутку або збитку підприємств по 
виготовленню виробів з деревини, виробництву 
паперу та поліграфічної промисловості Черні-
вецької області і порівняємо їх з даними галузі 
по Україні (таблиця 2).

Протягом 2010-2015 рр. підприємства по виго-
товленню виробів з деревини, виробництву папе-
ру та поліграфічної промисловості Чернівецької 
області отримали збиток від операційної діяль-
ності та звичайної діяльності до оподаткування 
у 2011р. та 2013 р. У 2014 р. відбувся перехід 
з збиткової зони у прибуткову. За досліджува-
ний період фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування підприємства по 
виготовленню виробів з деревини, виробництву 
паперу та поліграфічної промисловості зріс на 
17,6 млн. грн.

Динаміка формування фінансових резуль-
татів від звичайної діяльності до оподатку-
вання підприємств деревообробної, паперової 
та поліграфічної промисловості України розви-
валась стрибкоподібно. Так, починаючи з 2010 до 
2011 року сума фінансових результатів від зви-
чайної діяльності до оподаткування підприємств 
України, що виробляють вироби з деревини, па-
перу та поліграфічної діяльності знизилась на 

3649,9 млн. грн. Далі, у 2012 році спостерігається 
зростання на 23167,0 млн. грн. у 2014-2015 рр. 
підприємства деревообробної, паперової та по-
ліграфічної промисловості України погіршили 
свою діяльність на стільки, що опинилась в збит-
ковій ситуації, обсяг збитку у 2014 році сягнув 
4054,4 млн. грн., а у 2015 р. – 1.1 млн. грн.

Динаміка рентабельності операційної діяль-
ності підприємств по виготовленню виробів з де-
ревини, паперу та поліграфічної діяльності Кар-
патського регіону за 2010-2014 роки наведена 
у таблиці 3.

За даними табл. 3 видно, що підприємства 
деревообробної, паперової та поліграфічної про-
мисловості Чернівецької області нерівномірно 
формували фінансові результати, тому і для по-
казника рентабельності характерні певні зміни. 
Так, з 2010 р. показник рентабельності операцій-
ної діяльності знизився з 1,8% до -0,9% у 2011 р. 
Період 2013-2014 рр. для Буковини характеризу-
ється переходом з збиткової зони у прибуткову, 
що відобразилося на зростанні рентабельності до 
5,7% у 2014 р. Найвищий рівень рентабельності 
підприємств галузі у Чернівецькій області ха-
рактерний для 2015 р. – 6,9%. Позитивною дина-
мікою протягом досліджуваного періоду харак-
теризується рівень рентабельності операційної 
діяльності підприємств деревообробної, паперо-
вої та поліграфічної промисловості Івано-Фран-
ківської області, який склав у 2015 р. 11,6%, що 
вище середнього рівня рентабельності по галузі 
на 0,9%, по Львівській області він склав 11,5%, 
що вище середньогалузевого рівня рентабель-
ності на 0,8%.

Рентабельність операційної діяльності під-
приємств по виготовленню виробів з деревини, 
паперу та поліграфічної діяльності в цілому по 
Чернівецькій області і сусідніх областях харак-
теризується позитивною тенденцією: від – 5,1% 
у 2010 р. до 10,5% у 2015 р. Рентабельність під-
приємств деревообробної, паперової та полігра-
фічної промисловості України протягом 2012-
2014 рр. п поступово знижувалась (з 5,1% 
у 2012 році до 2,6% у 2014 році і спостерігається 
різке зростання у 2015 р. до 10,7%. На відміну 
від підприємств деревообробної, паперової та по-
ліграфічної промисловості в цілому за видами 
промислової діяльності України відмічається по-
ступове його зниження з 4,7% у 2011 р. до 1,6% 

Таблиця 3
Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств по виготовленню виробів з деревини, 

паперу та поліграфічної промисловості у Чернівецької області, сусідніх областях та України  
за 2010-2015 роки (%)

Області 2010
рік

2011
рік

2012
рік

2013
рік

2014
рік

2015
рік

Відхилення 2015 р. 
(+;–) від 2010 р.

Закарпатська область 2,5 3,2 1,8 -2,9 -2,3 3,0 0,5
Івано-Франківська область 3,0 6,0 3,3 3,2 5,7 11,6 8,4
Львівська область -3,3 4,1 3,6 6,4 7,5 11,5 14,8
Чернівецька область 1,8 -0,9 0,4 -2,0 5,7 6,9 5,1
Всього по областях -5,1 2,5 1,7 1,4 4,1 10,5 6,6
Разом рентабельність підприємств 
деревообробної, паперової та полі-
графічної промисловості України

-0,5 3,1 5,1 5,0 2,6 10,7 11,2

Всього рентабельність за видами 
промислової діяльності України 3,6 4,7 3,4 3,0 1,6 5,0 1,4

*Джерело: розроблено автором за даними [1; 2; 3; 4; 5]
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у 2014 р. У 2015 р. характерне зростання рівня 
рентабельності за видами промислової діяльності 
до 5,0%.

Таким чином, проведене нами дослідження 
фінансових результатів підприємств по виготов-
ленню виробів з деревини, паперу та поліграфіч-
ної діяльності в цілому по Чернівецькій області 
і сусідніх областях дозволяє визначити загальну 
тенденцію досягнення ефективності операційної 
діяльності, але в динаміці спостерігається не-
рівномірне зростання фінансових результатів, 
що відповідно вливає на формування показни-
ків рентабельності як в цілому по підприємствах 

деревообробної, паперової та поліграфічної про-
мисловості, так і окремо за областями.

Висновки та пропозиції. Таким чином, за-
гальна негативна тенденція – погіршення ефек-
тивності операційної діяльності, а відповідно 
й зниження показників рентабельності як в ці-
лому по Карпатському регіону, так і окремо за 
областями (крім Івано-Франківської області) 
свідчить про негативну тенденцію, що склалась 
в харчовій промисловості регіону. Підприємствам 
терміново необхідно збільшувати обсяги реаліза-
ції своєї продукції й знижувати як операційні, 
так і інші витрати
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Аннотация
В статье рассмотрены основные финансовые результаты предприятий деревообробной, бумажной и по-
лиграфической промышленности Карпатского региона. Проанализирована динамика формирования 
основных финансовых результатов операционной деятельности предприятий деревообробной, бумаж-
ной и полиграфической промышленности Карпатского региона и Украины в целом. Проведен анализ 
динамики расходов и рентабельности операционной деятельности предприятий. Обоснованы выводы 
относительно формирования финансовых результатов предприятий деревообробной, бумажной и по-
лиграфической промышленности Карпатского региона.
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KEY FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES OF WOOD, PAPER,  
AND PRINTING INDUSTRY OF CARPATHIAN REGION

Summary
In the article are considered the main financial results of the food industry in the Carpathian region. There 
is analyzed dynamics of forming financial results from operations of the food industry in the Carpathian 
region and Ukraine in general. There are analyzed expense level and profitability of operations activity. 
Conclusions about state of the food industry in the Carpathian area is done.
Keywords: financial performance, business, food, Carpathian region, tax, operational activity, profitability.
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СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА,  
ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Джуровець А.І., Катана А.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Розглянуто стан розвитку малого підприємництва та проблеми його функціонування в Чернівецькій облас-
ті. Здійснено аналіз основних статистичних даних щодо стану малого підприємництва. Визначено основні 
проблеми, що сповільнюють розвиток малого бізнесу. Подано рекомендації стимулювання розвитку малого 
та середнього бізнесу. Визначено елементи інноваційної та інвестиційної діяльності в Чернівецькій області.
Ключові слова: регіональна програма розвитку, малий та середній бізнес, суб’єкти малого та середнього 
підприємництва, господарська діяльність, інноваційна та інвестиційна діяльність, стартап.
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Постановка проблеми. Різні умови розви-
тку регіонів не дають можливості їм одна-

ково розвиватися, між ними завжди існує поділ, 
особливо в області розвитку підприємництва.

Стан та особливості розвитку малого бізнесу 
в будь-якій країні мають виразну регіональну 
специфіку. В Україні ж це пов’язано ще й з тим, 
що наша держава об’єднує неоднорідні території 
й регіональні господарські комплекси. За дани-
ми досліджень, регіональні економічні, ресурсні 
й регуляторні умови є вкрай важливими для ста-
новлення й розвитку малого бізнесу в конкретно-
му регіоні [2].

Дослідники вважають, що основну увагу по-
трібно приділяти розвитку малого та середньо-
го підприємництва, оскільки вони є рушійною 
силою для постійного економічного зростання, 
створення нових робочих місць та зміцнення еко-
номіки кожного регіону.

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
з даної проблематики доводить, що вченими ство-
рено підґрунтя для її подальшого плідного ви-
вчення. Великий внесок у дослідження малого 
підприємництва та його державного регулювання 
зробили Н. Бех, О. Біломістний, К. Ляпіна, О. Ма-
ляренко, Н. Мезенцева та ін. Дослідженням даної 
теми і сприянню розвитку малого бізнесу в регіоні 
займались такі вчені, як П.В. Боднар, М.І. Маляр-
чук, Н.А. Малиш, Т.А. Говорушко, Л.А. Мартинюк.

На сьогодні, в період економічної кризи, роль 
малого бізнесу у процесі реформування економі-
ки дуже велика: вирішення проблеми безробіття, 
формування середнього класу, наповнення усіх 
бюджетних рівнів, розвиток конкурентного рин-
кового середовища [5].

Виклад основного матеріалу. Розвиток мало-
го та середнього підприємництва по країні в ці-
лому, а також у Чернівецькій області є основою 
соціально-економічного розвитку, і обов’язковою 
частиною вирішення соціальних проблем та за-
безпечення високого рівня життя громадян Чер-
нівецької області. Тому регіональна політика 
з підтримки розвитку малого та середнього під-
приємництва є одним із пріоритетних напрямів 
діяльності місцевих органів влади.

На момент започаткування розвитку під-
приємництва (1991 рік) в області налічувалось 
827 малих підприємств, на яких працювало 
10 тисяч чоловік.

Спостерігається позитивна тенденція до збіль-
шення кількості малих підприємств. У порівнянні 

з 2014 роком, у 2015 році їхня кількість збіль-
шилась на 6 підприємств або 0,2%. Слід зазна-
чити, що частка малих підприємств по області 
перевищує аналогічний показник по Україні на 
0,8 відсоткові пункти, що свідчить про переваж-
ний розвиток на території області саме малого 
підприємництва. У 2016 році кількість малих під-
приємств становила 3345.

Натомість кількість середніх підпри-
ємств зменшилась на 16 підприємств або 9,6%. 
У 2015 році кількість малих та середніх підпри-
ємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного на-
селення становила 45 одиниць.

В області найбільше малих та середніх під-
приємств на 10 тис. наявного населення зна-
ходиться в м. Чернівцях – 85 та м. Новодні-
стровськ – 71 одиниця. У розрізі районів цей 
показник різниться – від 14 одиниць у Герца-
ївському районі до 34 – у Кіцманському районі.

Суб’єктами малого та середнього підприємни-
цтва у 2015 році реалізовано продукції (товарів, 
послуг) на загальну суму 17979,7 млн. грн., що на 
3604,3 млн.грн. або 25,1% більше, ніж у 2014 році.

За даними Головного управління Державної 
фіскальної служби у Чернівецькій області ста-
ном на 01.01.2017 в області на обліку перебувало 
67,4 тис. суб’єктів малого і середнього підприєм-
ництва – платників податків, що на 1717 суб’єктів 
або на 2,5%, менше ніж станом на 01.01.2016 року, 
у тому числі юридичних осіб – 16,9 тис. (25,1%), 
фізичних осіб-підприємців – 50,5 тис. суб’єктів 
(74,9%).

Упродовж 2016 року фактично здійснювали 
господарську діяльність 63,3 тис. суб’єктів, із них: 
14,2 тис. юридичних осіб та 49,1 тис. фізичних 
осіб-підприємців. В цілому, кількість суб’єктів 
підприємницької діяльності, що фактично здій-
снювали підприємницьку діяльність та сплачу-
вали обов’язкові податкові платежі і збори, змен-
шилась, порівняно з 2015 роком, на 2123 суб’єкти 
або 3,2% [5].

Основними проблемами, що сповільнюють роз-
виток малого підприємництва, є наступні: розба-
лансованість валютного ринку, девальвація націо-
нальної грошової одиниці гривні; високі відсоткові 
ставки банківських кредитів; підвищення тарифів 
на енергоресурси, скорочення внутрішнього спо-
живчого попиту; недостатнє використання наяв-
них ресурсів міста та регіону, зокрема недостат-
ній рівень розвитку туристичної інфраструктури 
як одного із потенціалів розвитку регіонального 



«Молодий вчений» • № 12 (52) • грудень, 2017 р. 606

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

підприємництва; значний рівень тіньової зайня-
тості населення; наявність незалучених виробни-
чих площ у промисловому комплексі; відсутність 
ефективних податкових та фінансових стимулів 
для підприємців – початківців.

Малий та середній бізнес конкурує з вели-
ким, які вкладаючи чималі кошти у модерні-
зацію та розвиток виробництва. Через значну 
конкуренцію малі та середні підприємства часто 
є ефективнішими за великі. До того ж, через не-
великий розмір цих підприємств,вони гнучкіші, 
швидше реагують на зміни економічних умов 
та споживацького попиту. Малі та середні під-
приємства, на відміну від великих, мають жор-
сткі бюджетні обмеження – отже, є більш при-
бутковими, рідше застосовують бартер.

Для підтримки малого та середнього бізнесу, 
у парламенті прийняті дерегулятивні акти, які 
значно зменшують кількість дозвільних доку-
ментів для відкриття своєї справи.

Також прийнято «Регіональну програму роз-
витку малого і середнього підприємництва у Чер-
нівецькій області на 2017-2018 роки», на меті 
у якої є забезпечення стабільних умов для по-
дальшого розвитку малого і середнього підпри-
ємництва, насамперед, в пріоритетних напрямах 
економіки області, створення сприятливих умов 
для ефективної їх роботи, підвищення ролі ма-
лого та середнього підприємництва у розв’язанні 
соціально-економічних проблем розвитку регіону 
шляхом консолідування зусиль органів держав-
ної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів 
малого та середнього підприємництва, об’єднань 
і спілок підприємців [5].

Основними шляхами стимулювання розвитку 
малого і середнього бізнесу в сучасних умовах 
господарювання та у Чернівецькій області, зо-
крема, є: залучення суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до участі у міжнародних фору-
мах, семінарах, конференціях, виставках, ярмар-
ках – для нашого регіону це є пріоритетним,адже 
область розташована у прикордонній зоні; прове-
дення навчання незайнятого населення основам 
підприємницької діяльності; професійна підго-
товка та ефективне управління кваліфіковани-
ми кадрами; підтримка розвитку молодіжного 
підприємництва, стартапів; розширення джерел 
фінансування суб’єктів малого і середнього під-
приємництва [3].

На території Буковини є перспективною ін-
вестиційна діяльність, адже область багата на 
природні ресурси. Для краю є сприятливими 
особливості місцевої господарської системи – 
успішно здійснюється реформування відносин 
власності, створюються нові підприємства малого 
та середнього бізнесу; природно- ресурсний по-
тенціал краю створює необхідні умови для вкла-
дення інвестицій з метою розвитку таких висо-
корентабельних галузей, як лісове господарство, 
легка й харчова промисловості, деревообробна 
промисловості, туризм [4].

Одним із елементів інвестиційної та іннова-
ційної діяльності є досить розповсюджений на 
сьогодні стартап, який функціонує і в Чернівець-
кій області.

Стартап – нещодавно створена компанія 
(можливо, ще не зареєстрована офіційно, але 
планує стати офіційною), що будує свій бізнес на 

основі інновацій або інноваційних технологій, не 
вийшла на ринок або почала на нього виходити 
і що володіє обмеженими ресурсами [7].

Вперше термін «стартап» почав використову-
ватися Forbes у серпні 1976 року і Business Week 
у вересні 1977 року для позначення компаній 
з короткою історією діяльності. Поняття закріпи-
лось в 1990-ті роки і широко розповсюдилось під 
час буму доткомів.

Творець методики розвитку клієнтів (англ. 
Customer development) американський підпри-
ємець Стів Бланк визначив стартапи як тимча-
сові структури, що існують для пошуку бізнес-
моделі.

Універсального підходу до опису розвитку 
стартапів не існує. Найчастіше згадується ско-
рочена класифікація стадій розвитку стартапів, 
згідно з якою стартап проходить в своєму розви-
тку 5 стадій: посівну стадію (seed stage), стадію 
запуску (startup stage), стадію зростання (growth 
stage), стадію розширення (expansion stage) і ста-
дію «виходу» (exit stage) [7].

Іноді застосовується і більш розширена кла-
сифікація стадій розвитку стартапа:

1. Pre-startup стадія:
• Стадія pre-seed (pre-seed stage);
• Seed стадія (seed stage);
• Прототип (prototype);
• Робочий прототип (working prototype);
• Альфа-версія проекту або продукту (alpha);
• Закрита бета-версія проекту або продукту 

(private beta);
• Публічна бета-версія проекту або продукту 

(public beta);
2. Запуск проекту
Запуск проекту в експлуатацію або продукту 

в виробництво. Робота з першими клієнтами.
3. Post-startup стадія:
• Стадія зростання (growth stage);
• Стадія розширення (expansion stage);
• Стадія виходу (exit stage);
Прикладами стартап – компаній, які є загаль-

новідомими: Google (була заснована двома сту-
дентами Стенфордського університету); Apple; 
PayPal; Taskle.

Попри не стабільну економічну ситуацію, дов-
готривалу кризу та інші несприятливі для бізнесу 
фактори, українці розробляють успішні стартапи.

Інноваційність вітчизняних проектів підтвер-
джується і показниками інвестування – з по-
чатку 2016 року суми коштів, що вкладаються 
у стартапи з позначкою MADE IN UKRAINE 
зросли на 36% у порівнянні з 2015 роком. На да-
ний час ця сума складає понад $4,8 млн [7].

Приклади успішних українських стартапів:
• Depositphotos;
• Terrasoft;
• TemplateMonster;
• Coursmos;
• Сlickky;
• Augmented Pixels;
• GitLab 9;
• Petcube;
• Grammarly;
• Senstone
Частина проектів отримує інвестиції з фондів, 

частина – фінансується за допомогою краудфан-
динг-платформ.
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Українські стартапи, відзначені на міжнарод-

них конкурсах:
• Photofact – розробка, яка захищає фото-

графії від підробки;
• Luckfind.me(Online Lost & Found Luckfind.

me) – сервіс пошуку втрачених речей;
• InCust – безкарткова програма лояльності 

для бізнесу;
• Solargaps – розумні жалюзі, що автоматич-

но відстежують положення сонця і генерують 
електроенергію;

• Technovator – пристрій для дистанційної 
зарядки смартфонів;

• Senstone – розумна прикраса (кулон) що 
розпізнає та перетворює мовлення в текст [7].

З підвищенням зацікавленості у стартапах 
і стартап-компаніях в Україні стрімко збільшу-
ється кількість закладів, які допомагають людям 
реалізувати свої ідеї, набути знання для засну-
вання власної компанії, отримання фінансуван-
ня чи виведення власного продукту на ринок. 
Часто виявляється, що розробники стартапів 
через брак досвіду та знань не можуть реалізу-
вати свій проект чи знайти інвестора. Саме тому 
в останні кілька років популярності набувають 
стартап-школи.

В результаті створюються нові установи 
та проводяться заходи, дотичні до стартапів: 
стартап-нетворки, біржі інвестиційних проектів, 
стартап-вікенди, стартап-битви, конкурси стар-
тапів, школи створення стартапів [8].

Чернівецька область також не відстає зі ство-
рення інновацій. Для прикладу за останній пері-
од у області було проведено такі заходи:

Викладачка ЧНУ здійснила мрію студент-
ських років і разом із сім’єю відкрила центр 
розвитку дитини. При вході діток та їхніх бать-
ків зустрічає живий папуга, наприкінці кожно-
го уроку малечу заохочують смачним печивом, 
а батьки можуть стежити за дітьми на відста-
ні завдяки онлайн-трансляції. Такий приватний 
«садочок майбутнього» відкрила перебуваючи 
у відпустці по догляду за дитиною чернівчанка 
Ірина Істинюк. Центр розвитку дитини «ІриСкА» 
працює у Чернівцях вже рік. Він працює як мі-
ні-садочок, як ігрова кімната та як альтернатив-
ний навчальний заклад для діток від 6 місяців до 
10 років. Окрім того, центр працює як літній та-
бір та заклад організації різноманітних дитячих 
свят і майстер-класів [10].

Чернівчанка Ю. Боднар у Амстердамі роз-
виває бізнес. Будучи програмним менеджером, 
вона здатна активно впливати на вектор розви-
тку нашого інкубатора, адже програми є голо-
вним продуктом. Працюють вони у приміщення 
під назвою «Startup Village» у двоповерховому 

комплексі офісів, побудованих із 30 «секонд-хен-
дівських» контейнерів [6].

У Чернівецькій області також активно беруть 
приклад з європейських країн. Завдяки старан-
ням небайдужих активістів у місті відкрили ай-ті 
кластер – центр, який об’єднуватиме стартапи 
та компанії у сфері інноваційних технологій [9].

29 липня 2015 року у дворику Ратуші було 
проведено презентацію нових стартапів, де взяли 
участь діючі стартапери, які отримали фінансуван-
ня, майбутні стартапери, підприємці, науковці, а та-
кож всі зацікавлені долучилися до реалізації запро-
понованих проектів. На зустрічі були презентовані:

• «Detailor» – сервіс, що дозволяє налагодити 
контакт між малими виробниками меблів та ком-
паніями за допомогою автоматизованого ство-
рення багатьох конструкторських рішень, про-
рахунку вартості послуг, прийому замовлень, їх 
оплати, та моніторингу стану замовлення.

• «Virtual-CV» – сервіс, в якому міститься 
вся інформація, яка необхідна туристу, включа-
ючи історичну довідку, визначні місця, заклади 
та необхідні послуги. Можливість прокладання 
маршрутів та цілодобова доступність при заван-
таженні на гаджет.

• «‘Discontimo» – сервіс, що представляє но-
вий рівень спілкування бізнесу з клієнтами. До-
зволить підприємцям платити безпосередньо 
своєму потенційному споживачу, коли він пере-
глянув рекламну пропозицію від закладу або по-
ділився нею з друзями.

• «Марріnо» – сервіс, шо дозволяє оптимізу-
вати процеси у сфері операцій з нерухомістю за 
рахунок використання інформаційних технологій 
та повністю усунути посередника.

• Портативний міні-проектор – медіа-про-
ектор для використання з мобільних пристроїв, 
який забезпечує якісне та чітке зображення, лег-
ке транспортування та зручність у використанні 
в будь-якому місці – вдома, на природі, під час 
відпочинку [11].

Висновки. Отже, провівши аналіз стану мало-
го і середнього бізнесу в Чернівецькій області, 
визначено фактори, які негативно впливають на 
його розвиток, та запропоновані шляхи їх подо-
лання. Зауважимо, що малий і середній бізнес 
в Україні є тим елементом, який активно впли-
ває на економічні та соціальні перетворення. 
Саме тому процес розвитку малого та середньо-
го бізнесу необхідно координувати на державно-
му рівні, але використовувати у взаємозв’язку 
з процесами ринкової економіки та ресурсними 
особливостями регіону. Як показує Європейський 
досвід для розвитку малого і середнього підпри-
ємництва також велику роль відіграють старта-
ми, за якими передбачається велике майбутнє.
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
Рассмотрено состояние развития малого предпринимательства и проблемы его функционирования 
в Черновицкой области. Осуществлен анализ основных статистических данных о состоянии малого 
предпринимательства. Определены основные проблемы, замедляющие развитие малого бизнеса. Даны 
рекомендации стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Определены элементы инноваци-
онной и инвестиционной деятельности в Черновицкой области.
Ключевые слова: региональная программа развития, малый и средний бизнес, субъекты малого 
и среднего предпринимательства, хозяйственная деятельность, инновационная и инвестиционная де-
ятельность, стартап.

Dzhurovets A.I., Katana A.V.
Chernivtsi Trade and Economic Institute
Kyiv National University of Trade and Economics

THE STATE OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT,  
PROBLEMS OF ITS FUNCTIONING IN CHERNIVTSI REGION

Summary
The state of development of small business and problems of its functioning in Chernivtsi region are 
considered. The analysis of the basic statistical data on the state of small business is carried out. The main 
problems that slow down the development of small business are identified. The recommendations for 
stimulating the development of small and medium-sized businesses are given. The elements of innovation 
and investment activity in Chernivtsi region are determined.
Keywords: regional development program, small and medium business, subjects of small and medium 
business, economic activity, innovation and investment activity, start-up.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Дзьоба В.Б.
Національний університет «Львівська політехніка»

В статті розглянуто поняття оцінки системи внутрішнього контролю. Досліджено методики оцінки ефек-
тивності контролю різних дослідників. Визначені кількісні та якісні показники ефективності системи вну-
трішнього контролю.
Ключові слова: контроль, ефективність, кількісні показники, якісні показники.
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Актуальність теми і постановка проблеми. 
Сучасні умови функціонування промис-

лових підприємств висувають вимоги удоскона-
лювати процеси управління, і перш за все, його 
функції: При цьому слід особливо відзначити, 
що їх узагальненням, інформаційною базою для 
проведення аналізу та прийняття управлінських 
рішень є функція контролю.

Ефективний контроль, забезпечуючи мене-
джерів якісної інформаційною базою, сприяє до-
сягненню ефективного результату управлінської 
діяльності. Контроль орієнтований на забезпечен-
ня основних показників ефективності функціону-
вання підприємства в сучасних умовах – своєчас-
на адаптація систем виробництва і управління до 
постійно мінливого зовнішнього середовища і, як 
наслідок, забезпечення конкурентоспроможності. 
Контроль покликаний забезпечити максимально 
ефективне використання як фінансових, так і ін-
ших видів ресурсів організації. Контроль сприяє 
реалізації економічної політики, виробленої ке-
рівництвом, дозволяє систематизувати фінансові 
та інформаційні потоки, озброїти управлінський 
персонал реальним баченням процесів, що відбу-
ваються в організації для прийняття оптимальних 
управлінських рішень. Стан контролю на підпри-
ємствах свідчить, що чинна система контролю 
не відповідає вимогам підвищення ефективності 
управління виробництвом.

Сучасні способи оцінки ефективності систе-
ми контролю засновані на застосуванні загаль-
них аудиторських процедур, передбачених між-
народними стандартами. Багатьма науковцями 
ґрунтовно розглянуто показники ефективності 
державного фінансового контролю. Однак ме-
тодики оцінки системи внутрішнього контролю 
суб’єктів господарювання розглянуті не так ши-
роко і потребують додаткового вивчення. Ши-
роке трактування цілей і завдань внутрішнього 
контролю підприємств, велика різноманітність 
існуючих форм організації служби внутрішньо-
го контролю обумовлюють складність розробки 
оптимальних показників оцінки ефективності ро-
боти системи внутрішнього контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Значний внесок 
в дослідження в області побудови систем контр-
олю внесли відомі закордонні вчені: Е.А. Арені, 
К. Друрі, Дж.К. Лоббек, Е. Майер, Р. Монтгоме-
рі, Дж. Рис, Ж. Рішар, А. Франчеко, Д. Лорш, 
Дж. Ернот, У.Дж. Хант, А.А. Томпсон, А.Д. Стри-
кленд, Дж.К. Робертсон. Серед праць вітчизняних 
авторів можна виділити праці присвячені контр-

олю С.Ф. Голова, Ф.Ф. Бутинця, Р.Л. Хом’яка, 
О.Є. Кузьміна, М.С. Пушкаря, Є.М. Романіва, 
О.А. Євтушевської, В.Ф. Максімової, С.В. Бар-
даш, Т.С. Осадчої та ін. Дослідження наукових 
праць показало, що в міжнародних професій-
них стандартах внутрішнього аудиту не розкри-
то методику визначення ефективності системи 
внутрішнього контролю, а більшість авторів ви-
діляють в своїх роботах дві категорії показни-
ків, за допомогою яких оцінюється ефективність 
служби внутрішнього контролю: кількісні і якіс-
ні. Щодо кількісних показників то вони являють 
собою числові дані, у тому числі виражені че-
рез коефіцієнти, що характеризують конкретні 
процеси або події, які відбуваються в системі 
внутрішнього контролю. Кількісні оцінки ґрун-
туються на економічно-математичних розрахун-
ках, пов’язаних з дослідженням відносних або 
усереднених величин [3]. Визначення якісних 
показників є більш складним завданням, оскіль-
ки передбачає використання експертної оцінки. 
Вважається, що якісні показники визначаються 
через логічну оцінку змін у системі контролю, 
яка реалізується шляхом аналітичного узагаль-
нення результатів контрольних впливів з позицій 
зниження різного роду ризиків підприємства [3].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Питання оцінки ефективності 
контролю порушувалися вченими в основному 
лише фрагментарно в рамках бухгалтерського 
та управлінського обліку, аудиту, фінансово-
го менеджменту. Незважаючи на очевидну за-
требуваність і значимість дослідження проблем 
контролю, цій темі до теперішнього часу приді-
лялася явно недостатньо уваги.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Недостатня розробленість багатьох тео-
ретичних питань оцінки ефективності контролю, 
практична необхідність їх вирішення і визнача-
ють актуальність даної проблеми, що й зумовило 
вибір теми статті.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У сучасних умовах зростає зацікав-
леність власників і керівництва господарюючих 
суб’єктів в ефективному і надійному функціону-
ванні внутрішнього контролю. Система внутріш-
нього контролю – це сукупність організаційних 
заходів, методик і процедур, які використову-
ються керівництвом економічного суб’єкта для 
впорядкованого і ефективного ведення господар-
ської діяльності, забезпечення збереження акти-
вів, запобігання спотворення інформації. Широка 
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інтерпретація цілей і завдань контрольної функ-
ції управління, велика різноманітність існуючих 
форм організації служби внутрішнього контролю 
на практиці визначає складність розробки опти-
мальної структури критеріїв оцінки функціону-
вання системи внутрішнього контролю. На основі 
аналізу досліджень [1-6] запропоновано наступні 
показники кількісної оцінки ефективності вну-
трішнього контролю (рис. 1).

На основі аналізу досліджень [1-6] запропоно-
вано наступні якісні показники оцінки ефектив-
ності системи внутрішнього контролю зображені 
на рис. 2.

Якісна оцінка ефективності передбачає ви-
користання експертних думок сторін, зацікав-
лених в роботі служби внутрішнього контролю. 
Експертами можуть бути представники власни-

ка господарюючого суб’єкта, внутрішні аудито-
ри, зовнішні аудитори, менеджери вищої ланки.

Бальна шкала оцінок може виглядати наступ-
ним чином:

3 бали – система внутрішнього контролю при-
сутня у всіх процесах та підрозділах підприємства;

2 бали – контроль присутній, але не є систем-
ним та не охоплює все підприємство;

1 бал – якість роботи за певними вимогами не 
відповідає потребам.

Для виключення суб’ єктивності оцінки необ-
хідно чітко сформулювати питання, на які по-
винні відповісти експерти. Варіанти питань по 
якісній оцінці елементів системи внутрішнього 
контролю представлені в таблиці 1.

На основі відповідей експертів на запитання 
проводиться оцінка ефективності системи вну-

трішнього контролю. Оцінка 
експерта визначається як 
середньоарифметичне зна-
чення оцінок з усіх питань 
за такою формулою:

О = Б/К,           (1)
где: О – оцінка експерта;
Б – сума балів по всім пи-

танням;
К – кількість питань.
У тому випадку, якщо 

оцінка знаходиться в діапа-
зоні від 2 до 3 балів, то ро-
боту служби внутрішнього 
контролю можна вважати 
ефективною. Якщо оцінка 
знаходиться в діапазоні від 
1 до 2 балів, то робота служ-
би внутрішнього контролю 
є неефективною.

Висновки. Таким чином, 
в результаті проведеного до-
слідження доповнена і уточ-
нена класифікація кількісних 
і якісних показників оцінки 
ефективності системи вну-
трішнього контролю, що до-
зволить застосовувати систе-
матизований підхід до оцінки 
ефективності системи вну-
трішнього контролю cуб’єктів 
господарювання.

Таблиця 1
Модель експертної оцінки системи внутрьошнього контролю

Питання
Варіанти відповідей

3 2 1
1. Чи відповідає організаційна структу-
ра потребам підприємства? Так Так, проте не у 

всіх підроздлах Відсутня, або не відповідає потребам

2. Чи ісують корпоративні стандарти 
для виявлення потенційних «слабких» 
місць підприємства?

Так Так, проте не у 
всіх підроздлах

Відсутні, або існують без ругулярного пере-
гляду і модернізації

3. Чи забезпечені інформаційні системи 
технічними засобами Так Так, проте не у 

всіх підроздлах
Ні, або забезпечені суто для «галочки» без 
регулярної модернізації

4. Розроблені стандарти внутрішнього 
контролю? Так Так, проте не у 

всіх підроздлах
Відсутні, або не оновлються залежно від ви-
мог внутрішнього і зовнішнього середовища

5. Чи проводиться регулярнихз ауди-
торських процедур і заходів? Так Так, проте не у 

всіх підроздлах Ні, або проводиться на нерегулярній основі
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Рис. 2. Показники якісної оцінки ефективності внутрішнього контролю



«Young Scientist» • № 12 (52) • December, 2017

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

611

Список літератури:
1. Виговська Н.Г. Розробка критеріїв та показників ефективності господарського контролю / Н.Г. Виговська // 

Вісник Житомирського державного технологічного університету: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ. – 
2007. – № 2(40). – С. 15-24.

2. Гулай І.О. Теоретичні аспекти оцінки ефективності системи фінансового контролю на підприємстві / І.О. Гу-
лай // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 120-125.

3. Євтушевська О.А. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю підприємств водного транспорту / 
О.А. Євтушевська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 214-221.

4. Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід 
до розвитку: [монографія] / В.Ф. Максімова. – К.: АВРІО, 2005. – 264 с.

5. Романів Є.М., Хом’як Р.Л. та ін. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. – 
2-е вид., перероб. і доп. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий 
центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2002. – 320 с.

6. Кукурудз О. Оцінка ефективності державного фінансового контролю / О. Кукурудз // Вісник КНТЕУ. – 
2006. – № 2. – С. 63-66.

Дзьоба В.Б.
Национальный университет «Львовская политехника»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Аннотация
В статье рассмотрены понятия оценки системы внутреннего контроля. Исследована методики оценки 
эффективности контроля различных исследователей. Определены количественные и качественные по-
казатели эффективности системы внутреннего контроля.
Ключевые слова: контроль, эффективность, количественные показатели, качественные показатели.
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF EVALUATING  
THE EFFICIENCY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Summary
The article deals with the concepts of evaluation of the internal control system. The methods of assessing 
the effectiveness of control of various researchers are studied. Quantitative and qualitative indicators of 
the effectiveness of the internal control system have been determined.
Keywords: control, efficiency, quantitative indicators, qualitative indicators.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРСАЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Дунда С.П., Ковтун О.С.
Національний університет харчових технологій

У статті досліджено теоретичні питання визначення терміну «Форсайт». Визначено характерні особливос-
ті та відмінності даної методики вивчення майбутнього. Описано основні вектори вивчення майбутнього 
за методами Форсайт. Проведено класифікацію методів Форсайт досліджень за різними параметрами. 
Описано принципи формування комбінацій методів.
Ключові слова: стратегічний менеджмент, планування, прогнозування, форсайт, методологія форсайт.
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Постановка проблеми. Сьогоднішній не-
стабільний стан ринку в Україні та ріст 

цін на сировину та енергоносії змушують під-
приємства нашої країни ретельніше враховувати 
існуючі ризики, оперативно реагувати в разі їх 
перетворення на реальну загрозу та ефективно 
планувати свої майбутні кроки, розробляти аль-
тернативні варіанти. Такі дії вже давно переста-
ли бути особливою примхою компаній, а стали 
необхідною умовою для існування та розвитку. 
Стратегічний менеджмент на підприємстві є тим 
комплексом дій, який здатен забезпечити чітке 
формулювання цілей і місії підприємства, а та-
кож розробку на їх основні напрямків розвитку 
та власних стратегічних принципів. Зокрема, для 
ефективного стратегічного прогнозування в рам-
ках стратегічного менеджменту необхідно вико-
ристовувати сучасні та актуальні методи, яким 
і є Форсайт.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Стра-
тегічне прогнозування та технології Форсайт до-
сліджували такі вчені як Б. Мартін [3], Р. Поппер 
[6], І. Майлс [4], Л. Федулова [13], А. Станченко 
[11], Т. Бєлова [8], З. Шершньова [14], В. Третьяк 
[12] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Методи Форсайт зарекомен-
дували себе як високо ефективні інструменти 
формування пріоритетів, що використовують 
мобілізацію великої кількості учасників для роз-
робки прогнозів у найрізноманітніших сферах ді-
яльності. Цим і визначається актуальність теми.

Мета статті. Головною метою роботи є ви-
значення теоретико-методичних засад техноло-
гії Форсайт як методу стратегічного плануван-
ня підприємства, обґрунтування необхідності 
та можливостей її ефективного використання.

Виклад основного матеріалу. Конкурентне 
середовище, що є мінливим за своєю природою, 
в сьогоднішніх реаліях особливо нестабільне, 
тому передбачити майбутнє досить важко. Виді-
ляють три фактори, що впливають на цей про-
цес. Перший – це прискорення змін. Якщо про-
цес розробки нововведень відбувається швидко, 
життєвий цикл продуктів скорочується, то це 
призводить до ускладнення при визначенні май-
бутнього та потребує чутливості до змін. Другий 
чинник: підприємство через різні причини, такі 
як неспроможність менеджерів сконцентрува-
тися на важливому, невчасність надходження 
інформації до вищого керівництва, майже не 
реагує на те, що зміни відбулися або можуть від-
бутися. По-третє, підприємство не встигає відре-
агувати на зміни, навіть якщо воно про них знає. 

Це пояснюється інерційністю розвитку, розгалу-
женою організаційною структурою тощо [8].

Світова практика підприємництва виявила, 
що організації, які досягли значних результа-
тів у конкурентній боротьбі, завдячують цьому 
впровадженню концепції стратегічного управлін-
ня [5]. Таким чином, йшлося не просто про ре-
зультат науково-прикладних розробок учених, а 
про управлінське нововведення, що поширилося 
й виправдало себе в сучасній світовій управлін-
ській практиці. Вихідною ідеєю, що відображає 
сутність концепції стратегічного управління, 
є ідея необхідності врахування взаємозв’язку 
та взаємовпливу зовнішнього та внутрішньо-
го середовища при визначенні цілей суб’єкта 
управління. Тобто воно базується на відносинах, 
що характеризуються за допомогою системи «зо-
внішнє середовище – суб’єкт управління», де 
суб’єкт зазнає різного зовнішнього впливу пря-
мих і опосередкованих факторів (науково-тех-
нічний прогрес, соціокультурні й політичні зміни, 
вплив групових інтересів тощо).

В мінливих умовах різко зросло значення ме-
тодів прогнозування як елементів стратегічного 
управління та наукового передбачення подальшо-
го розвитку ситуації в економіці в цілому, в окре-
мих галузях, регіонах, відособлених ринках, а 
також на окремих підприємствах як основних 
суб’єктах господарювання. Стратегічний менедж-
мент, що у своїй основі має концепцію «від май-
бутнього до сучасного», орієнтований на прогно-
зування, моделювання та подальше планування, 
ефективний розподіл ресурсів підприємства.

Прогнозування – це передбачення векторів 
та тенденцій розвитку об’єктів, явищ, процесів. 
Мета прогнозів – виявити процес розвитку явищ 
та передбачити перебіг подій у майбутньому, а 
також побудувати моделі найбільш імовірного 
стану внутрішнього та зовнішнього середовища 
у перспективі [14].

Одним з основних напрямків досліджен-
ня майбутнього є Форсайт. Він орієнтований на 
більш розширене бачення майбутнього загалом 
та цілей зокрема; на стимулювання міждисци-
плінарних досліджень; на залучення ключових 
стейкхолдерів; на розповсюдження знань для 
прийняття рішень. Та головним є те, що Форсайт 
є інструментом, що організовує сам процес мис-
лення на перспективу.

Глобал Форсайт Груп, передова світова орга-
нізація з проведення Форсайту, на своєму офі-
ційному сайті зазначає, що дні статистичних 
прогнозів минули. Для успішного прийняття рі-
шення необхідно значно розширити межі оброб-
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ки інформації, дивитися на процес більш комп-
лексно [1].

У 1930 р. Герберт Уеллс запропонував ввес-
ти особливу спеціальність – «професор передба-
чення», який подібно історику, буде аналізувати 
і знаходити застосування майбутнім відкрит-
тям [9]. Проте до 1980-х рр. використовувалося 
в основному поняття «forecasting» – прогнозу-
вання. В порівнянні з прогнозом, Форсайт має 
ширші контури, охоплюючи не лише результат, 
але і сам процес.

Поняття Форсайт не має українського відпо-
відника, а ототожнення з прогнозуванням, пе-
редбаченням чи плануванням не відображає по-
вною мірою його суті, оскільки Форсайт включає 
в себе дії, орієнтовані на мислення, обговорення 
та окреслення майбутнього.

Російська школа дотримується думки, що 
Форсайт – це сценарне прогнозування соціаль-
но-економічного розвитку економіки, промисло-
вості у 10-20 річній перспективі, з якою можна 
погодитися в сенсі використання сценарних ме-
тодів, але не із визначенням як різновиду про-
гнозування, оскільки призначенням Форсайт є не 
передбачення, а розуміння.

Західні економісти пишуть про те, що Фор-
сайт у широкому контексті «стратегічного, за-
стережливого мислення» не є чимось новим або 
особливо екзотичним, а являє собою природну 
і важливу характеристику діяльності, пов’язаної 
зі стратегічним плануванням і розробкою політи-
ки, яка зазвичай здійснюється корпораціями або 
структурами влади.

За визначенням Бена Мартіна [3, с. 139-168], 
одного з провідних ідеологів цієї технології, Фор-
сайт – це здійснювані на систематичній основі 
зусилля з дослідження довгострокових перспек-
тив розвитку науки, технологій, економіки і сус-
пільства з метою виявлення стратегічних сфер 
наукових досліджень і нових зароджуваних тех-
нологій, які з високим ступенем ймовірності при-
несуть значний економічний і соціальний ефект. 
Це визначення досить містке і вже увійшло 
в розряд класичних.

Своєю чергою французький професор еконо-
міки Жан Хероуд i німецький економіст Керстін 
Кульс [2] представляють Форсайт як процес по-
будови спільного сприйняття трендів у тривалій 
перспективі, якому притаманна систематичність.

У фундаментальному двотомнику ЮНІДО [7] 
наводиться таке тлумачення: «Форсайт – система-
тична спроба заглянути у довгострокове майбутнє 
науки, технології, економіки і суспільства з ме-
тою ідентифікації зон стратегічного дослідження 
і створення родових технологій, які можуть забез-
печувати найбільші економіч-
ні і соціальні вигоди».

Розробка і використання 
концепції Форсайт безпосе-
редньо пов’язана із сучасни-
ми вимогами до стратегічно-
го управління. Методи, які 
використовуються в проек-
тах і отримали загальну на-
зву Форсайт (з англійської 
Foresight – «передбачення», 
«погляд у майбутнє») ефек-
тивно формують пріоритети 

та мобілізують учасників для розробки прогнозів 
у таких сферах діяльності, як наука і технології, 
економіка, держава і суспільство.

Цікавим підходом є представлений на офі-
ційній сторінці European Foresight трикутник 
векторів дослідження за методом Форсайт. Тут 
вказується на такі елементи, як мислення про 
майбутнє, дискусія про нього, формування май-
бутнього за припущення про відкритість погля-
дів щодо варіантів розвитку майбутнього, участі 
зацікавлених та спрямування на активну діяль-
ність шляхом підтримки творення майбутнього.

Усі дослідники підкреслюють, що Форсайт – 
це не документ, а процес постійного уточнення 
бачення майбутнього, який здійснюється з вра-
хуванням активності зацікавлених учасників, за-
лучених у сферу його формування.

З огляду на існування значної кількості Фор-
сайт-ініціатив важливим моментом є їх поділ і кла-
сифікація, а також вибір критеріїв з цією метою.

Найчастіше вирізняють такі види Форсайт:
• міжнародний;
• національний: дозволяє визначити місію 

розвитку країн;
• регіональний: визначення бажаних напрям-

ків розвитку регіону;
• галузевий: зосереджується на розвитку 

конкретної галузі;
• корпоративний: охоплює розвиток фірми, 

і часто ототожнюється з стратегічним форсайтом 
у спеціальній літературі.

Світовий досвід показує, що Форсайт викорис-
товують на різних рівнях. Так, у Західній Європі 
він поширений на національному і регіональному 
рівні, а в США – більше на рівні корпорацій.

Залежно від напрямку ініціативи та взаємо-
дії джерел інформації розрізняють спадний і ви-
східний Форсайт, а за його спрямованістю виді-
ляють технологічний і соціальний.

Для коректного практичного застосування 
Форсайта необхідно, з одного боку, точно визна-
чити об’єкт прогнозування, оскільки при первіс-
ній постановці завдання через комплексний ха-
рактер він часто буває розмитим.

З іншого боку, не менш складною проблемою, 
яка потребує адекватного рішення, залишається 
масштабність об’єкту прогнозування, що робить 
необхідним залучення до розробки форсайт-про-
екту значного числа експертів і фахівців з різних 
галузей знань, що робить експертне середовище 
неоднорідним. Це вимагає розвитку відповідних 
технологій отримання та обробки експертної ін-
формації, а також розвитку технологій оцінки 
точності та узгодженості всіх наявних експерт-
них оцінок. 

(Думки про майбутнє)

(Дискусія про майбутнє)
(Формування майбутнього)

Відкритість
Взаємна участь

Орієнтація на дію

ФОРСАЙТ

Рис. 1. Трикутник векторів Форсайт
Джерело: [1]
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Найбільшого поширення набули три види 
класифікації методів, застосовуваних у Форсайті 
[10, с. 210]. Перший ґрунтується на типізації під-
ходів (дослідницькі й нормативні), другий – на 
виділенні типів методів (якісні, кількісні і зміша-
ні), третій – об’єднує методи за джерелами знань 
(творчість, досвід, взаємодія і фактичні дані).

1. Класифікація за типом підходу.
Давно склалася класифікація прогнозних 

і футурологічних інструментів групує методи на 
основі їх дослідницької або нормативної орієнта-
ції. У багатьох відносинах ця термінологія вва-
жається некоректною, оскільки навіть емпіричні 
дослідження імпліцитно включають суб’єктивний 
вибір, а в Форсайт-дослідженнях найчастіше тіс-
но переплітаються елементи самих різних мето-
дів з обох груп.

Тим часом підхід прийнято вважати дослід-
ним, якщо на основі відомих фактів з його допо-
могою можна зробити прогноз різних варіантів 
майбутнього.

Система методів, найчастіше використову-
ваних для вирішення дослідницьких завдань, 
включає мозковий штурм, SWOT-аналіз, сце-
нарні семінари, Дельфі, екстраполяцію тенденцій 
і системний аналіз.

Нормативним вважається підхід, який дозволяє 
визначити заходи, що стимулюють або обмежують 
реалізацію того чи іншого сценарію. Норматив-
ний підхід націлений на формулювання політики 
і стратегії. Вважається, що він є корисним інстру-
ментом для прийняття рішень. Однак для його за-

стосування необхідні інформація і знання, отрима-
ні за допомогою дослідницького підходу.

2. Класифікація за типом методів.
Кількісний аналіз зазвичай виконується від-

повідно до встановлених процедур. Отже, такі 
методи значно простіше пояснити, ніж якісні, які 
вимагають від дослідника певних знань, що ско-
ріше базуються на досвіді, внутрішніх відчуттях, 
ніж на фактах.

Примітно, що одні вчені вважають якісні методи 
більш продуктивними, оскільки вони дозволяють 
враховувати суб’єктивність і різні інтерпретації, 
більш широко і «простою», зрозумілою мовою по-
яснювати економічні процеси. Наприклад, фран-
цузький математик Рене Том зазначав, що якісні 
методи можуть бути досить ефективними: «Де-
карт з його вихорами, зчепленими атомами і т. 
п., все пояснив, але нічого не порахував. Ньютон 
з його законом зворотних квадратів гравітації все 
порахував, але нічого не пояснив». Інші, навпаки, 
вважають, що їх використання доцільно тільки за 
відсутності об’єктивних фактичних даних, як, на-
приклад, у багатьох Форсайт-дослідженнях, коли 
розглядаються феномени, що не піддаються ана-
лізу в форматі об’єктивних даних.

База знань може являти собою комплекс не 
цілком достовірних даних і припущень, у зв’язку 
з цим кількісні методи доводиться доповнювати 
новими якісними підходами для обліку та аналі-
зу невизначених аспектів, що важко вимірюють-
ся і тому залишалися неврахованими досі. Таким 
чином, з одного боку, існує необхідність застосу-

вання кількісних методів при 
аналізі невизначених ситуа-
цій, а з іншого – коректність 
цього застосування, обумов-
лена вимогами достовірності. 
За допомогою таких методів 
можна лише частково аналізу-
вати матеріал, який зазвичай 
є предметом Форсайт-дослі-
джень, тобто складний набір 
різнорідних і невизначених 
факторів.

Часто дослідники усвідом-
люють можливість отримання 
високого результату, комбі-
нуючи в процесі дослідження 
якісний і кількісний підходи. 

Таблиця 1
Класифікація Форсайт-методів

Якісні
Надають особливого значення подіям та 
сприйняттю. Така інтерпретація має тен-
денцію базуватись на суб’єктивності або 
креативності, що важко підтвердити.

Кількісні
Застосовують змінні та 
статистичні дослідження, 
використовуючи чи гене-
руючи надійні дані.

Змішані
Застосовують математичні прин-
ципи щоб визначити кількість 
суб’єктивних, раціональних су-
джень й точок зору експертів.

Ретрополяція
Мозковий штурм
Громадська панель, опитування
Конференції/семінари
Genius прогнозування
Морфологічний аналіз
Дерево релевантності
Логічні діаграми
Рольові ігри
SWOT-аналіз
Слабкі сигнали
Wild cards (події-джокери)

Бенчмаркінг
Бібліометрія
Індикатори
Аналіз часових рядів
Моделювання
Аналіз патентів
Екстраполяція тенденцій
Аналіз впливу на бізнес

Аналіз взаємного впливу факторів
Метод Дельфі
Ключові технології
Мультикритеріальний аналіз
Дорожні карти
Аналіз стейкхолдерів

Джерело: [10, с. 211]
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Рис. 2. Трикутник методів Форсайту
Джерело: [6]
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Іноді при виборі кількісного підходу прийма-
ються якісні рішення. Оцінки, думки і суджен-
ня аналізуються за допомогою якісних методів, а 
потім обробляються із застосуванням кількісного 
інструментарію.

Удосконалення технічних інструментів інтелек-
туального аналізу даних, що спостерігається остан-
нім часом, означає, що можливості представлення 
значень якісних показників у кількісній формі і по-
дальшої їх обробки за допомогою статистичних ін-
струментів постійно розширюються. Таким чином, 
інтеграція кількісних і якісних підходів у процесі 
Форсайт-дослідження є необхідною.

3. Класифікація по джерелу знань.
Проблема вибору адекватного набору підхо-

дів для застосування в тому чи іншому проек-
ті не має однозначного рішення. Проте існують 
базові принципи формування комбінацій методів, 
зокрема, широко відомий так званий трикутник 
Форсайту [6], на вершинах якого розташовують-
ся ключові фактори,що забезпечують успіх ро-
боти з експертами: креативність, експертне зна-
ння, взаємодія.

Розташування методів Форсайту всереди-
ні трикутника відповідає їхньому «тяжінню» до 
того чи іншого його кута. Використання кожного 
з методів має свої сильні і слабкі сторони. На-
приклад, мозковий штурм сприяє креативності 
експертів, але не обов’язково супроводжується 
їх ефективною взаємодією, а експертні семіна-
ри, забезпечуючи взаємодію фахівців, можуть не 
привести до виявлення важливих аспектів, що 
відображають перспективи розвитку окремих 
технологічних сфер.

Ідея трикутника полягала в тому, щоб задіяти 
в будь-якому Форсайт-проекті комбінацію мето-

дів, що забезпечують успішну реалізацію всіх 
трьох функцій, які відповідають його вершинам. 
Ефективність комбінованого застосування різно-
манітних якісних і кількісних методів підтвер-
джена у практичній діяльності. Водночас стало 
очевидним, що великі проекти, присвячені вибо-
ру технологічних пріоритетів на національному 
рівні, вимагають нових підходів, які забезпечу-
ють одержання об’єктивних оцінок, започаткова-
них на кількісному аналізі емпіричних даних – 
статистичних індикаторів, патентної статистики, 
бібліометричній інформації тощо.

У цьому зв’язку зазнала змін сама ідея «три-
кутника Форсайту». У роботах І. Майлса і Р. Поп-
пера [6] було запропоновано додати ще одну вер-
шину – «доведення» і тим самим перетворити 
трикутник на ромб (Foresight Diamond).

Методологія форсайту містить десятки як тра-
диційних, так і достатньо нових експертних мето-
дів. Найкращими з них для аналізу ситуації і по-
шуку рішень є: метод Дельфі, мозковий штурм, 
шість капелюхів мислення за Едвардом де Боно, 
теорія розв’язку винахідницьких задач Г. Аль-
тшулера (ТРІЗ), візуалізація, 6 сигм Ліна, дорож-
ні карти, «слабкі сигнали», «джокер» (Wild Cards), 
PEST-аналіз, SWOT-аналіз тощо. Частіше за все, 
одночасно застосовуються декілька методів. Для 
розв’язання багатьох задач застосовуються екс-
перти. Для вирішення проблеми на рівні підпри-
ємства, експертами можуть залучатися спеціа-
лісти галузі, які добре знають тенденції розвитку 
ринку, а також управлінський персонал підпри-
ємства, менеджери та інші спеціалісти. Вони по-
винні бути добре поінформованими, компетентни-
ми, вміти працювати в команді, мати ерудицію, 
знати методи прогнозування та Форсайту.
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Рис. 3. Ромб методів Форсайту
Джерело: [6]
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Отже, Форсайт може стати досить ефектив-
ним методом стратегічного менеджменту підпри-
ємства, оскільки якісне його застосування може 
вирішити цілий ряд питань пов’язаних з прогно-
зуванням та перспективами розвитку. Його осо-
бливістю є націленість на розробку практичних 

заходів, орієнтованих на наближення бажаного 
сценарію, та залучення широкого кола фахів-
ців. Крім того, методологія Форсайт допомагає 
не тільки побачити прогнозоване майбутнє, але 
й вчасно скоригувати його, що є актуальним 
та важливим для суб’єктів господарювання.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРСАЙТ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация
В статье исследованы теоретические вопросы определения термина «Форсайт». Определены характер-
ные особенности и отличия данной методики изучения будущего. Описаны основные векторы изучения 
будущего по методам Форсайт. Проведена классификация методов Форсайт исследований по различ-
ным параметрам. Описаны принципы формирования комбинаций методов.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, планирование, прогнозирование, форсайт, методология 
форсайт.
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National University of Food Technologies

FORESIGHT TECHNOLOGIES  
AS AN INSTRUMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT

Summary
The article deals with theoretical questions of definition of the term «Foresight». The characteristic 
features and differences of this method of studying the future are determined. The main vectors of 
studying the future are described using Foresight methods. Classification of Foresight methods for various 
parameters is carried out. The principles of forming a combination of methods are described.
Keywords: strategic management, planning, forecasting, foresight, foresight methodology.
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УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА У 2018 РОЦІ: ВІДРОДЖЕННЯ ЧИ СТАГНАЦІЯ

Євенко Т.І.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті досліджено нинішній стан економіки України, ефективність роботи державних банківських уста-
нов, зроблено порівняння української економіки відносно Сінгапуру, визначено напрями та перспективи 
розвитку нашої держави.
Ключові слова: банківська система, фінансові ресурси, інфляція, ліквідність, фінансова звітність, еконо-
мічне зростання, економічний потенціал, стагнація.
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Постановка проблеми. Той стан, в якому 
нині перебуває українська економіка, не 

може викликати захоплення. Стрімке падіння 
ВВП та промисловості, стрибок інфляції і знеці-
нення гривні за останні три роки стали тією вбив-
чою сумішшю, яка дуже негативно вплинула на 
життєвий рівень населення і впевнено відкинула 
Україну на місце найбіднішої держави Європи. 
Причин, чому так сталося, можна шукати багато. 
Не останню роль в економічному обвалі минулих 
років зіграла відверто неефективна політика уря-
ду та небажання влади здійснювати реальні ре-
форми і зайнятися боротьбою з корупцією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед вітчизняних науковців, які досліджують 
українську економіку та працюють над темою 
ліквідації наслідків кризи в Україні наступні: 
С. Юрій, який розглядає сучасну модифікацію 
світових економічних криз, Є. Савельєв визначає 
проблеми розвитку економіки та доцільність від-
працювання заходів антикризового управління, 
А. Мельник розробила основні положення анти-
кризової політики в Україні, О.І. Барановський 
та Т.С. Смовженко, які досліджують особливос-
ті й умови посткризового розвитку фінансового 
сектору України.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Питання щодо відновлення 
та зміцнення національної економіки в пост-
кризовий період потребують подальшого дослі-
дження. Зокрема, дослідження нинішнього стану 
української економіки та визначення перспектив 
розвитку нашої держави в подальшому.

Враховуючи актуальність і важливість дано-
го завдання метою статті є дослідження україн-
ської економіки та визначення напрямів та пер-
спектив її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Українська еко-
номіка за період незалежності демонструвала 
періоди стрімкого занепаду і відносно динамічно-
го зростання. Однак, роки стагнації та скорочен-
ня ВВП переважали роки успішного економічно-
го розвитку. У 90-ті роки ВВП України впав до 
40% рівня 1990 року. у 1999 році стало зрозуміло, 
що економіка сягнула свого дна: того року вона 
скоротилася лише на 0,2%. З 2000 року почався 
період економічного зростання, який тривав до 
2008 року включно. За цей час економіка Украї-
ни наблизилась до 75% рівня ВВП 1990 року. Але 
зростання тих часів було оманливим. Воно відбу-
валося на застарілій сировинно-промисловій базі 
і грунтувалося на високих цінах на українську 
експортну сировину, в першу чергу на метали 
та продукцію сільського господарства. Тому, коли 

почалася світова економічна криза, українська 
економіка рухнула разом з світовою. При чому 
падіння ВВП України знову встановило світовий 
рекорд і сягнуло 15,1% у 2009 році. На фоні такої 
вражаючої цифри, складається думка, що світо-
ва економічна криза взагалі почалася в Україні. 
Насправді ж вона зумовлена тим, що ніяких сер-
йозних фундаментальних реформ у 2000-ті роки 
проведено не було [5].

У 2010-2011 роках економіка дещо пожвавлю-
ється. Але вже з другої половини 2012 року вона 
увійшла у фазу стагнації. Ріст ВВП впав до нуля. 
Нова криза розпочалася у 2014 році. Її пік прий-
шовся на 2015 рік. За два роки ВВП впав на 20% 
відносно до рівня 2013 року. У 2016 році еконо-
міка демонструвала тенденції до зростання, але 
вони були надто мізерні, щоб говорити про відро-
дження. Та й базувалися вони на низьких показ-
никах 2015 року. Загалом Україна може похва-
литися тим, що її економіка за останні 25 років 
демонструє найвищі темпи падіння серед країн 
світу – мінус 35% ВВП. У той час як у світі зрос-
тання становило майже 100%. По суті ми досі 
не оговталися від кризових явищ 90-х років, а 
головне – не зуміли перебудувати господарство 
відповідно до нових ринкових реалій та потреб 
економіки 21-го століття.

2017-й рік був успішним для банківської 
системи. На сьогодні рівень системних ризиків 
є помірним, проте існує ймовірність його підви-
щення в наступному році. Ключові ризики для 
фінансової стабільності – припинення співпраці 
з МВФ, повільні структурні зміни в економіці, 
низька ефективність роботи державних банків 
та слабкість правової системи, – йдеться у Звіті 
Нацбанку.

У другій половині 2017 року не відбулося 
суттєвих змін у макроекономічному середови-
щі. Економічне зростання було повільним, проте 
прискориться до понад 3% із 2018 року. Вола-
тильність обмінного курсу була помірною. Інфля-
ція вища, ніж очікувалося на початку року і пе-
ревищує ціль НБУ. Висока інфляція ускладнює 
середньострокове та довгострокове кредитуван-
ня. Щоб знизити інфляційні ризики, у IV квар-
талі НБУ двічі підвищував облікову ставку за-
галом на 2 в. п. до 14.5%. Після завершення етапу 
очищення банківський сектор знову прибутко-
вий, тенденція продовжиться й наступного року. 
Ключовий макроекономічний ризик для фінансо-
вої стабільності у найближчі роки – припинення 
співпраці з Міжнародним валютним фондом. Без 
підтримки міжнародних інституцій успішне ре-
фінансування 20 млрд дол. суверенного та гаран-
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тованого державою боргу з терміном погашення 
у 2018-2020 роках малоймовірно. Україні варто 
розпочати перемовини про запуск нової програ-
ми співпраці з МВФ ще до завершення ниніш-
ньої на початку 2019 року.

Протягом кризових років НБУ зосереджував-
ся на нормалізації роботи банківського сектору. 
Тепер фокус уваги регулятора зміщується на 
запобігання майбутнім кризам та наслідкам від 
них для банківського сектору. Із 2018 року НБУ 
інтенсивно гармонізуватиме вимоги до роботи 
банків із рекомендаціями Базельського комітету 
з банківського нагляду (Базель ІІІ) та європей-
ськими директивами.

У 2018 році буде впроваджено новий норма-
тив ліквідності – коефіцієнт покриття ліквідніс-
тю (liquidity coverage ratio, LCR). Він посилить 
стійкість банків до різких відтоків коштів. Також 
наступного року НБУ надасть банкам проект по-
ложення, що визначатиме нову структуру регу-
лятивного капіталу та критерії прийнятності його 
складових. Усі нововведення будуть впроваджені 
після детального кількісного аналізу та враху-
вання їхнього впливу на банківський сектор.

Важливим елементом забезпечення стійкості 
банків стане щорічне стрес-тестування банків. 
Незалежні аудитори проводитимуть аналіз якос-
ті активів усіх банків, а НБУ самостійно проводи-
тиме регуляторне стрес-тестування. Йому підля-
гатимуть банки, чиї активи сукупно становлять 
не менше 90% загальних активів банківського 
сектору [4].

НБУ надалі підвищуватиме стандарти роз-
криття банками фінансової та пруденційної 
звітності. Із 2018 року почнеться публікація 
звітів про структуру регулятивного капіталу. 
Надалі вимоги до розкриття звітності ставати-
муть жорсткішими. НБУ має за мету забезпе-
чити повну прозорість діяльності та фінансового 
стану банківських установ. Буде впроваджена 
єдина Система фінансової звітності, яка дозво-
лить здійснювати прийом, обробку, перевірку 
та розкриття фінансової звітності підприємств 
у єдиному електронному форматі. Основою для 
роботи Системи стане стандарт XBRL. Система 
пропонуватиме єдиний стандарт звітності в за-
лежності від видів діяльності компаній та буде 
обладнана єдиним вікном для її подання. Нова 
Система фінансової звітності запроваджувати-
меться на базі НКЦПФР, її запуск відбудеться 
у 2019 році. Питання удосконалення фінансової 
звітності є одним з ключових елементів Комп-
лексної програми розвитку фінансового сектору 
України до 2020 року [3].

Чого нам чекати у 2018 році? Розквіту еконо-
міки звісно не відбудеться. В кращому випадку 
ВВП може зрости на 2,5% – 3%. А може і не 
зрости. Якщо ми рухатимемося з такими темпа-
ми, то до показників 2013 року треба йти ще ро-
ків вісім-десять. Таким чином, у 2025 році еконо-
міка України вийде на рівень 2013 року. Але хіба 
це може бути предметом гордості? Якщо наша 
економіка розвиватиметься з такою черепашою 
швидкістю, то за Україною забезпечене місце 
найбіднішої держави Європейського континен-
ту. Але ж ми хочемо вийти на рівень розвитку 
як мінімум сусідніх країн Східної і Центральної 
Європи. А для цього потрібне зростання на рівні 

10% ВВП як мінімум протягом десяти – двадцяти 
років. Зрозуміло, що прогнози розвитку еконо-
міки України у 2017 році ніяк не дають підстав 
вважати про достатні темпи розвитку. Для того, 
щоб почалося реальне економічне зростання, а 
не стагнація зі знаком плюс, потрібні реальні 
реформи, а не їх імітація. Україна має величез-
ний потенціал для розвитку. Інвестори не хочуть 
вкладати в Україну, тому що не вірять у чесну 
конкурентну боротьбу. Те, що ситуація зміниться 
найближчим часом, підстав стверджувати немає. 
Тому у 2018 році відчутного поліпшення рівня 
життя не буде. Хоча і можна чекати на деяке по-
жвавлення внутрішнього попиту.

Стійке економічне зростання та якісне поліп-
шення рівня життя населення абсолютно реаль-
но одержати в найближчій перспективі. Для цьо-
го існують чіткі та зрозумілі шляхи, перевірені 
багатьма країнами, яким у надзвичайно склад-
них умовах, попри песимістичні прогнози, вда-
валося зробити стрибок на новий рівень розви-
тку та продемонструвати феномен «економічного 
дива». Необхідні заходи давно та добре відомі, 
питання тільки в їхній реалізації.

Батько сінгапурського «економічного дива» Лі 
Куан Ю, патріотичний, мудрий і високоосвічений 
лідер, світогляд якого сформувався під глибо-
ким впливом ідей конфуціанства, каже про про-
сті та важливі принципи: чесний компетентний 
уряд; ставка на людський капітал, високі техно-
логії та максимальну активізацію підприємниць-
кої активності; прагматизм, швидкість й ефек-
тивність державного управління [7].

За рівнем ВВП на душу населення Сін-
гапур є однією з найбагатших країн у світі 
(з 53,3 тис. дол. входить до першої двадцятки), 
зовнішній борг цієї країни дорівнює нулю, профі-
цит державного бюджету – близько 1 млрд дол. 
(для довідки: з 3,5 тис. дол. на душу населення 
Україна посідає 115-те місце з 186 країн). Та-
кий стрімкий стрибок Сінгапуру з третього світу 
в перший для багатьох країн став джерелом уро-
ків політичної та економічної мудрості» [6].

Пан Лі зробив Сінгапур процвітаючим, сучас-
ним, ефективним і практично вільним від коруп-
ції – і туди попрямували іноземні інвестори. Роз-
важливий стратег і прагматик, він перетворив 
Сінгапур з крихітного острова без жодних при-
родних ресурсів на процвітаючу економіку [8].

Порівняно із Сінгапуром на стартовій стадії 
реформ, Україна перебуває в кращій ситуації 
та має набагато потужніший економічний по-
тенціал. У нового уряду існують усі шанси за-
пустити процес швидкого відродження економіки 
та формування феномену українського «еконо-
мічного дива».

Висновки і пропозиції. Отже, беручи до уваги 
вище сказане, якщо 2018 рік буде вдалим у плані 
цін на основні продукти експорту з України, то 
можна очікувати, що значних потрясінь не буде. 
Але й суттєво зростання рівня життя населення 
також чекати не варто. На початку року мож-
ливий новий виток інфляції у зв’язку з підви-
щенням мінімальних зарплат, а також ростом цін 
на пальне. Гривня, яке вже і так знецінилась до 
майже 28 за 1 долар, скоріше всього не опус-
титься нижче 30-ти. Якщо Україна хоче вийти на 
магістральний шлях прискореного економічного 
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розвитку, їй потрібні структурні зміни. Косме-
тичні зміни, до яких сьогодні вдається влада, не 
здатні забезпечити державі вищий рівень розви-
тку. Для справжнього зростання потрібно міняти 
правила гри. Поки в Україну не прийде інвестор, 
не підвищиться внутрішній споживчий попит, не 

зменшать тиск на бізнес, росту ВВП на рівні 10% 
досягти нереально. Та й 5% – вже є захмарною 
цифрою. Також варто додати, що економіка у нас 
тісно переплетена з політикою. Політичні ката-
клізми чи нова хвиля російської агресії негатив-
но впливатимуть на темпи відновлення.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ  
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Заярна Н.М., Пасенченко Ю.С., Тис Р.І.
Львівський торговельно-економічний університет

Висвітлено зміст поняття «мотивація персоналу» як процес, вид управлінської діяльності, функція (ме-
ханізм) управління персоналом, психологічно-мотиваційний чинник тощо. Представлено аналіз особли-
востей систем мотивації праці, які переважають в різних країнах світу. Розглянуто зарубіжний досвід 
застосування нетрадиційних методів мотивації праці, в основу яких покладено матеріальні і нематеріальні 
стимули. Для вітчизняних підприємств обґрунтовано доцільність впровадження в систему управління 
персоналом нових комбінованих підходів до вирішення проблеми мотивації працівників, що включають 
економічні і соціально-психологічні способи впливу на поведінку персоналу зокрема коучинг.
Ключові слова: персонал, управління, моделі мотивації, стимулювання, коучинг.
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Постановка проблеми. Невід’ємною умовою 
сталого економічного розвитку держави 

є підвищення ефективності праці за рахунок 
реформування існуючого механізму мотивації 
праці на всіх рівнях управління економікою і, 
в першу чергу, на рівні підприємства. Реаліза-
ція завдань економічного зростання можлива 
за умови створення мотиваційної системи, яка 
здатна спонукати персонал до ефективної праці. 
Остання є критерієм ефективності виробництва 
як на макроекономічному рівні, так і на рівні 
підприємства.

Актуальність дослідження проблем мотивації 
праці та її трансформації в умовах сучасної сис-
темної кризи визначається необхідністю пошуків 
нових мотиваційних механізмів, нових чинників 
і напрямків мотиваційного стимулювання з ме-
тою підвищення соціально-економічної ефектив-
ності трудової діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У літературі даного напрямку проблемам соці-
ально-економічних механізмів взагалі та моти-
вації, оцінці і стимулюванню персоналу зокрема 
приділяється багато уваги. У роботах О.І. Амоші, 
Є.А. Бельтюкова, Б.В. Буркинського, А.І. Бутенка, 
І.І. Грузнова, О.І. Іляш, Б.Т. Кліяненка, О.Є. Кузь-
міна, В.Р. Кучеренко, В.М. Лукашевича, С.В. Мо-
черного, В.М. Нижника, В.І. Осипова, Й.М. Пе-
тровича, М.Г. Чумаченка та ін. розглянуто різні 
аспекти даної проблеми. Значний внесок у роз-
виток теорії і практики зробили відомі зарубіжні 
автори сучасних теорій мотивації – Ф. Герцберг, 
Дж. Дженефер, П. Друкер, Д. МакГрегор, Е. Ро-
бінс, Д. Твайл, Ф. Тейлор, А. Файоль, Дж. Шер-
мерорн та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Всі вчені доходили єдиного 
висновку про необхідність застосування мотива-
ційного механізму на підприємстві, проте єдиний 
підхід, який став би універсальним для будь-якої 
організації, знайдений не був. Гострота й ак-
туальність проблем мотивації потребують по-
дальшого аналізу, переосмислення традиційних 
концепцій та розробки сучасних методик форму-
вання й реалізації мотиваційних моделей в умо-
вах мінливого середовища суспільного життя.

Мета статті. Мета дослідження представле-
ного дослідження полягає в обґрунтуванні необ-
хідності формування та впровадження в госпо-
дарську практику оновленої мотиваційної моделі, 

що враховує особливості й специфіку трансфор-
маційних процесів в економіці України.

Викладення основного матеріалу. З усіх фак-
торів, що впливають на ефективність діяльності 
підприємства, найбільше значення має наявність 
мотивації персоналу та результативність праці. 
Це стосується різних сфер діяльності від групи 
персоналу до окремих фахівців. Підприємства, де 
більша частина персоналу мотивована на достат-
ньо високому рівні, частіше досягають успіху. За 
допомогою системи мотивації персоналу можна 
вирішити проблеми підприємства, пов’язані з до-
сягненням кінцевих результатів діяльності.

В широкому розумінні «мотивація» – це су-
купність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, 
які спонукають людину до діяльності, визнача-
ють поведінку, форми діяльності, надають цій 
діяльності спрямованості, орієнтованої на досяг-
нення особистих цілей і цілей організації, це су-
купність усіх мотивів, які справляють вплив на 
поведінку людини.

В економічній літературі поняття «мотивація 
персоналу» трактується неоднаково, хоч біль-
шість визначень багато в чому схожі. На думку 
одних авторів, мотивація – це свідоме прагнення 
до певного типу задоволення потреб, до успіху. 
Інші автори під мотивацією розуміють усе те, що 
активізує діяльність людини. Для ще інших мо-
тивація – це надія на успіх і побоювання невдачі. 
В менеджменті мотивація визначається як про-
цес спонукання себе й інших до діяльності для 
досягнення особистих цілей і цілей організації 
[6]. Досить поширеним є визначення мотивації як 
рушійної сили поведінки, як прагнення людиною 
активної дії з метою задоволення своїх потреб. 
Мотивацію визначають і як стан особи, що ха-
рактеризує рівень активності і спрямованості дії 
людини в конкретній ситуації. При цьому мотив 
виступає як привід, причина, об’єктивна необхід-
ність щось зробити, спонукання до певної дії.

Така різноманітність визначень (табл. 1) за-
свідчує, що мотивація персоналу – це складне 
і багатопланове явище, яке потребує всебічного 
вивчення. З’ясовуючи сутність і природу моти-
вації, маємо усвідомлювати, що йдеться передов-
сім про процес, який відбувається в самій люди-
ні і спрямовує її поведінку в конкретне русло, 
спонукає її поводитись у конкретній ситуації 
в певний спосіб. На поведінку людини в процесі 
трудової діяльності впливає комплекс факторів-
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мотиваторів, що спонукають до діяльності: зо-
внішніх (на рівні держави, галузі, регіону, під-
приємства) і внутрішніх (складових структури 
самої особистості працівника: потреби, інтереси, 
цінності людини, пов’язані з його особистістю 
та соціокультурним середовищем, особливості 
трудової ментальності тощо).

Узагальнимо положення охарактеризованих 
моделей мотивації, представлених у табл. 1. На 
наш погляд, повністю взяти за основу будь-яку 
із моделей неможливо. Їх впровадження зале-
жить не лише від бажання керівництва підпри-
ємства, а й від економічної ситуації в країні, фі-
нансових можливостей підприємств, менталітету 
тощо. На нашу думку, всі з наведених у таблиці 
характеристик в справедливій мірі розкривають 
сутнісну структуру цього поняття та взаємно до-
повнюють один одного. Відтак, узагальнюючи їх, 
можна зробити висновок, що мотивація – це сис-
тема інструментів та засобів, які застосовують-
ся для формування на підприємстві мотивацій-
ного середовища належних зовнішніх стимулів 
і внутрішніх мотивів для високоефективної праці 
персоналу, його розвитку і реалізації інтелекту-
ального потенціалу, виконання функціональних 
обов’язків і завдань, недопущення девіантної по-
ведінки, якісного обслуговування споживачів, що 
в сукупності забезпечує досягнення цілей і за-
вдань функціонування та розвитку підприємства. 
На нашу думку, особливість такого підходу трак-
тування поняття «мотивація» полягає в наступно-
му: по-перше, бачення мотивації як управлінської 
системи, що передбачає комплексний підхід до 
управління цією важливою, часто визначальною 
ланкою управління персоналом та підприємством 
в цілому; по-друге, створення мотиваційного поля 

(певного середовища у соціально-трудовій сфері), 
що різносторонньо та постійно впливає на підле-
глих, при чому вплив може виражатися у різних 
формах, зокрема – у вигляді матеріальної і не-
матеріальної мотивації, задоволення первинних 
потреб і потреб вищого рівня, формування спри-
ятливого клімату в колективі і наявності умов для 
кар’єрного зростання тощо, а це більш важливо 
в порівнянні з наданням окремим індивідам тих 
чи інших стимулів або мотивів; по-третє, враху-
вання впливу процесу мотивації як на ефективну 
і якісну працю персоналу, так і на розвиток під-
приємства; по-четверте, врахування впливу моти-
вації на якісне задоволення потреб ринку (спожи-
вачів, що особливо важливо у сфері послуг, адже 
обслуговування покупців тут здійснюється при 
безпосередній участі персоналу, а, відтак, значно 
визначає рівень якості, конкурентоспроможності 
і задоволеності отриманих послуг).

Зауважимо, що в зарубіжних дослідженнях 
поняття мотивації трактується дещо вужче. Зо-
крема, тут практично не застосовуються такі ха-
рактеристики мотивації, як система чи механізм 
регулювання соціально-трудових відносин. В за-
рубіжній літературі мотивація застосовується, як 
правило, при вивченні відносин впливу керівни-
ка на підлеглого або ж ще вужче – як внутріш-
ньо особистісні процеси спонукання працівника 
до високоефективної праці і якісного виконання 
власних трудових обов’язків та зобов’язань.

Так, у дослідженнях Г. Дж. Болта мотивація 
застосовується для

характеристики віддачі від того, на скільки 
працівники усвідомлюють і

сприймають стимули, дії, мотиви, які пропо-
нуються їм керівництвом

Таблиця 1
Характеристика головних сутнісних підходів до трактування поняття «мотивація» 

Назви підходів Змістові характеристики

Процес впливу на персонал підприємства задля форму-
вання і перетворення потреб працівників у необхідний 
результат трудової активності

Мотивація являє собою процес впливу на праців-
ників підприємства, спрямований на проходження 
відповідних етапів мотиваційного процесу, кінце-
вим результатом якого є одержання працівниками 
винагороди за визначені дії чи поведінку, а підпри-
ємством – якісної і ефективної праці персоналу

Вид управлінської діяльності. Спрямований на ефек-
тивне управління персоналом підприємства через фор-
мування відповідного мотиваційного поля

Мотивація є інструментом (засобом) в системі 
управління персоналом, який застосовується для 
спонукання персоналу до певних дій, які забезпе-
чують досягнення цілей працівників та підприєм-
ства, а також завдань розвитку підприємства

Функція (механізм) управління персоналом, що шля-
хом послідовних заходів забезпечує високу ефектив-
ність праці персоналу підприємства

Мотивація трактується механізмом (з власними 
об’єктами, суб’єктами, інструментами. засобами, 
заходами) забезпечення ефективної праці персона-
лу підприємства, передусім управлінського

Психологічно-мотиваційний чинник, що визначає 
внутрішні стимули і мотиви працівника до здійснення 
певних дій (поведінки)

Мотивація характеризує внутрішній психоемоцій-
ний стан особи (працівника), причини і чинники, 
які спонукають до зміни соціально-трудової по-
ведінки працівників

Інші підходи:
поєднання факторів, які визначають поведінку праців-
ника;
поєднання стимулів і мотивів;
система процесів, відповідальних за спонукання та пев-
ні дії індивідів, їх суспільних угрупувань;
середовище внутрішніх та зовнішніх сил, які задають 
межі та форми трудової активності персоналу;
довгостроковий вплив на працівника в цілях зміни його 
ціннісних соціально-трудових орієнтирів;
чинники, які детермінують та підтримують на високому 
рівні трудову активність

Мотивація є певного роду середовищем відносин 
працівників з чинниками та елементами внутріш-
нього і зовнішнього середовища здійснення трудо-
вої діяльності, персоналу між собою та керівництва 
підприємства і інших працівників, де діє велика 
чисельність умов, факторів, стимулів, мотивів, 
сил, які визначають характер соціально-трудових 
відносин і здатність вплинути на персонал для 
забезпечення високоефективної праці і виконання 
трудових завдань і обов’язків
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підприємства; у працях Г. Шредера – різного 
роду причин та

ситуацій-подразників відносно впливу на під-
леглих для зміни їх соціально-

трудової поведінки; у наукових висновках 
Р. Клапгама – процес

обрання працівником типу поведінки, яка ви-
значається зовнішніми стимулами та внутрішні-
ми мотивами; у висновках А. Лаурента – вну-
трішній стан працівника (особи), який спонукає 
його до певного типу поведінки в поєднанні з за-
доволенням власних потреб і цілей організації. 
Відомий американський фахівець у галузі ме-
неджменту Річард Л. Дафт мотивацію розглядає 
як сили, що існують усередині людини або поза 
нею, і які збуджують у ній ентузіазм і завзятість 
за виконання певних дій. Далі він зазначає: «Мо-
тивація працівників впливає на їхню продуктив-
ність, і частина роботи менеджера саме і полягає 
в тому, щоб спрямувати мотивацію на досягнен-
ня цілей організації» [2, 6, 8].

При формуванні систем мотивації праці необ-
хідно використовувати вже накопичений світо-
вою практикою досвід. Орієнтиром буде позитив-
ний досвід зарубіжних країн, а також можливості 
його впровадження на вітчизняних підприєм-
ствах. В узагальненому вигляді зарубіжні моделі 
мотивації праці наведені на рис. 1. Найбільш вда-
лими моделями можна вважати американську, 
англійську та французьку. Це можна пояснити 
тим, що вони поєднують різноманітну кількість 
мотиваційних важелів і їх цілком реально засто-
сувати на практиці. Але, при цьому, наголосимо, 
що також існують можливості врахування осо-

бливостей практично всіх з аналізованих моде-
лей або їх елементів на вітчизняних підприєм-
ствах. Це, до прикладу, довгострокова (можливо 
й довічна) зайнятість, міжгалузева співпраця і т. 
зв. змішана (за співробітництва юридичних і фі-
зичних осіб – підприємців) зайнятість, пайова 
участь персоналу в бізнесі (може передбачати 
франчайзинговий тип створення нових об’єктів 
бізнесу на об’єктах потенційних працівників), 
узгодження якості бізнес-процесів, соціальної 
відповідальності підприємств та систем їх мо-
тивації праці.

На жаль, в Україні, підприємства якщо і за-
проваджують інструменти, пов’язані з підвищен-
ням мотивації співробітників, то, зазвичай, тради-
ційного характеру, роблячи основний акцент на 
«маніпуляції заробітною платою та нарахуванням 
додаткових виплат», залежно від досягнень під-
приємства та результатів його діяльності.

Разом з тим, з метою оптимізації витрат (значна 
частка з яких припадає власне на оплату праці), 
не завжди є можливість до суттєвого збільшен-
ня фонду оплати праці. Відтак, зарубіжний досвід 
показує досить високу ефективність застосування 
і нетрадиційних методів мотивації персоналу: від-
гули з приводу «розбитого серця», години відгулів 
в дні розпродажу (Японія); незвичайні назви по-
сад, створення внутрішньо корпоративного світу 
(з умовною валютою, за яку в подальшому можна 
отримати певні послуги компанії тощо) (США); 
проведення внутрішньо корпоративних конкур-
сів, де оцінюються як самі кращі якості (особисті, 
професійні, специфічні тощо) так і недоліки но-
мінантів-призерів; відшкодування витрат на роз-

лучення (Англія); час від 
часу дозвіл на недотриман-
ня дресс-коду і можливість 
не відповідати на телефон-
ні дзвінки керівництва піс-
ля 18.00 (Франція); адапта-
ція робочого кабінету «під 
спальню», проведення ро-
бочого дня на свіжому пові-
трі, там де є Wi-Fi і простір, 
щоб розташуватися всім 
коллективом, надання твор-
чих відпусток (Німеччина) 
тощо [1, 5, 9]. Це далеко не 
весь перелік нетрадиційних 
методів мотивації персо-
налу і спонукання його до 
підвищення продуктивності 
та ефективності праці.

Проте набагато більш ді-
євими вважають керівники 
і кадровики теж оригіналь-
ні, але матеріальні стиму-
ли. Наприклад, надання 
безпроцентної позики, від-
пустку за рахунок компанії 
на кращих курортах світу 
після реалізації трудоміст-
кого проекту, абонемент на 
відвідування спортивного 
залу за рахунок робото-
давця, дія корпоративного 
дитячого садка, надання 
«Компенсаційного пакету» 

                     Професійна 
майстерність. Вік. Стаж. 
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Поєднання елементів відрядної і пого-
динної систем. Участь у прибутку. 
Технологічні надбавки. 
Система подвійних ставок
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роботи. Кількість 
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Індивідуалізація оплати праці. Бальна 
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Додаткові винагороди
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заробітна плата
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Рис. 1. Особливості систем мотивації праці, які переважають  
в різних країнах світу
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зі складовими послугами, сформованими самим 
працівником залежно від його особистого внеску 
в отримані результатів діяльності чи виконання 
конкретного завдання.

На сьогодні філософія і стиль управління 
швидко змінюються, що потребує нових комбіно-
ваних підходів до вирішення проблеми мотивації 
працівників, які ґрунтуються на останніх досяг-
неннях в сфері управління, що включають еко-
номічні і соціально-психологічні способи впливу 
на поведінку персоналу. Таким яскравим при-
кладом сучасного підходу управління мотиваці-
єю праці є коучинг, який дає можливість шляхом 
удосконалення якісних характеристик працівни-
ка, що в свою чергу супроводжується матеріаль-
ним стимулюванням, підвищити його самооцінку.

Відповідно до визначення коучингу, його 
мета полягає в тому, щоб допомогти працівни-
ку вчитися (вдосконалювати свою майстерність) 
самостійно, а не навчати його. Саме ця особли-
вість покладена в основу розвитку самонавчання 
та самовдосконалення, що є одним із основних 
елементів нематеріальної мотивації персона-
лу. Основна ідея самонавчання полягає в тому, 
що підприємство має бути адаптованим до змін 
у навколишньому середовищі, інакше воно стає 
жорстким і консервативним, що неминуче веде 
до погіршення його становища на ринку. Процес 
самонавчання сприяє гнучкості сприйняття змін 
зовнішнього і внутрішнього середовища, наслід-
ком чого є отримання знань і створення умов, 
необхідних для переходу на наступний етап 

життєвого циклу або утримання підприємства на 
поточному етапі розвитку. Таким чином, застосо-
вуючи коучинг як один із прогресивних методів 
управління мотивацією персоналу перед керів-
ництвом підприємств стоять такі основні управ-
лінські завдання:

• створення умов, при яких співробітники за-
цікавлені в набутті нових знань і самостійно шу-
кають способи їх поповнення;

• виявлення найкращих методів роботи в різ-
них підрозділах компанії і вивчення цих методів 
(так званий внутрішній bench marking);

• розробка і впровадження механізмів ак-
тивного поширення знань, отриманих окремими 
співробітниками та підрозділами, а також меха-
нізмів стимулювання використання цих знань ін-
шими співробітниками.

Висновки. В Україні на сучасному етапі роз-
витку мотиваційної системи не вистачає мате-
ріальних стимулів, тому керівникам потрібно 
сконцентрувати увагу на оптимальному поєднан-
ні матеріальних і нематеріальних мотивуючих 
елементів, які б комплексно характеризували її 
оптимальність та взаємозв’язок між місцевими 
традиціями управління й корпоративною куль-
турою. Для розробки системи мотивації продук-
тивної праці на вітчизняних підприємствах до-
цільно проявляти креативність, впроваджуючи 
нетрадиційні методи мотивації, врахувати мен-
тальні особливості та національні традицій, виді-
лити, на чому саме керівникам акцентувати ува-
гу в даному аспекті.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МИРОВОГО ОПЫТА  
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация
Освещены содержание понятия «мотивация персонала» как процесс, вид управленческой деятель-
ности, функция (механизм) управления персоналом, психологический мотивационный фактор и тому 
подобное. Представлен анализ особенностей систем мотивации труда, которые преобладают в разных 
странах мира. Рассмотрен зарубежный опыт применения нетрадиционных методов мотивации труда, 
в основу которых положены материальные и нематериальные стимулы. Для отечественных предпри-
ятий обоснована целесообразность внедрения в систему управления персоналом новых комбинирован-
ных подходов к решению проблемы мотивации, включающих экономические и социально-психологи-
ческие способы воздействия на поведение персонала в частности коучинг.
Ключевые слова: персонал, управление, модели мотивации, стимулирование, коучинг.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Зиза О.О., Скубіліна А.В., Овсієнко Н.М.
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Досліджено особливості формування та розвитку малого підприємництва в Україні. Особлива увага при-
ділена впливу законодавчого регулюванню діяльності малих підприємств та його наслідкам. Розглянуто 
етапи формування малого підприємництва в Україні. Визначено основні проблеми процесу розвитку мало-
го підприємництва та шляхи їх подолання. Доведено, що вітчизняні малі підприємства переважно функ-
ціонують у сфері обігу, що дає швидкі прибутки.
Ключові слова: мале підприємництво, держава, регулювання, політика, законодавство.

© Зиза О.О., Скубіліна А.В., Овсієнко Н.М., 2017

Постановка проблеми. Рушійною силою 
економіки є малий бізнес. Процес станов-

лення малого підприємництва в молодій укра-
їнській державі особливо актуальний сьогодні. 
В умовах глобалізації, вкрай невідлагоджених 
господарських зв’язків та кризової економіки, 
в цілому, малий бізнес виступає одним із засобів 
вирішення багатьох соціально-економічних про-
блем. Він сприяє послабленню монополістичних 
тенденцій шляхом розвитку внутрішньогалузе-
вої конкуренції у національній економіці, забез-
печує новими робочими місцями, сприяє збіль-
шенню добробуту населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ні аспекти розвитку малого підприємства дослі-
джувалися та представлені у працях українських 
та зарубіжних вчених, таких як: А. Алексєєв, 
В. Баумоль, З. Варналій, А. Вовчак, М. Вайт, Де-
відсон, Д. Ісаченко, Я. Кашуба, В. Кіцак, Д. Пиріг, 
С. Реверчук та інші. Разом з тим чимало питань 
стосовно ефективного функціонування та розвитку 
малого бізнесу в Україні на сьогодні лишаються ще 
не достатньо вивченими та потребують подальшого 
розгляду. Серед них важливим є законодавче ре-
гулювання підприємницької діяльності та його на-
слідки, формування сприятливого середовища для 
функціонування малих підприємств.

Мета статті. Головною метою дослідження 
є визначення проблем розвитку малого підпри-

ємництва в Україні та розробка рекомендацій 
щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Історія розви-
тку малого підприємництва в Україні нараховує 
трохи більше 20 років (рис. 1). За цей період від-
булись значні зміни в кількісному та якісному 
складі підприємницьких структур, в економічних 
і правових умовах, державній політиці розвитку 
малого бізнесу.

З. Варналій умовно виділяє початковий, пер-
ший та другий етапи формування державної по-
літики розвитку та підтримки малого підприєм-
ництва в Україні (рис. 2).

Розвиток підприємництва почався з ухвален-
ням спеціального закону про підприємництво, 
що було обумовлено необхідністю відміни діючо-
го законодавчого обмеження (до 1991 р. підпри-
ємницька діяльність була заборонена). У 1991 р. 
Верховною Радою України був прийнятий Закон 
України «Про підприємництво», що визначав 
основні правові, економічні і соціальні положення 
щодо ведення підприємницької діяльності фізич-
них і юридичних осіб в Україні [3].

Відповідно до Закону України «Про підпри-
ємництво», підприємництвом вважається без-
посередня, самостійна, систематична, пов’язана 
з ризиком діяльність, яка здійснюється фізични-
ми і юридичними особами, які зареєстровані як 
суб’єкти підприємницької діяльності по виробни-

Zayarna N.M., Pasenchenko Yu.S., Tis R.I.
Lviv Trade and Economic University

NECESSITY FOR IMPLEMENTATION OF THE WORLD EXPERIENCE  
MOTIVATION OF THE STAFF IN DOMESTIC ENTERPRISES

Summary
Highlighted the content of the concept «personnel motivation» as a process, type of administrative activity, 
function (mechanism) of personnel management, psychological and motivational factor, etc. Presented he 
analysis of the peculiarities of the systems of motivation of labor, which prevail in different countries of 
the world. Considered he foreign experience of using non-traditional methods of motivation of labor, based 
on material and non-material incentives. For domestic enterprises the expediency of introducing into the 
personnel management system new combined approaches to the solution of the problem of motivation of 
employees, including economic and socio-psychological ways of influencing the behavior of personnel, in 
particular coaching, is substantiated.
Keywords: personnel, management, models of motivation, stimulation, coaching.
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цтву продукції та надання послуг з метою отри-
мання доходу [4].

Згідно з Законом України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» 
малими є підприємства, які не відповідають кри-
теріям мікропідприємств і показники яких на 
річну дату складання фінансової звітності відпо-
відають наступним критеріям [5]:

– чистий дохід від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) – до 8 млн. євро;

– середня кількість працівників – до 50 осіб.
У 2012 році Верховна Рада України прийня-

ла Закон «Про розвиток та державну підтримку 
малого та середнього підприємництва в Україні». 
Даний закон був створений з метою збільшення 
частки малого та середнього бізнесу в економіці 
країни. Проте, проблеми малого підприємництва 
вирішити цим законом не вдалося, оскільки існує 
велика корумпованість влади, і як наслідок – не-
прозорість всіх процедур.

На початку 2017 року було внесено зміни до 
Закону України «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [6]. У законі було змінено слово-
сполучення «має право самостійно» на слово 
«зобов’язаний», що істотно змінило правила ве-
дення бізнесу для підприємців малого бізнесу. 
Вже з 1 січня 2017 року всі фізичні особи-під-
приємці, навіть ті, які не одержують доходу (так 
звані «сплячі» ФОПи), зобов’язані сплачувати 

єдиний соціальний внесок. Досі його сплачували 
лише ті, хто заробляв своєю підприємницькою 
діяльністю. У кого ж була тимчасова пауза у ро-
боті – здавав нульові податкові декларації та по-
датків не сплачував. Варто зауважити, що розмір 
Єдиного Соціального Внеску із підняттям міні-
мальної заробітної плати зріс удвічі: з 352 грн. до 
704 грн. на місяць.

Після прийняття змін до закону почалося 
масове закриття підприємств, за останній рік 
в Україні було закрито понад 300 тисяч ФОПів, а 
відкрито лише 50 тисяч. Найбільше ФОПів було 
закрито в Київській (44 004 од.), Харківській 
(26 222 од.) та Дніпропетровській (26 558 од.) об-
ластях. Оптова та роздрібна торгівля, складські 
та транспортні послуги – до таких галузей нале-
жала переважна кількість закритих приватних 
підприємців [7]. Можна зробити висновок, що цей 
закон послабив розвиток малого підприємництва, 
про що свідчить значне скорочення чисельності 
підприємств.

Обсяги реалізації продукції у грошовому ви-
разі підприємств малого підприємництва май-
же за всіма видами економічної діяльності за 
2012-2016 роки мали тенденцію до підвищення 
(табл. 1). Найбільший обсяг продажів спостері-
гався у сферах оптової та роздрібної торгівлі, 
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, 
що свідчить про більш сприятливі умови ведення 
підприємницької діяльності та вищу прибутко-

 
Рис. 1. Етапи становлення малого підприємництва

Джерело: складено авторами на основі [1]

 
Рис. 2. Етапи формування державної політики розвитку та підтримки малого підприємництва
Джерело: складено авторами на основі [2]
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вість, обсяги реалізації зросли з 358279,4 млн. грн. 
до 572082,0 млн. грн. протягом 2012-2016 років, 
проте частка ринку за аналогічний період змен-
шилась на 4,7% (з 53,3% до 48,6%). Частка рин-
ку за обсягами реалізованої продукції промис-
ловості протягом аналізованого періоду зростала 
та досягла максимального значення у 2016 році – 
12,9% або 152408,6 млн. грн. Обсяги реалізації 
малих підприємств галузей сільського, лісового 
та рибного господарств також зростали протя-
гом 2012-2016 років, та мали максимальне зна-
чення у 2015 році – 12,6% або 117881,4 млн. грн. 
Будівництво характеризувалось збільшенням 
обсягів реалізації продукції та послуг протя-
гом 2012-2016 років у грошовому еквіваленті 
(з 56949,3 млн. грн. до 82759,2 млн. грн.), проте 
частка ринку зменшилась з 8,5% до 7%. Най-
меншими обсягами реалізації продукції харак-
теризувались сфера охорони здоров’я та на-
дання соціальної допомоги – 0,3% частки ринку 
у 2016 році (3868,4 млн. грн.); сфера мистецтва, 
спорту, розваг та відпочинку – 0,2% частки рин-
ку у 2016 році (1906,2 млн. грн.); освіти – 0,1% 
частки ринку у 2016 році (1354,1 млн. грн.), що 
вказує на низький рівень інвестицій в освіту, 
культуру населення тобто у розвиток людського 
капіталу, тому ці види діяльності доцільно роз-
вивати. Загалом ріст галузей у грошовому екві-
валенті супроводжувався інфляцією української 
гривні і не може бути свідченням позитивних 
зрушень у розвитку малого підприємництва.

Аналізуючи дані з таблиці 2, протягом  
2012-2016 років кількість підприємств майже за 
всіма видами економічної діяльності скоротила-
ся. Кількість малих підприємств у сфері опто-
вої та роздрібної торгівлі була в декілька разів 
більшою за кількість підприємств інших видів 
діяльності протягом 2012-2016 років та на кі-
нець 2016 року становила 79432 од., проте частка 

ринку скоротилась з 29% до 27,3%. У сільському, 
лісовому та рибному господарстві за аналізова-
ний період навпаки кількість підприємств змен-
шилась з 44487 од. до 42477од., а частка рин-
ку збільшилась на 1,7%. Кількість підприємств 
сфери промисловості за 5 аналізованих років 
зменшилось з 37144 од. до 33695 од., хоча част-
ка ринку збільшилась з 10,8% до 11,6%. Діяль-
ність підприємств в сфері будівництва за період  
2012-2016 років значно скоротилася як у кількіс-
ному значенні (на 9111 од.) так і за часткою ринку 
з 9,5% до 8,1%. Кількість зареєстрованих підпри-
ємств у сфері освіти, мистецтва, спорту, розваг 
та відпочинку порівняно з іншими видами еконо-
мічної діяльності була найменшою та мала тен-
денцію до зменшення протягом 2012-2016 років, а 
частка ринку залишається практично незмінною.

Слід зазначити, що в 2013 році спостеріга-
ється ріст підприємств малого підприємництва 
майже за всіма видами економічної діяльності, а 
починаючи з 2014 року відбувається різкий спад, 
дана тенденція пояснюється насамперед політич-
ною кризою в країні.

Аналіз динаміки підприємств малого підпри-
ємництва за видами економічної діяльності по-
казав, що доволі велика частина підприємниць-
кого сектора має орієнтацію на торговельну, а не 
виробничу діяльність. Відповідно нарощується 
імпорт товарів та послуг замість національного 
виробництва, що значно збільшило б відсоток 
промисловості.

Для визначення особливостей розвитку мало-
го підприємництва в Україні необхідно, на нашу 
думку, визначити, які чинники найбільш негатив-
но на нього впливають. У таблиці 3 представлено 
дані Світового Економічного Форуму по 5 най-
більш визначним показникам негативного впли-
ву на підприємницьку діяльність в Україні. Так 
за останні 2 роки (2015-2016 роки) на підприєм-

Таблиця 1
Динаміка обсягів реалізованої продукції підприємств малого підприємництва за видами 

економічної діяльності за період 2012-2016 років

 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн

Усього 672653,4 670258,5 705000,5 937112,8 1177385
у тому числі      
сільське, лісове та рибне господарство 49158,5 48838,4 65303,9 117881,4 144018,3
промисловість 71170,1 77113 82160,5 118140,8 152408,6
будівництво 56949,3 55803,6 48327,5 63300,5 82759,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 358279,4 347559,1 369674,6 457373,5 572082

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 28359,9 29017 29145,8 39950,9 49041,9

тимчасове розміщування й організація харчування 5108,7 5228,2 4402,5 5369,4 7272
інформація та телекомунікації 16983,9 16992,7 18894,9 25911,6 33340,3
фінансова та страхова діяльність 8736,7 9265,4 8597,6 11558,2 15916,1
операції з нерухомим майном 27559,2 29491,9 31409,9 38985,4 47794,7
професійна, наукова та технічна діяльність 29505,3 29568 27250,5 32655,3 39923,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 14455,4 1475,8 13927,6 18725,4 23446,7

освіта 1002,8 1084,7 929,1 1130,2 1354,1
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2246,4 2505,5 2290,3 2987,6 3868,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1033,4 1238,7 1114,3 1322,1 1906,2
надання інших видів послуг 2104,4 1786,5 1571,5 1820,5 2253,1

Джерело: складено авторами на основі [7]
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ницьку активність найбільш негативно вплива-
ли корупція, політична нестабільність та інфля-
ція у різному порядку. Для порівняння: у період  
2012-2013 років першими трьома негативними 
факторами для підприємців були корупція, по-
даткове регулювання та політична нестабільність.

Отже, виходячи із зазначеного вище, осно-
вними причинами гальмування розвитку малого 
підприємництва в Україні є:

– відсутність належної державної підтримки 
малого підприємництва, корупція;

– великий тягар оподаткування, що змушує 
значну частину суб’єктів малого підприємництва 
переходити в тіньову економіку;

– обмеженість або повна відсутність матері-
ально-фінансових ресурсів;

– низький рівень розвитку ринкової інфра-
структури малого підприємництва;

– обмежений доступ до інвестицій;
– тиск з боку правоохоронних органів;
– військові дії на Сході України.
Для того, аби бізнес стабільно розвивався не-

обхідно, в першу чергу, усунути корупцію через 
регулювання та спрощення процедури реєстрації 

та ліквідації підприємств в Україні, організацію 
прозорої фінансової підтримки і розвитку малого 
бізнесу, зважену податкова політику.

Важливо також залучати й іноземні інвестиції, 
створювати організації з питань фінансування.

На теперішній час існує невелика кількість 
програм розвитку та підтримки малого підпри-
ємництва, більшість з них зарубіжні:

– програма підтримки малого та середнього 
бізнесу COSME, розрахована на період з 2014 по 
2020 роки, загальний бюджет 2,3 млрд євро;

– East Invest, період з 2010-2017, загальний 
бюджет 14 млн євро; здійснюють семінари, тре-
нінги, роад-шоу інвесторів для малого те серед-
нього бізнесу; сприяють налагодженню зв’язків 
з організаціями, які підтримують бізнес в Євро-
пейському Союзі;

– SME Facility (Європейський банк рекон-
струкції та розвитку / Німецький банк розви-
тку та Європейський інвестиційний банк), період 
з 2010-2020, бюджет складає 15,3 млрд євро;

– контакти ЄБРД в Україні, період 2006-2018, 
бюджет складає 9,5 млн євро, надають технічної, 
фінансової, юридичної допомоги.

Таблиця 2
Динаміка підприємств малого підприємництва за видами економічної діяльності  

за період 2012-2016 років

 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
одиниць одиниць одиниць одиниць одиниць

Усього 344048 373809 324598 327814 291154
у тому числі      
сільське, лісове та рибне господарство 44487 46906 43389 44182 42477
промисловість 37144 43179 37107 37640 33695
будівництво 32676 34958 28851 28371 23565
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 99675 106575 90842 90823 79432

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 14134 15482 13757 14007 12594

тимчасове розміщування й організація харчування 9042 9665 7593 7453 6300
інформація та телекомунікації 13024 14467 12939 13273 11595
фінансова та страхова діяльність 4461 4622 4083 4039 3530
операції з нерухомим майном 31419 34477 30719 32230 30486
професійна, наукова та технічна діяльність 30091 33131 29330 29154 24304
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного об-
слуговування 14976 16385 14277 14758 12926

освіта 2085 2299 2023 2035 1803
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4353 4648 3889 4041 3652
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1889 2230 1847 1963 1591
надання інших видів послуг 4592 4785 3952 3845 3204

Джерело: складено авторами на основі [7]

Таблиця 3
Топ-5 факторів, що не сприяють підприємницькій діяльності в Україні за період 2012-2016 років

2012 2013 2014 2015 2016
Податкове регулю-

вання 15,7%
Політична неста-
більність 16,9%

Обмежений доступ до 
фінансування 16,7% Корупція 14% Інфляція 16,3%

Політична неста-
більність 15,2%

Податкове регулю-
вання 13,8% Корупція 15,5% Політична нестабіль-

ність 13,2% Корупція 13,9%

Корупція 12,2% Корупція 11,3% Неефективна бюро-
кратія 13,4% Інфляція 11,9% Політична неста-

більність 12,1%
Податкові ставки 

9,7%
Податкові ставки 

10%
Податкове регулюван-

ня 11%
Неефективна бюро-

кратія 11,4%
Податкові ставки 

9,7%
Неефективна бюро-

кратія 9,3%
Неефективна бю-

рократія 9,9%
Політична нестабіль-

ність 10,1%
Обмежений доступ до 
фінансування 11,2%

Податкове регулю-
вання 9,4%

Джерело: складено авторами на основі [8] 
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Висновки і пропозиції. На сьогоднішній день 
більша частина діючих підприємств у нашій кра-
їні займається швидкооборотними видами госпо-
дарської діяльності (27,3%). Це можна пояснити 
тим, що суб’єкти малого підприємництва розви-
ваються в умовах несприятливого інвестиційного 
клімату, а отже, робить невигідними довгостро-
кові капіталовкладення. Тому рівень розвитку 
малого підприємництва та його державна під-
тримка є недостатніми для подальшого розвитку.

Малому підприємству притаманні: створен-
ня додаткових робочих місць, зменшення рівня 
безробіття, вирішення проблем бідності; форму-
вання середнього класу – прошарку населен-
ня, який реально готовий нести на своїх плечах 

відповідальність за сталий розвиток економіки, 
забезпечувати незворотність реформ; підтри-
мання конкурентного середовища і обмеження 
монополізму великих підприємств, швидке на-
сичення ринку товарами і послугами; розвиток 
місцевого господарства і ринків з орієнтацією на 
національні інтереси; загальне оздоровлення еко-
номіки і суспільства. Виходячи з цього Україні 
потрібно збільшувати масштаби розвитку малих 
підприємств, розширювати нормативно-правову 
базу, зменшити контроль підприємництва з боку 
держави, необхідна організація фінансової під-
тримки розвитку малого бізнесу, залучення іно-
земних інвестицій, задля того, аби цей тип під-
приємницької діяльності успішно функціонував.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ

Аннотация
Исследованы особенности формирования и развития малого предпринимательства в Украине. Особое 
внимание уделено влиянию законодательного регулированию деятельности малых предприятий и их 
последствиям. Рассмотрены этапы формирования малого предпринимательства в Украине. Определе-
ны основные проблемы процесса развития малого предпринимательства и пути их преодоления. До-
казано, что отечественные малые предприятия преимущественно функционируют в сфере обращения, 
которая дает быстрые прибыли.
Ключевые слова: малое предпринимательство, государство, регулирование, политика, законодательство.
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FEATURES OF SMALL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary
Features of small business formation and development in Ukraine are investigated in the article. Particular 
attention is paid to the influence of small businesses legislative regulation and it’s consequences. The 
stages of small business formation in Ukraine are considered. The basic problems of the small business 
development process and ways of their overcoming are determined. It is proved that domestic small 
enterprises predominantly operate in the sphere of circulation, which gives quick returns.
Keywords: small business, state, regulation, policy, legislation.
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ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ЯК ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

Ігнатенко Т.С.
Університет банківської справи
Національного банку України

У статті розглянуто проблеми доступності та якості вищої освіти в Україні в контексті становлення се-
реднього класу. Проаналізовано зміни у кількості вищих навчальних закладів. Досліджено стан системи 
фінансування сфери вищої освіти, а також системи кредитування навчання. Зроблено висновок про від-
сутність комплексної системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Окреслені шляхи досягнення 
ефективної міжнародної академічної мобільності.
Ключові слова: середній клас, вища освіта, фінансування, освітнє кредитування, інтернаціоналізація осві-
ти, Болонський процес, академічна мобільність.
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Постановка проблеми. Одним із критеріїв 
ідентифікації середнього класу є висо-

кий рівень освіти і професійна кваліфікація, які 
надають високий соціальний статус, визнаний 
у суспільстві. В розвинутих країнах саме фахівці 
з вищою освітою традиційно складають основу 
середнього класу. Отже завдання політики ста-
новлення середнього класу в гуманітарній сфері 
полягають у створенні передумов для отримання 
населенням доступної та якісної вищої освіти.

Метою статті є дослідження доступності 
та якості вищої освіти України в контексті ста-
новлення середнього класу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам фінансування та якості вищої осві-
ти в Україні присвячені напрацювання та-
ких дослідників, як А. Безрукова, М. Білінець, 
І. Богачевська, Н. Бошота, С. Здіорук, В. Орос, 
О. Плахотнік, М. Репко, Ю. Руда, О. Слободян, 
Є. Стадний, А. Чирва. Водночас важливість ви-
рішення проблеми формування середнього класу 
в Україні обумовлює необхідність подальших до-
сліджень у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Державна по-
літика у сфері вищої освіти ґрунтується на 
принципах сприяння сталому розвитку суспіль-
ства шляхом підготовки конкурентоспроможного 
людського капіталу та створення умов для освіти 
протягом життя; доступності вищої освіти; інте-
грації системи вищої освіти України у Європей-
ський простір вищої освіти, за умови збереження 
і розвитку досягнень та прогресивних традицій 
національної вищої школи; наступності процесу 
здобуття вищої освіти; державної підтримки під-
готовки фахівців з вищою освітою для пріори-
тетних галузей економічної діяльності, напрямів 

фундаментальних і прикладних наукових дослі-
джень, науково-педагогічної, мистецької та педа-
гогічної діяльності [1].

Доступність вищої освіти пов’язана із наяв-
ністю в країні вищих навчальних закладів, ста-
ном системи фінансування сфери освіти, а також 
системи кредитування навчання.

Для Укрaїни хaрaктерною є нaдзвичaйно 
широка мережa вищих нaвчaльних зaклaдів тa 
невеликa чисельність студентського контингенту 
в одному ВНЗ (тaбл. 1).

Кількість ВНЗ III-IV рівня акредитації 
у 2016/2017 н. р. складала 287 одиниць, що на 
28 закладів менше, ніж у 2000 році, отже відбу-
лося незначне скорочення їх мережі. Чисельність 
студентів складає 1,4 млн. осіб, що на 33,5 тис. 
менше, ніж у 2000 році. Середній контингент сту-
дентів в одному вищому навчальному закладі ста-
новить 4,77 тисяч осіб, а у вищих навчальних за-
кладах Європи він вимірюється десятками тисяч.

Форми фінансування вищої освіти в Украї-
ні традиційно поділяються на державні та при-
ватні, тобто фінансування здійснюється як за 
кошти бюджетів (державного та місцевих), так 
і на приватній основі. У 2016 р. більше половини 
зарахованих абітурієнтів (51% від загального об-
сягу) навчалися за кошти держави, порівняно із 
38% у 2010 р. Рівень державних витрат на вищу 
освіту в Україні становить 1,1-1,4% ВВП, тоді як 
в розвинених країнах – близько 1% ВВП [3]. Про-
те, слід зауважити, що абсолютний ВВП України 
є досить низьким, що не дозволяє досягти такого 
рівня фінансування освіти, який би забезпечив її 
сталий розвиток.

Наявність двох категорій студентів (згід-
но форм фінансування освіти) породжує певну 

Тaблиця 1
Кількість вищих нaвчaльних зaклaдів тa чисельність студентів в Укрaїні

Зміни (2016-2000), 
+,–

Навчальні роки Зміни  
(2016-2000), +,–2000/2001 2005/2006 2010/2011 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Кількість ВНЗ 
III-IV рівня 
aкредитaції, од.

315 345 349 277 288 287 -28

Кількість студентів, 
тис. осіб 1402,9 2203,8 2129,8 1438,0 1375,2 1369,4 -33,5

Середня кількість 
студентів у ВНЗ, 
тис. осіб

4,45 6,39 6,10 5,19 4,78 4,77 +0,32

Джерело: розраховано за [2]



«Молодий вчений» • № 12 (52) • грудень, 2017 р. 630

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

несправедливість. Перша категорія навчається 
безкоштовно (навчальні заклади отримують бю-
джетне фінансування через механізм держав-
ного замовлення), студенти мають право на со-
ціальну, академічну, іменні стипендії, можуть 
брати участь у субсидованих державою програ-
мах закордонного стажування тощо.

Друга категорія сплачує за навчання в повно-
му обсязі та не може розраховувати на державні 
стипендії. У цьому зв’язку ключовою проблемою 
обмеження доступу до вищої освіти є розпо-
всюджена в Україні бідність. Порівняно більші 
труднощі доступу до вищої освіти притаманні 
сільській молоді, що зумовлено низьким рівнем 
доходів сільських сімей. Проблемою платного на-
вчання у ВНЗ є поширення при цьому вторинної 
зайнятості студентів з причини низьких доходів 
сім’ї. Вторинна зайнятість студентів, в свою чер-
гу, негативно впливає на якість їх навчання.

Дослідники називають ще й таку проблему 
у сфері фінансування вищої освіти, як відсут-
ність практики державного стимулювання учас-
ті корпоративного сектору у фінансуванні вищої 
освіти. В Україні не створено реальних програм 
заохочення бізнесу до цього: немає податкових 
пільг, практики софінансування, відсутні дер-
жавні гарантії інвестицій в освіту, не запрова-
джено гарантування банківських кредитів на 
здобуття освіти [4, с. 21].

Погоджуємось із висновками Н.В. Бошоти 
та В.І. Орос про те, що «вітчизняна вища школа 
нездатна виконувати покладені на неї обов’язки 
за причини тотальної нестачі фінансових коштів, 
спрямованих в дану сферу». Головною причиною 
цього дослідники називають розбалансований ме-
ханізм державної політики в напрямі спрямуван-
ня та використання державних коштів [5, с. 800].

У бaгaтьох крaїнaх проблему рівного доступу 
молоді до вищої освіти вирішують зa допомогою 
пільгового держaвного освітнього кредитувaння. 
В європейських крaїнaх тa крaїнaх Бaлтії 
нaдaються держaвні кредити нa отримaння вищої 
освіти, в СШA діє як держaвне, тaк і комерційне 
кредитувaння, у Східній Aзії кредити, в основно-
му, мaють комерційний хaрaктер. В Укрaїні пра-
во громадян на державне пільгове довгострокове 
кредитування на здобуття освіти регламентується 
Законом України «Про сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді в Україні».

Умови та порядок надання освітніх кре-
дитів регулюються постановою КМУ від 
16.06.2003 № 916 «Про затвердження Порядку 
надання цільових пільгових державних кредитів 
для здобуття вищої освіти». На умовах, визна-
чених цим Порядком, прaво нa отримaння піль-
гового держaвного кредиту для здобуття вищої 
освіти за денною, вечірньою та заочною форма-
ми навчання мaють молоді громадяни України 
віком до 28 років, які успішно склaли вступні 
іспити aбо нaвчaються нa будь-якому курсі ви-
щого нaвчaльного зaклaду. Суми бюджетного 
признaчення для кредитувaння освіти, виділя-
ються Міністерству освіти і науки, яке, в свою 
чергу, розподіляє їх між вищими нaвчaльними 
закладами. Сума кредиту повертається із спла-
тою 3% річних протягом 15 років починаючи 
з дванадцятого місяця після закінчення навчан-
ня у ВНЗ з виплатою щороку однієї п’ятнадцятої 

частини загальної суми одержаного кредиту 
та відсотків за користування ним [6].

Проте анaліз ситуaції із розвитком цієї фор-
ми забезпечення доступності вищої освіти свід-
чить, що, незвaжaючи нa потребу в освітньому 
кредитувaнні студентів тa нaявність необхідних 
нормaтивних документів, системa держaвного 
кредитувaння здобуття вищої освіти в Укрaїні 
на сьогоднішній день не прaцює. Бюджетна про-
грама «Державне пільгове довгострокове креди-
тування на здобуття освіти» у 2011-2012 роках 
затверджувалася, але не виконувалась, а почи-
наючи із 2014 року в Державному бюджеті Укра-
їни не передбачаються видатки на кредитування 
здобуття вищої освіти [7, с. 37].

Таким чином, можна зробити висновок про 
наявність низки проблем, пов’язаних із забезпе-
ченням в Україні доступності вищої освіти.

Якість вищої освіти в Україні досягається 
різними шляхами: впровадженням Болонського 
процесу, створенням Національної рамки ква-
ліфікацій, поширенням процесів інтернаціона-
лізації та мобільності у вищій освіті. У трaвні 
2005 року Укрaїнa приєднaлaся до Болонського 
процесу, головнa метa якого – консолідaція зу-
силь освітянської громaдськості й урядів крaїн 
Європи для істотного підвищення конкуренто-
спроможності європейської системи вищої освіти 
у світовому вимірі.

В рaмкaх інтегрaції української освіти до Єв-
ропейського освітнього простору було здійснено 
наступне: введено в дію «Комплекс нормaтивних 
документів для розробки склaдових системи 
гaлузевих стaндaртів вищої освіти»; зaтверджено 
Порядок зовнiшнього незaлежного оцiнювaння тa 
монiторингу якостi освiти; зaпровaджено ступе-
неву систему вищої освіти; створено Державну 
акредитаційну комісію (ДАК), яка забезпечує до-
держання вимог до вищої освіти. Проте, є певні 
проблеми із заключенням Угод про взаємне ви-
знання та еквівалентність документів про освіту 
і вчені звання, згідно яких в інших країнах визна-
ються дипломи, видані в Україні. На сьогоднішній 
день такі угоди укладено лише із 22 країнами [8].

Згідно із Законом України «Про вищу осві-
ту» постановою КМУ від 15.04.2015 р. № 244 було 
утворене Національне агентство із забезпечення 
якості вищої освіти (НАЗЯВО) як постійно ді-
ючий колегіальний орган. Повноваження цього 
органу включають наступне [9]: формування ви-
мог до системи забезпечення якості вищої осві-
ти, розроблення положення про акредитацію 
освітніх програм; аналіз якості освітньої діяль-
ності вищих навчальних закладів; проведення 
ліцензійних експертиз; погодження розроблених 
МОН стандартів освітньої діяльності та стандар-
тів вищої освіти за кожною спеціальністю. Свою 
діяльність Агентство фактично розпочало лише 
у червні 2017 року.

Про інертність державної політики у сфері 
освіти свідчить також тривалість процесу фор-
мування і запровадження національної системи 
кваліфікацій (НСК). Основою цих дій є узгоджен-
ня національної системи кваліфікацій із систе-
мою кваліфікацій Європейського простору вищої 
освіти. Передбачається, що Національна система 
кваліфікацій охоплюватиме всі рівні кваліфікації 
і види начальної, середньої, професійно-техніч-
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ної, вищої, післядипломної, неформальної та ін-
формальної освіти, навчання впродовж життя 
особи. Структура національної системи квалі-
фікацій є близькою до Європейської структури 
кваліфікацій (EQF) і включає наступні складові:

– Національну рамку кваліфікацій;
– професійні стандарти;
– галузеві та міжгалузеві ради з питань роз-

робки стратегії професійних умінь, визначення 
професійних стандартів та професійних кваліфі-
кацій;

– спеціально уповноважений орган у сфері 
регулювання кваліфікацій;

– кваліфікаційні центри;
– систему забезпечення якості кваліфікацій.
Національна рамка кваліфікацій (НРК) – це 

системний і структурований за компетентностя-
ми опис кваліфікаційних рівнів, вона призначе-
на для використання органами виконавчої вла-
ди, установами та організаціями, що реалізують 
державну політику у сфері освіти, зайнятості 
та соціально-трудових відносин, навчальними 
закладами, роботодавцями, іншими юридични-
ми і фізичними особами з метою розроблення, 
ідентифікації, співвіднесення, визнання, плану-
вання і розвитку кваліфікацій. Робота по ство-
ренню та впровадженню НРК розпочалася ще 
в 2010 році, було розроблено декілька її проектів, 
розроблено проект Закону України «Про націо-
нальну систему кваліфікацій», який так і не був 
прийнятий. У листопаді 2011 року Національну 
рамку кваліфікацій було затверджено.

В кінці 2016 року КМУ видав розпорядження 
за № 1077-р «Про затвердження плану заходів 
із впровадження Національної рамки кваліфіка-
цій на 2016-2020 роки», тобто робота по впрова-
дженню цього документа триває вже шість років. 
Дослідники вказують на те, що на сьогодні офі-
ційне визнання НРК України в Європейському 
просторі вищої освіти відсутнє. Це обумовлене 
низькими темпами впровадження НРК, що уне-
можливлює оцінку її впливу на зв’язок між осві-
тою та ринком праці та проведення самосерти-
фікації [4, с. 34]. Отже, можна зробити висновок 
про інертність державної політики у сфері освіти 
та зайнятості. Також погоджуємось із О.В. Пла-
хотнік в тому, що «комплексної системи забезпе-
чення якості вищої освіти в Україні ще не ство-
рено» [10].

Дослідження показують, що Україна актив-
но включилась у процеси інтернаціоналізації 
та мобільності у вищій освіті. Інтернаціоналіза-
ція вищої освіти – це процес досягнення вищою 
освітою рівня глобального масштабу; процес ін-
теграції освітньої, дослідницької та адміністра-
тивної діяльності ВНЗ з міжнародною складовою. 
Ці процеси включають індивідуальну мобільність 
(студентів, науковців, викладачів); створення 
спільних міжнародних освітніх і дослідниць-
ких програм; формування міжнародних освітніх 
стандартів з метою забезпечення якості освіти.

Особливе значення для української вищої 
освіти має розвиток академічної мобільності або 
можливості учасників освітнього процесу навча-
тися, викладати, стажуватися чи проводити на-
укову діяльність в іншому вищому навчальному 
закладі (науковій установі) на території країни 
чи поза її межами [1]. Академічна мобільність 

збільшує шанси людини на професійну само-
реалізацію, а також підвищує якість трудових 
ресурсів національної економіки. З нашої точки 
зору, це один із інструментів формування про-
шарку середнього класу із числа студентів. По-
зитивними результатами міжнародної академіч-
ної мобільності дослідники вважають такі [11]:

– можливість здобуття високого якісного 
освітнього і наукового рівня;

– збагачення досвідом, а саме збагачення 
людського капіталу (освітньої та культурної його 
складової частини);

– можливість подальшого вдалого працевла-
штування;

– підвищення конкурентоспроможності вищої 
освіти.

Законодавством України декларується ши-
рокий перелік напрямів міжнародного співробіт-
ництва ВНЗ, зокрема: участь у програмах дво-
стороннього та багатостороннього міждержавного 
і міжуніверситетського обміну студентами, аспі-
рантами та науково-педагогічними працівника-
ми; проведення спільних наукових досліджень; 
організація міжнародних конференцій, симпозі-
умів, конгресів; участь у міжнародних освітніх 
та наукових програмах; спільна видавнича діяль-
ність та ін.

У 2015 році Постановою КМУ було затвер-
джене Положення про порядок реалізації пра-
ва на академічну мобільність, у якому визначені 
форми академічної мобільності для студентів, а 
саме [12]: навчання за програмами студентського 
обміну у ВНЗ-партнері; навчання за спільними 
освітніми програмами; мовні і наукові стажуван-
ня; навчальна (дослідницька, виробнича) практи-
ка; участь у літніх школах; участь у конференці-
ях та семінарах.

Число українців на студіях в іноземних уні-
верситетах у 2015 році становило 59648 осіб [13], 
що на 29,0% більше, ніж у 2000 році. Серед най-
більш бажаних для навчання країн виділяють-
ся Польща, Німеччина, Канада, Італія, Чехія, 
США, Іспанія, Австрія, Франція та Угорщина. 
Найбільшою є частка українців серед іноземних 
студентів у Польщі (53%). У більшості випадків 
українці їдуть навчатися за кордон з намірами 
залишитися там на постійне проживання.

Таким чином, останнім часом все більше 
українських студентів здобувають освіту за кор-
доном, хоча дослідники констатують, що між-
народна академічна мобільність розвивається 
в Україні дуже повільно [14]. Науковці також 
стверджують, що на сьогодні в Україні відсут-
ня національна стратегія інтернаціоналізації ви-
щої школи. Серед ключових проблем академіч-
ної мобільності, перш за все, слід виділити брак 
фінансування, інертність академічної спільноти, 
недостатній рівень володіння громадянами іно-
земними мовами, нерозробленість спеціальних 
методів і механізмів академічного обміну, від-
сутність інфраструктури, яка б забезпечувала 
ефективний обмін [15, с. 30].

Для України досягнення ефективної між-
народної академічної мобільності в контексті 
Болонського процесу реальне лише за умови 
створення продуктивної системи національної 
мобільності, нормативно-правової бази, розро-
блення організаційно-економічних механізмів, 
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визначення джерел фінансування та готовності 
до партнерства.

Висновки. Існуюча система фінансування ви-
щої освіти в Україні є неефективною та заста-
рілою. В країні відсутня практика державного 
стимулювання участі корпоративного сектору 
у фінансуванні вищої освіти, не працює система 
державного пільгового освітнього кредитування. 
В Україні повільно впроваджується Національна 
рамка кваліфікацій, відсутня національна стра-
тегія інтернаціоналізації вищої школи. Можна 
зробити висновок про певну інертність держав-
ної політики щодо забезпечення доступності 
та якості вищої освіти.

Для вирішення проблеми формування се-
реднього класу в Україні держaвa повиннa 
зaстосувaти комплекс заходів, спрямованих на 
покращення якості та доступності вищої освіти. 
Рівень державних витрат на вищу освіту, з на-
шої точки зору, повинен становити 1,5% валового 
внутрішнього продукту. Доступність вищої осві-
ти можна забезпечити шляхом удосконaлення 
мехaнізму держaвного пільгового освітньо-

го кредитування. Для aктивізaції освітнього 
кредитувaння в Укрaїні необхідно розробити 
мехaнізм зaбезпечення економічної доцільнос-
ті учaсті комерційних бaнків в цій системі. При 
розробці цього мехaнізму доцільно скористaтись 
досвідом освітнього кредитувaння в СШA. Сaме 
в цій крaїні студентські кредити мaють дaвню 
трaдицію, a системa кредитувaння освіти мaє 
стaтус держaвної прогрaми.

У напрямі посилення інтернаціоналізації ви-
щої освіти в Україні, що означає підвищення її 
якості, необхідним є використання позитивно-
го зарубіжного досвіду в аспектах модернізації 
освітніх систем конкретних держав, проведення 
спільних наукових досліджень з іноземними ВНЗ-
партнерами, співробітництво з міжнародними асо-
ціаціями, фондами, організаціями щодо розвитку 
міжнародної освіти, проведення міжнародних на-
укових конференцій, семінарів, симпозіумів, по-
долання економічних перешкод, що пов’язані 
з участю професорсько-викладацького складу ви-
щих навчальних закладів у освітніх заходах за 
кордоном, обмін інноваціями в галузі освіти.
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КАК ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы доступности и качества высшего образования в Украине в кон-
тексте становления среднего класса. Проанализированы изменения в количестве высших учебных 
заведений. Исследовано состояние системы финансирования сферы высшего образования, а также 
системы кредитования обучения. Сделан вывод об отсутствии комплексной системы обеспечения 
качества высшего образования в Украине. Указаны пути достижения эффективной международ-
ной академической мобильности.
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ACCESSIBILITY AND QUALITY OF HIGHER EDUCATION  
AS A PRECONDITION FOR THE ESTABLISHMENT  
OF THE MIDDLE CLASS IN UKRAINE

Summary
The article deals with the problems of accessibility and quality of higher education in Ukraine in the 
context of the formation of the middle class. Analyzed the changes in the number of higher educational 
institutions. The state of the system of financing of the sphere of higher education, as well as the system 
of crediting of studies, is researched. The conclusion is made that there is no comprehensive system of 
quality assurance in higher education in Ukraine. Outlined the ways of achieving effective international 
academic mobility.
Keywords: middle class, higher education, financing, educational lending, internationalization of education, 
Bologna process, academic mobility.
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РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Калініченко Д.Р.
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

У статті проведено дослідження поняття конкурентоспроможності людського капіталу та надано його 
понятійного значення. Виділено рівні конкурентоспроможності людського капіталу та доведено їх 
взаємозв’язок з конкурентоздатністю національної економіки. Визначено основні індикатори, що форму-
ють конкурентоздатність економіки та людського капіталу. Проведено аналіз умов глобалізації. Доведено, 
що основою конкурентоспроможності національної економіки є формування якісного людського капіталу 
на мікрорівні.
Ключові слова: людський капітал, рівні, фактори, конкурентоспроможність, глобалізація.
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Постановка проблеми. Основою формуван-
ня ефективної економіки сучасності є лю-

дина, з її якісним рівнем освіти, розвиненими зді-
бностями та навичками. Проте наявні проблеми 
на ринку праці України (трудова міграція, низь-
кий рівень оплати праці та ін.) стають на заваді 
ефективного економічного зростання, а низька 
якість освіти та відсутність практичної складо-
вої у навчанні є перепонами розвитку людсько-
го капіталу. Оскільки в умовах глобалізації все 
більшого значення набуває відкрита конкуренція 
в глобальному масштабі – необхідно дослідити 
фактор людського капіталу в формуванні рівня 
конкурентоздатності національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розкриттям питання конкурентоспроможності 
займались науковці багатьох поколінь: А. Сміт, 
Д. Рікардо, А. Маршал, Е. Чемберлін, М. Пор-
тер та багато інших. Вагомого внеску в розви-
ток питання конкурентоспроможності зробили 
вітчизняні вчені-сучасники Л. Семів, Л. Шевчук, 
Л. Лісогор, Л. Шаульська, А. Герасименко, М. Са-
дурська та ін.

Питання розвитку людського капіталу як 
ключового фактору формування конкуренто-
спроможної національної економіки тривалий час 
є об’єктом досліджень таких науковців, як В. Ан-
тонюк, В. Важинська, Н. Голікова, О. Грішнова, 
Ю. Зайцев, Н. Перепелиця, Н. Томчук та інших.

Разом з тим окремі важливі теоретико-мето-
дичні і прикладні аспекти забезпечення конку-
рентоспроможності країни на основі реалізації 
концепції людського капіталу не дістали належ-
ного висвітлення, з огляду на активну наукову 
полеміку у відзначених предметних областях на-
укового дослідження. А поняття конкурентоспро-
можності людського капіталу взагалі недостатньо 
висвітлено вітчизняними вченими. Тож воно по-
требує з’ясування та подальшого дослідження.

Мета статті. Метою даної роботи є дослі-
дження взаємозв’язку між людським капіталом 
та рівнем конкурентоспроможності національної 
економіки. Основними завданнями даного до-
слідження є: оцінка конкурентного стану краї-
ни та індикаторів, що його визначають; оцінка 
країни за індексом людського капіталу; сутнісна 
характеристика конкурентоспроможності люд-
ського капіталу; визначення місця людського ка-

піталу у формуванні конкурентоспроможної на-
ціональної економіки.

Виклад основного матеріалу. Площина науко-
вого дослідження людського капіталу останнім 
часом постійно розширюється з постановкою но-
вих завдань і нових способів їх розв'язання. Однак 
сучасна динаміка соціально-економічних процесів 
на світовому і національному ринках потребують 
активізації досліджень людського капіталу в умо-
вах поширення глобалізаційних процесів.

Під глобалізацією розуміють процес всесвіт-
ньої економічної, політичної, соціальної та куль-
турної інтеграції та уніфікації. Це об’єктивний 
процес, що охоплює всі сфери життя суспільства. 
Наслідком глобалізації є створення міжнародних 
організацій із сертифікації, міжнародних еконо-
мічних, політичних, військових альянсів тощо. 
З одного боку, це покликане покращити життя 
населення, стандартизувати експортну продук-
цію в світових масштабах для відповідності вимог 
національних законодавств, зробити простішим 
ведення бізнесу між державами та континента-
ми, стерти кордони між цивілізаціями. З іншо-
го боку, для економіки країн, що розвиваються, 
більшість цього залишається недосяжним і про-
вокує загострення проблеми мобільності, збіль-
шення відчуття соціальної нерівності [1, с. 17].

З метою з’ясування сутності поняття «конкурен-
тоспроможність» та етапів його становлення про-
понуємо розглянути його еволюцію та визначення 
прихильниками різних економічних шкіл в табл. 1.

Наведені в табл. 1 підходи до визначення кон-
курентоспроможності загалом показують, що це 
поняття пройшло еволюційні зміни від розуміння 
його як регулятора попиту і пропозиції до при-
ділення певної уваги якісним характеристикам, 
використання надбань НТП.

В умовах глобалізації важливого значення 
набуває конкурентоспроможність в глобальному 
аспекті. Тому, надамо понятійного значення тер-
міну «конкурентоспроможність» на макрорівні. 
Так, конкурентоспроможність – це комплекс пе-
реваг в сформованих та розвинених властивос-
тях національної економіки які визначають здат-
ність країни переважати над іншими, ефективно 
використовувати наявні ресурси, розширювати 
та підвищувати обсяги реалізації національної 
продукції на світовому ринку.
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конкурентоспроможності країни необхідно пра-
цювати над її економічним зростанням у кожній 
з галузей національної економіки. А ключовим 
фактором підвищення конкурентоздатності ви-
готовленої продукції є її високотехнологічність, 
що забезпечується використанням якісного, кон-
курентоздатного персоналу з розвиненим люд-
ським капіталом.

Дослідження робіт науковців [5, с. 30-33; 
6, с. 130; 7, с. 98] показує, що конкурентоспромож-
ність на ринку праці передусім розглядається за 
такими елементами, як конкурентоспроможність 
працівників, персоналу, робочої сили, трудових 
ресурсів, трудового потенціалу. Узагальнюючи, 
більшість авторів трактує поняття конкуренто-
спроможності як здатність перемагати у боротьбі 
на ринку праці за робоче місце. Загалом аналіз 
наукових джерел виявив недостатню освітленість 
поняття «конкурентоспроможність людського ка-
піталу». Здебільшого, науковцями розглядається 
конкурентоспроможність у розрізі підприємств, 
ринків, національних економік. Найчастіше кон-
куренція розглядається як:

– процес боротьби виробників за найбільшу 
частку ринку, вигідніші умови реалізації товару 
з метою отримання більших прибутків;

– механізм регулювання ринку за рахунок 
відношення попиту і пропозиції, елемент само-
регулювання ринкової економіки;

– взаємодія попиту і пропозиції з метою урів-
новаження ринкових цін;

– механізм обмеження впливу виробника на 
ринок;

– інструмент взаємодії виробників зі спожи-
вачами задля максимального задоволення потреб 
обох сторін.

Важливим для визначення поняття «конкурен-
тоспроможність людського капіталу» є з’ясування 
значення самої категорії «людський капітал». 
Нами визначено, що людський капітал – це су-

купність природжених та набутих за рахунок ін-
вестицій у особистісний розвиток якостей (знань, 
здібностей, бажань, мотивів, навичок, психо-фі-
зичного стану та ін.), реалізація яких слугує кон-
курентними перевагами на ринку праці та є дже-
релом отримання додаткового прибутку [1, с. 19].

Опираючись на значення поняття людсько-
го капіталу, здобутки вчених у вивченні питань 
конкурентоспроможності у сфері праці [5; 6; 7], 
пропонуємо визначити «конкурентоспромож-
ність людського капіталу» як переваги в якос-
тях, сформованих й накопичених навчанням, ви-
хованням, оздоровленням, освітньо-професійним 
розвитком, які в поєднанні з прийнятною ціною 
трудових послуг забезпечують власникам люд-
ського капіталу розширення можливостей для 
трудового вибору, ефективної зайнятості, отри-
мання більшого доходу, професійного розвитку 
та самореалізації у праці.

При оцінці людського капіталу як чинника 
конкурентоспроможності доцільно розглянути на-
уково-методичні підходи щодо виділення та ха-
рактеристики чинників і відповідно рівнів форму-
вання та використання людського капіталу.

Однією з перших серед вітчизняних науковців, 
хто запропонував у теоретичному аспекті розріз-
няти поняття «людський капітал» за трьома рів-
нями була О.А. Грішнова. Вона пропонує на осо-
бистісному рівні розглядати «людський капітал» 
як знання та навички, які людина здобула шля-
хом освіти, професійної підготовки, практичного 
досвіду і завдяки яким вона може надавати цінні 
виробничі послуги іншим людям; на мікроеконо-
мічному рівні – як сукупну класифікацію та про-
фесійні здібності всіх працівників підприємства, а 
також здобутки підприємства у справі ефективної 
організації праці та розвитку персоналу; на ма-
кроекономічному рівні – як накопичені вкладення 
в такі галузі діяльності, як освіта, професійна під-
готовка, вся сума людського капіталу всіх підпри-
ємств та всіх громадин держави [8, с. 98].

Таблиця 1
Еволюція поглядів на конкурентоспроможність

Автори Період дослідження Трактування
А. Сміт, Д. Рікардо 

1776-1894 рр., кла-
сична політекономія

Боротьба за переваги, важіль рівноваги на ринку.
Дж. Кернс (класична 
школа)

Обмін товарів пропорційно витратам праці та капіталу на їх 
виробництво.

А. Маршал
1832-1960 рр., нео-
класична політеко-
номія 

Чиста конкуренція продавців з продавцями і покупців з по-
купцями, що регулює попит і пропозицію.

Ф. Найт, Дж. Стіглер
Сформували концепцію досконалої конкуренції, де за необ-
меженої кількості продавців, вплив кожного окремого з них 
на попит чи пропозицію буде мінімальним.

П. Саффа, Е. Чембер-
лін, Дж. Робинсон

1920-1950 рр., Аме-
рикансько-Європей-
ська школа

Визнали наявність монополії та зменшення впливу цінової 
конкуренції, надання важливості якісним показникам.

М. Фрідмен, Ф. Хайек, 
М. Портер

1970-2000 рр., Аме-
риканська школа

Визначили конкуренцію як досягнення кращого становища 
на ринку за рахунок усіх можливих засобів та способів

Р. Фатхутдінов,  
Г. Азоєв

1970-2000 рр., Росій-
ська школа

Використання суб’єктом своїх конкурентних переваг на пев-
ному ринку задля задоволення власних потреб

М. Хамер, К. Прахленд 1994-2000 рр., Аме-
риканська школа

Отримання конкурентних переваг за рахунок функціональ-
них особливостей продукту. Тобто надання переваги якісним 
характеристикам.

Х. Такеучі, М. Цучія, 
Т. Ногучі

1990-2002 рр., Япон-
ська школа

Визначну роль у отриманні конкурентних переваг відіграє 
використання НТП

В. Антонюк, О. Грішно-
ва, Л. Семів, Л. Шевчук

1996-2011 рр., Укра-
їнська школа

Боротьба в певному сегменті за досягнення однорідної мети, 
методи координації індивідуальних дій

Розроблена за [2; 3; 4]
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Марущак Н.П. пропонує чотири рівні складо-
вих людського капіталу:

• особистісний (нанорівень) – людський капі-
тал окремих осіб;

• мікрорівень – капітал підприємств, фірм;
• мезорівень – людський капітал регіонів і га-

лузей або підприємств;
• макрорівень – сукупний людський капітал 

країни [9].
Аналіз праць науковців дозволяє зрозуміти, 

що підвищення конкурентоспроможності люд-
ського капіталу на рівні особистості слугує джере-
лом підвищення конкурентоспроможності націо-
нального (державного) людського капіталу. Отже 
необхідно дослідити наявність взаємозв’язку між 
конкурентоздатністю людського капіталу країни 
(макрорівень) та конкурентоздатність національ-
ної економіки.

Пропонуємо визначити рівень конкуренто-
спроможності України на основі міжнародних 
індексів: рейтингу BDO International Business 
Compass [10], The Global Competitiveness 
Report [11].

Таблиця 2
«Індикатори визначення 

конкурентоспроможності країни  
за методикою рейтингу  

BDO International Business Compass»
Економічні 

умови
Політико-пра-

вові умови
Соціокультурні 

умови
• дохід на душу 
населення

• політична 
стабільність

• приріст на-
селення

• державний 
борг

• регуляторна 
якість

• рівень безро-
біття

• інфляція • верховенство 
права • споживання

• свобода біз-
несу

• контроль за 
корупцією

• витрати на 
душу населення

• інфраструк-
тура

• торговельна 
свобода • здоров’я

• сукупна по-
даткова ставка

• інвестиційна 
свобода • освіта

• ринковий по-
тенціал • свобода праці 

Розроблена за [10]

Щодо рейтингу BDO International Business 
Compass, його визначають щорічно на основі еко-
номічних, політико-правових та соціокультурних 
факторів в певній країні. Основні фактори ви-
значення конкурентоспроможності країни в на-
ведено у табл. 2.

Слід зазначити, що до ключових факторів ви-
значення конкурентоспроможності за рейтингом 
BDO International Business Compass відносять-
ся також такі фактори як здоров’я та освіта, що 
є складовими людського капіталу.

Рейтинг The Global Competitiveness Report, 
базується на визначенні сукупності таких фак-
торів національної економіки:

1. інфраструктура;
2. макроекономічне навколишнє середовище;
3. здоров’я та початкова освіта;
4. вища освіта;
5. ефективність ринку товарів;
6. ефективність ринку праці;
7. фінансовий ринок та його розвиток;
8. технологічна готовність;
9. розмір ринку;
10. розвиненість бізнесу;
11. інновації [11].
Розглядаючи індикатори конкурентоспромож-

ності в представлених рейтингах необхідно відмі-
тити, що кожен з них містить такі ключові фактори 
як рівні освіти та здоров’я населення, які відно-
сяться до категорії людського капіталу. В умовах 
глобалізації саме ця економічна категорія є одним 
з визначальних факторів розвитку інноваційної 
економіки, що є основою конкурентоспроможнос-
ті країни. Оскільки людський капітал є складною 
економічною категорію, яку визначає широке коло 
факторів, включаючи здоров’я та освіту, пропо-
нуємо дослідити рівень конкурентоспроможності 
людського капіталу в країнах світу.

Одним з основних міжнародних рейтингів кон-
курентоспроможності людського капіталу країни 
є The Global Human Capital Report [13]. Основни-
ми факторами, що визначають конкурентоспро-
можність людського капіталу за цим рейтингом є:

1) Компетенції, здібності (врахування рівня 
освіти різних поколінь населення та інвестиції 
в освіту);

2) Розвиток робочої сили 
(підвищення освіти, здобуття 
нової освіти);

3) Застосування дорослим 
населенням вмінь та навичок а 
також їх розвиток;

4) Ноу-Хау (використання 
спеціалізованих навичок у ро-
боті).

Вважаємо за необхідне про-
вести аналіз взаємозв’язку між 
рівнем конкурентоспроможності 
країни та конкурентоспромож-
ністю людського капіталу (рис. 1).

Аналіз рис. 1 показує на дещо 
різні підходи щодо оцінки рівня 
конкурентоспроможності країн 
за різними рейтингами. Проте 
в більшості країн ці значення 
є досить близькими. Вважаємо 
за необхідне також підтверди-
ти досить тісний взаємозв’язок 

 
Рис. 1. Місце країн за рейтингами конкурентоспроможності

Розроблена за [10; 11; 12]
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між рівнем конкурентоспроможності країни (як 
за кожним рейтингом окремо так і усередненим 
значенням) та рівнем конкурентоспроможності 
людського капіталу.

Необхідно відмітити досить високий рейтинг 
конкурентоспроможності людського капіталу 
України (24 місце), проте низькі показники кон-
курентоспроможності економіки держави свід-
чать про неефективне використання наявних 
трудових ресурсів.

Отже, зважаючи на умови, що визначають 
сучасний розвиток світового господарства, та ха-
рактеризуються соціально-економічною глобалі-
зацією, одним з основних факторів розвитку на-
ціональної економіки та її інноваційної складової 
є людський капітал. А значення його конкурен-

тоспроможності може свідчити і про конкуренто-
спроможність національної економіки, за умови 
його ефективного використання.

Висновки і пропозиції. Отримані у роботі ре-
зультати є показовими для розвитку національної 
економіки, оскільки країна з досить розвиненим 
рівнем людського капіталу займає низькі позиції 
за рівнем конкурентоспроможності національної 
економіки. Основними проблемами є не викорис-
тання індивідами здобутих знань, вмінь, навичок,, 
не відповідність роботи отриманій спеціальності. 
Для вирішення проблеми низької конкуренто-
здатності необхідно стимулювати розвиток та ви-
користання людського капіталу, створювати нові 
робочі місця та наукоємні виробництва, стимулю-
вати роботу персоналу за спеціальністю.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В СИСТЕМЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация
В статье проведено исследование понятия конкурентоспособности человеческого капитала и предо-
ставлено его понятийное значение. Выделены уровни конкурентоспособности человеческого капитала 
и доказана их взаимосвязь с конкурентоспособностью национальной экономики. Определены основные 
индикаторы, формирующие конкурентоспособность экономики и человеческого капитала. Проведен 
анализ условиях глобализации. Доказано, что основой конкурентоспособности национальной экономи-
ки является формирование качественного человеческого капитала на микроуровне.
Ключевые слова: человеческий капитал, уровни, факторы, конкурентоспособность, глобализация.
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КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кисіль С.С.
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

У статті представлена роль і значення кредитного забезпечення в діяльності сільськогосподарських під-
приємств. Розкрито економічну сутність кредиту, змістове наповнення кредитних відносин та роль кре-
дитного забезпечення через призму їх значення у суспільному відтворенні. Представлено сучасні тренди 
банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Презентовані суб’єкти та ціна кредитного 
фінансування аграрної галузі. Виявлені пріоритетні напрями подальшого розвитку банківського кредиту-
вання і гармонізації фінансових відносин сільськогосподарських підприємств та кредитних установ.
Ключові слова: кредит, кредитні відносини, кредитне забезпечення, банківське кредитування, фінансові 
відносини, фінансові ресурси, сільськогосподарські підприємства, конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Сільськогосподар-
ське виробництво характеризується орга-

нічним поєднанням дії законів природи та еконо-
міки, а також застосуванням специфічних засобів 
виробництва та енергії. Особливі галузеві тренди 
віддзеркалюються у фінансових. відносинах сіль-
ськогосподарських підприємств та особливо в пи-
таннях фінансового забезпечення їх діяльності 
та розвитку.

Фінансове забезпечення діяльності сільсько-
господарських підприємств набуває особливо 
важливого значення в умовах нестачі власних 
фінансових ресурсів та обмеженості доступу до 
джерел фінансування. У зв’язку із цим, пробле-
матика кредитного забезпечення діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств та гармонізація 
їх відносин із інституціями фінансового ринку 
є надзвичайно важливими.

Трансформаційні перетворення національної 
економіки, реформування аграрної галузі зумов-
люють необхідність переосмислення економічного 
змісту, ролі та значення кредитного забезпечен-
ня розвитку сільськогосподарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний науковий і практичний інтерес пред-
ставляють наукові праці А. Гальчинського, 
О. Терещенка щодо теоретичних засад кредиту 
та кредитних відносин у забезпеченні суспіль-
ного відтворення. Дослідженням проблем кре-

дитного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств приділено значну увагу в працях 
багатьох вчених. Специфічні особливості кре-
дитування, кредитних відносин та кредитного 
забезпечення діяльності сільськогосподарських 
підприємств досліджені в наукових працях та-
ких вчених як Я. Гончарук, О. Гудзь, І. Зеліско. 
Їх фундаментальні концепції, ідеї та пропозиції 
збагатили економічну науку й наклали свій від-
биток на осягнення сутності означеної проблема-
тики. Проте, потребує подальшого дослідження 
та систематизації питання пріоритетних напря-
мів покращення кредитного забезпечення розви-
тку сільськогосподарських підприємств та гар-
монізації їх фінансових відносин з інституціями 
фінансового ринку.

Невирішені частини загальної проблеми. 
В наукових дослідженнях вчених не отримали 
належного висвітлення питання особливостей 
кредитного забезпечення розвитку сільськогос-
подарських підприємств в контексті еволюцій-
них процесів кредитних відносин. Дослідження 
потребують сучасні тренди банківського креди-
тування та їх вплив на функціонування аграрної 
галузі України.

Мета статті. Головною метою дослідження 
є виявлення сучасних трендів банківського кре-
дитування сільськогосподарських підприємств 
та визначення пріоритетних напрямів подальшо-

© Кисіль С.С., 2017

Kalinichenko D.R.
Donetsk National University of Economics and Trade
named after Mykhailo Tugan-Baranovskiy
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Summary
The article analyzes the concept of human capital competitiveness and gives its conceptual value. The 
levels of human capital competitiveness are highlighted and their interrelation with the competitiveness of 
the national economy is proved. The main indicators that shape the competitiveness of the economy and 
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го розвитку банківського кредитування і гармоні-
зації фінансових відносин сільськогосподарських 
підприємств та кредитних установ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Динамічні фінансові засади діяльності сільсько-
господарських підприємств уможливлюються 
наявністю власних фінансових ресурсів та залу-
ченням у господарську діяльність зовнішніх фі-
нансових ресурсів. Одним із основних зовнішніх 
джерел фінансових ресурсів є кредити.

Значна потреба у кредитах для сільськогос-
подарського виробництва пов’язана із галузевою 
специфікою виробничих відтворювальних проце-
сів. Особливістю сільськогосподарського вироб-
ництва є розбіжність робочого періоду з часом 
виробництва, тобто наявна сезонність виробни-
цтва в сільському господарстві. В свою чергу, 
сезонність виробництва в сільськогосподарських 
підприємствах впливає на реалізацію продукції 
і надходження грошових ресурсів, тобто відбува-
ється значний розрив у часі між періодом здій-
снення витрат та отримання доходів. За таких 
фінансових особливостей діяльності, для ство-
рення умов щодо безперервності виробничого 
відтворення, кредит є необхідною складовою по-
повнення обсягів фінансових ресурсів та важли-
вим джерелом фінансового забезпечення розви-
тку сільськогосподарських підприємств.

За наявності кредитних ресурсів розвитку, 
уможливлюються: поповнення обсягів фінансо-
вих ресурсів, розширення обсягів виробництва 
та підвищення якості продукції, здійснення ін-
вестицій, застосування інноваційних техноло-
гій та інноваційна діяльність, підвищення рівня 
конкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції, сільськогосподарських підприємств 
та в цілому аграрної галузі.

Кредит є необхідною складовою товарного ви-
робництва. Існування кредиту та кредитних від-
носин пояснюється не стільки нестачею власних 
фінансових ресурсів, як об’єктивною необхід-
ністю фінансового забезпечення безперервного 
процесу відтворення виробництва та існуючою 
оборотністю власного капіталу. Також, суспільне 
виробництво ґрунтується на русі фінансових по-
токів, в тому числі грошових. В свою чергу існу-
вання розширеного відтворення не можливе без 
кредитних відносин. Існування кредиту та від-
повідних кредитних відносин – важливий ком-
понент забезпечення безперервності виробничих 
процесів та індикатор суспільних відносин, які 
віддзеркалюють рух вартості.

У наукових дослідженнях багатьох вчених 
відображається широкий спектр поглядів щодо 
економічної сутності кредиту, змістового напо-
внення кредитних відносин та ролі кредитного 
забезпечення через призму їх значення у сус-
пільному відтворенні.

В економічному словнику кредит (англ. сredit) 
презентується як «…позичка на певний строк 
у грошовій або товарній формі з умовою повер-
нення, як правило, з оплатою процента» [6, с. 154]. 
В банківській енциклопедії кредит представлено, 
як «…економічні відносини, що виникають між 
кредитором і позичальником з приводу одержан-
ня останнім позички в грошовій або товарній фор-
мі на умовах повернення в певний строк і, звичай-
но із сплатою відсотка» [7, с. 147]. А. Гальчинський 

розглядає кредит з точки зору виникнення кре-
дитних відносин. «Кредитні відносини виникають 
між кредитором і позичальником з приводу мобі-
лізації тимчасово вільних коштів та використан-
ням їх на умовах повернення і платності [1, с. 398]. 
Тобто кредит можна розглядати як позичку в гро-
шовій або товарній формах, а також як економічні 
відносини, які виникають в наслідок надання по-
зички та кредитні відносини.

О. Гудзь пропонує наступне тлумачення кре-
дитування: «…кредитування, як процес надання 
кредитів, є складовою кредитного забезпечення» 
[3, с. 335]. В свою чергу кредитне забезпечення 
О. Гудзь розглядає як: «…систему фінансових 
відносин, яка включає заходи щодо здійснення 
безпосередніх відносин банківських та позабан-
ківських кредиторів з позичальниками з приводу 
організованих і неорганізованих форм одержання 
кредитів та їх повернення» та зауважує, що «кре-
дитне забезпечення реалізується через кредит-
ний механізм» [3, с. 335]. Тобто О. Гудзь вважає 
можливим та необхідним наявність різних інсти-
туцій кредитування, а не тільки комерційні банки.

О. Терещенко вважає, що кредитне забезпечен-
ня проявляється у практичній діяльності наступ-
ним чином: «…якщо позичальник не в змозі вико-
нати свої зобов’язання у передбачені кредитним 
договором строки, кредитор може задовольнити 
свої вимоги за рахунок кредитного забезпечення 
[8, с. 11]. У такому контексті, кредитне забезпе-
чення розглядається як умова кредитування, що 
є на наш погляд дуже обмеженим трактуванням.

Щодо кредитного забезпечення в аграрній 
сфері, Я. Гончарук кредитне забезпечення пре-
зентує як «…сукупність фінансово-кредитних 
відносин, які виникають з приводу створення 
певних зовнішніх та внутрішніх умов для пошу-
ку, залучення та ефективного використання фі-
нансових ресурсів суб’єктів господарювання в аг-
ропромисловій сфері економіки та її регіонів» [2].

Існуюча система фінансового забезпечення ді-
яльності та розвитку сільськогосподарських під-
приємств не створює широкий спектр джерел 
та суб’єктів кредитних відносин. Тому, на нашу 
думку, кредитне забезпечення сільськогосподар-
ських підприємств необхідно презентувати як 
економічні відносини з фінансово-кредитними 
інституціями та державними органами, які спря-
мовані на забезпечення фінансовими ресурсами 
для безперервного та розширеного виробничого 
відтворення з метою досягнення позитивної фі-
нансової результативності та підвищення конку-
рентоспроможності.

Сучасне сільськогосподарське виробництво не-
розривно пов’язано із застосуванням банківських 
кредитів. З цього приводу І. Зеліско наголошує, 
що банківські кредити є важливим джерелом фі-
нансових ресурсів для аграрних формувань. Так, 
аграрні формування можуть поповнити виробни-
чі запаси, якщо будуть залучати короткостроко-
ві кредити, а за рахунок довгострокових креди-
тів можливим буде оновлення основних засобів 
[4, с. 78]. Щодо ролі банківського кредиту в на-
ціональній економіці, І. Зеліско зазначає: «…за до-
помогою банківських кредитів здійснюється пере-
ливання тимчасово вільного капіталу у ті галузі 
національної економіки, що є в даний момент часу 
найбільш прибутковими» [4, с. 79].
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У 2016 р. аграрні товаровиробники мали мож-
ливість залучення фінансування, завдяки на-
ступним фінансовим інструментам: банківське 
кредитування, інвестиції, агарні розписки, то-
варні кредити, вексельне фінансування. Зокрема, 
кількість фінансових небанківських компаній на 
ринку України в 2016 р. збільшилась до 642 ор-
ганізацій, що на 108 організацій більше у порів-
нянні з 2015 р. Кількість лізингових компаній 
в 2016 р. скоротилась на 27 організацій до 240 [9].

У 1 кварталі 2017 р., у Державному реєстрі 
фінансових установ налічувалось 478 кредитних 
установ, з яких 449 кредитних спілок та 29 юри-
дичних осіб публічного права. У серпні 2017 р. 
кількість банків, які мають ліцензію, склала 89 ор-
ганізацій, з яких 17 з іноземним капіталом, 34 бан-
ківські організації з українським капіталом та від-
повідно 38 з українським та іноземним капіталом 
[5]. Так, в порівнянні з початком 2016 р., з укра-
їнської банківської системи було виведено 28 бан-
ківських установ, або 23% (рис. 1).

Загальним трендом банківського кредитування 
сільськогосподарських підприємств є фінансування 
оборотного капіталу: для закупівлі засобів захисту 
рослин, насіння, добрив, паливно-мастильних ма-
теріалів тощо. Комерційні банки надають перевагу 

співпраці з виробниками зернових та олійних куль-
тур, найбільш поширених в Україні. Кредитування 
сільськогосподарських підприємств здійснювали пе-
реважно іноземні банки та українські банки з іно-
земним капіталом: CREDIT AGRICOLE UKRAINE, 
UKRSIBBANK, AVAL, PIRAEUS BANK, ALFA 
BANK, OTP BANK та AGROPROSPERIS BANK.

Загальна сума кредитів наданих сільськогос-
подарським підприємствам має сезонну динамі-
ку. У липні 2017 р. вартість кредитів, отрима-
них в аграрній сфері зросла до 59,4 млрд. грн 
або на 7,4%, у порівнянні до грудня 2016 р. Про-
стежується тенденція нарощення вартості нових 
кредитів в другому та третьому кварталах, що 
зумовлено сезонністю українського сільського 
господарства.

Вартість нових кредитів видана аграрним ви-
робникам у липні 2017 р. сягнула 7 млрд. грн., що 
на 3,2% менше в порівнянні до аналогічного пері-
оду 2016 р. (7,2 млрд. грн), враховуючи кредити 
у форматі овердрафт. Частка нових кредитів ви-
даних аграрним виробникам у гривні склала 80% 
у липні 2017 р. За липень 2017 р. вартість нових 
виданих кредитів продемонструвала зростання 
на 3,7% в порівнянні з липнем 2016 р.

Вартість нових кредитів виданих в інозем-
ні валюті скоротилась на 
23,4% до 1,4 млрд. грн. в по-
рівнянні до липня 2016 р. 
Відсоткові ставки кредит-
ного портфелю українських 
сільськогосподарських ви-
робників почали поверта-
тись до рівня 2014 р. Так, 
в липні 2017 року просте-
жується скорочення від-
соткових ставок на овер-
драфт (-3,3%) та кредити 
в гривні (-3,5%), а також на 
кредити в іноземній валю-
ті (-1,7%) в порівнянні до 
липня 2016 р. Ціна кредит-
ного фінансування аграрної 
галузі за даними Націо-
нального банку України [5] 
представлена на рисунку 2. 
Така динаміка свідчить про 
позитивні очікування кре-
диторів щодо макроеконо-
мічної стабільності в країні 
та результативності діяль-
ності підприємств аграрної 
галузі.

У порівнянні з січнем 
2017 р., узагальнена кре-
дитна ставка аграрного 
кредитного портфеля ско-
ротилась на 2,4 п. п. до 
16,1% в липні 2017 р. у по-
рівнянні до аналогічного пе-
ріоду 2016 р. Цей показник 
враховує кредити в націо-
нальній та іноземних валю-
тах, овердрафт та інше [9].

Для подальшого роз-
витку банківського кре-
дитування та гармонізації 
фінансових відносин сіль-

 

Рис. 1. Кількість банків на ринку України

 

Рис. 2.
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ськогосподарських підприємств та кредитних 
установ необхідними є: врегулювання земельних 
відносин та застосування земельних ресурсів 
та іншого майна в якості застави сільськогос-
подарських підприємств; державна координація 
і підтримка формування дієвої системи співп-
раці держаних інституцій, комерційних банків 
та сільськогосподарських підприємств; захище-
ність банківських установ щодо рівня кредитно-
го ризику та покращення їх мотивації для кре-
дитування сільськогосподарських підприємств; 
уможливлення застосування всіх можливих 
джерел для залучення капіталу щодо кредиту-
вання сільськогосподарських підприємств; за-
провадження нових фінансових інструментів для 
отримання кредитів під заставу майбутньої сіль-
ськогосподарської продукції; державне сприяння 
формуванню та використанню нових банківських 
кредитних програм; створення спеціального га-
рантійного фонду для вдосконалення системи 
гарантування повернення кредитів; зменшення 
відсоткових ставок за кредитами за рахунок по-
силення ролі державних банків у кредитуванні 
сільськогосподарських підприємств.

Висновки і пропозиції. Наявна різновектор-
ність і багатогранність поглядів вчених та існую-
чих трактувань економічного змісту кредитного 

забезпечення підприємств, підтверджують його 
роль у суспільному відтворенні та важливість 
і складність цієї економічної категорії. Наявність 
кредиту, кредитного забезпечення, кредитної ді-
яльності та кредитних відносин уможливлюють 
існування та господарську діяльність підпри-
ємств. Для сільськогосподарських підприємств 
та аграрної галузі, яка стала локомотивом на-
ціональної економіки, питання економічного 
розвитку та фінансового зростання нерозривно 
пов’язано з кредитним забезпеченням.

Існуючі фінансові ризики ведення аграрно-
го бізнесу, неврегульованість земельного ринку 
та трансформаційні перетворення аграрної галузі 
і національної економіки, вимагають гармонізації 
фінансових відносин позичальників та кредито-
рів. Наявний потужний потенціал розвитку аграр-
ної галузі можливо реалізувати тільки за умови 
трансформації кредитних відносин. Активізація 
кредитних відносин та кредитного забезпечен-
ня розвитку сільськогосподарських підприємств 
уможливлюється на засадах поєднання фінансо-
вих інтересів суб’єктів кредитування. Дієве фінан-
сове забезпечення розвитку сільськогосподарських 
підприємств сприятиме покращенню фінансової 
результативності їх діяльності та підвищенню кон-
курентоспроможності аграрної галузі.
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КРЕДИТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В статье представлена роль и значение кредитного обеспечения в деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. Раскрыта экономическая сущность кредита, содержание кредитных отношений и роль 
кредитного обеспечения в контексте их значения в общественном воспроизводстве. Определены совре-
менные тренды банковского кредитования сельскохозяйственных предприятий. Представлены субъ-
екты и цена кредитного финансирования аграрной отрасли. Выявленны приоритетные направления 
дальнейшего развития банковского кредитования и гармонизации финансовых отношений сельскохо-
зяйственных предприятий и кредитных учреждений.
Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, кредитное обеспечение, банковское кредитование, фи-
нансовые отношения, финансовые ресурсы, сельскохозяйственные предприятия, конкурентоспособность.
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ОСОБЛИВОСТІ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Кобеля З.І., Сироїжко К.В.
Чернівецький національний університет Юрія Федьковича

У статті розглянуто проблеми біржової торгівлі в Україні в умовах нестабільної економіки, динаміку кіль-
кості бірж. Проаналізовано структуру укладених угод на біржах за товарними групами. Визначено ознаки 
класифікації бірж та їх види. Визначено шляхи подолання основних проблем функціонування бірж через 
проведення ефективної державної політики, здійснення відповідних заходів, розробки комплексних дер-
жавних програм розвитку економіки та стабілізації споживчого ринку. Визначено основні біржові товари 
та обсяги їх реалізації у вартісному вираженні.
Ключові слова: біржова торгівля, біржа, оптова торгівля, біржова угода, товарна біржа, валютна біржа, 
фондова біржа, біржа праці, фрахтова біржа.
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Постановка проблеми. Біржова торгівля 
є особливою формою торгівлі та одним із 

основних видів оптової торгівлі та є надзвичай-
но важливим явищем для зростання економіки. 
Без розвитку біржової торгівлі в Україні, не-
можливий розвиток ринкової економіки. Тому 
дослідження даної проблеми є актуальним для 
економіки, а особливо для того, щоб зрозумі-
ти як розвинути торгівлю на біржах, оскільки 
Україна значно відстає за розвитком біржової 
торгівлі від інших країн.

Аналіз останніх наукових досліджень і публі-
кацій. До зарубіжних науковців, які досліджува-
ли дане явище, можна віднести: Ф. Аллен, В. Берг, 
С. Вайн, Дж. Долан, Дж. Лернер, Э. Лефевр, 
Дж. Маршалл, Д. Монтано, Э. Найман, П. Туфано, 
К. Форбс, М. Фрідфертинг, Дж.К. Халл, Дж. Хікс, 
У. Шарп, О. Штілліх, Й. Шумпетер та ін.

Серед вітчизняних науковців дослідженню 
біржової торгівлі були присвячені наукові пра-
ці Т.С. Абліцова, А.І. Берлач, І.В. Кононенко, 
О.В. Копилова, В.І. Крамаренко, Т.Б. Кушнір, 
В.В. Лавринович, С. В. Науменкова, Б.П. Обрить-
ко, Т.О. Пасічник, Т.І. Пішеніна, В.В. Раровська, 
А.С. Савощенко, П.П. Самофалов, М.О. Солодкий, 
О.М. Сохатська, В.О. Шишкін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дивлячись на досягнення 
сучасної економічної теорії та дослідження бір-
жової торгівлі вітчизняними та зарубіжними на-
уковими економістами ряд проблем залишають-

ся не дослідженими взагалі або дослідженими 
недостатньо, зокрема проблема функціонування 
бірж та шляхи їх розвитку, сучасний стан бір-
жової торгівлі України.

Мета статті полягає у дослідженні біржової 
торгівлі України на сучасному етапі розвитку, 
основних видів бірж, аналізі проблем біржової 
торгівлі та її роль у розвитку економіки країни, 
а також у пошуку можливих шляхів вирішення 
проблем функціонування бірж.

Виклад основного матеріалу. Біржова торгів-
ля – це оптова торгівля товарно-матеріальними 
цінностями через біржі. Причому біржі бувають 
різних видів. Для того, щоб чітко зрозуміти, які 
біржі функціонують на території країні, розгля-
немо класифікацію бірж (табл. 1).

Найбільш поширенішою є класифікація бірж 
залежно від виду біржового товару, тому розгля-
немо цю класифікацію детальніше.

Товарна біржа є організацією, що об’єднує 
юридичних і фізичних осіб, які здійснюють ви-
робничу і комерційну діяльність, і має за мету 
надання послуг в укладенні біржових угод, вияв-
лення товарних цін, попиту і пропозицій на това-
ри, вивчення, упорядкування і полегшення това-
рообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій 
[1]. Товарна біржа є одним із найпоширеніших 
видів бірж, тому багато досліджень спрямовано 
саме на неї, зокрема в Україні є окремий Закон 
України «Про товарну біржу», яким і регулюєть-
ся функціонування товарної біржі.

Kysil S.S.
NSC «Institute of Agricultural Economy NAAS»

CREDIT SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary
The article presents the role and importance of credit support in the activities of agricultural enterprises. 
The economic essence of the loan, the content content of credit relations and the role of lending through 
the prism of their importance in social reproduction are revealed. Presented modern trends of bank 
lending to agricultural enterprises. Presented entities and the price of credit financing of the agrarian 
sector. The priority directions of further development of bank lending and harmonization of financial 
relations of agricultural enterprises and credit institutions were revealed.
Keywords: credit, credit support, lending, banking lending, financial relations, financial resources, 
agriculture enterprises, competitiveness.
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Фондова біржа – установа, яка створена для 
забезпечення сприятливих умов вільної купів-
лі-продажу цінних паперів за ринковими цінами 
на регулярній та упорядкованій основі [2]. Отже, 
можна побачити, що фондова біржа спеціалізу-
ється на торгівлі цінними паперами, зокрема ак-
ціями та облігаціями, інвестиційними сертифіка-
тами та іншими видами цінних паперів.

Валютна біржа – це постійно діючий центр 
з проведення операцій купівлі-продажу інозем-
ної валюти та цінних паперів, номінованих у ва-
люті. На неї покладено підготовку пропозицій до 
Національного банку України щодо встановлення 
єдиного валютного курсу та функції валютного 
контролю [3]. В Україні діє Українська міжбан-
ківська валютна біржа.

Фрахтова біржа – це організований ринок 
фрахтованих суден, де концентрується вся ін-
формація стосовно попиту на тоннаж та його 
пропозицію, щодо рівня фрахтових ставок, умов 
угод фрахтування тощо [3]. Даний вид бірж не 
є надто поширеним на території України, а якщо 
і є, то ці біржі пов’язані з транспортуванням.

Біржа праці являє собою організацію, яка на-
дає посередницькі послуги на ринку праці з при-
воду здійснення роботодавцями та найманими 
працівниками угод купівлі-продажу робочої сили, 
займається працевлаштуванням безробітних, а 
також осіб, які бажають змінити роботу, вивчає 
попит і пропозицію робочої сили, веде облік без-
робітних [3]. Щодо біржі праці, то існує багато, але 
є одна загальна – Українська біржа праці, яку 
можна запросто знайти в Інтернеті, яка надає як 
місця працевлаштування, так і курси для навчан-
ня, щоб здобути відповідну професію.

Всі вище перечислені біржі є спеціалізовані, 
також є універсальні біржі, які є також пошире-
ними на Україні.

Щоб оцінити біржовий ринок потрібно перш 
за все визначити скільки суб’єктів біржової тор-
гівлі функціонує на території України (табл. 2).

Можна побачити, що найбільш поширеними 
є товарні та товарно-сировинні біржі. З таблиці 
видно, що найбільший скачок був у 1997 році. 
На мою думку, це частково пов’язано з при-
йняттям законодавчих актів у сфері біржової 
торгівлі, зокрема ЗУ «Про затвердження Типо-
вих правил біржової торгівлі сільськогосподар-
ською продукцією».

Таблиця 2
Кількість бірж

Роки

Всього 
зареє-
строва-

но

Універ-
сальні

Товарні та 
товарно-
сировинні

Агро-
про-

мислові
Інші

1992 64 22 28 4 10
1995 77 23 24 8 22
1996 74 19 25 9 21
1997 167 46 54 23 44
1998 199 46 75 25 53
1999 273 62 111 29 71
2000 339 88 146 28 77
2001 359 97 157 31 74
2002 402 113 176 32 81
2003 432 118 201 31 82
2004 464 119 227 34 84
2005 439 115 244 30 50
2006 448 114 258 29 47
2007 461 114 272 30 45
2008 482 118 293 30 41
2009 484 103 318 26 37
2010 510 106 341 25 38
2011 537 106 368 25 38
2012 562 107 391 25 39
2013 574 108 400 24 42
2014 586 107 415 23 41
2015 555 104 391 24 36

Джерело: розроблено авторами за даними [7]

Таблиця 1
Класифікація бірж

Класифікаційна ознака Види бірж

1. Залежно від виду біржового товару біржі
– товарні (товарно-сировинні);
– фондові;
– валютні.

2. За принципом організації (ролі держави у 
створенні бірж)

– публічно-правові;
– приватно-правові (приватні);
– змішані.

3. Залежно від місця у світовій торгівлі, функ-
цій, що виконуються, і орієнтації на ринок

– міжнародні;
– національні.

4. За організаційно-правовим положенням 
біржі

Можуть бути створені як акціонерні товариства або як то-
вариства з обмеженою відповідальністю згідно з видом біржі 
чи в інших організаційно-правових формах.

5. За формою участі відвідувачів у торгах

– закриті;
– відкриті:
• ідеально відкрита біржа;
• відкрита біржа змішаного типу.

6. За номенклатурою товарів, що є об’єктом 
біржового торгу.

– спеціалізовані;
– універсальні (загального типу).

7. За переважаючим видом біржових угод

– біржі наявного (реального) товару;
– ф’ючерсні біржі;
– опціонні біржі;
– змішані (комплексні) біржі.

8. Залежно від місця у світовій торгівлі, функ-
цій, що виконуються, і орієнтації на ринок

– міжнародні;
– національні.

Джерело: розроблено авторами за даними [4]
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На рисунку 1 показано динаміку зміни кіль-
кості бірж з 2009 по 2015 роки. З рисунку мож-
на побачити, що загалом кількість бірж стабільно 
зростала, що пов’язано з незначним покращен-
ням законодавчої бази, поширенням інформа-
ції про переваги біржової торгівлі, а також за-
гальним розвитком економіки. Проте у 2015 році 
було зафіксовано зменшення кількості бірж, що 
пов’язано з тим, що у 2014 році почався важкий 
період для нашої країни, коли відбувалася анек-
сія Криму та початок військових дій в Донецькій 
і Луганській областях. Багато підприємств та ор-
ганізацій припинило свою діяльність через кризу 
в країні. Те саме сталося і з деякими біржами. 
Багато бірж досі відчувають на собі кризу та зна-
ходяться у стані припинення своєї діяльності.
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості бірж  
(за винятком фондових бірж)

Джерело: розроблено авторами за даними [7]

Загалом, найбільшими біржами в Україні є:
– «Українська біржа» – фондова біржа;
– «Фондова біржа ПФТС» – фондова біржа;
– «Українська універсальна біржа» – універ-

сальна біржа, яка в основному спеціалізується на 
торгівлі нафтою та сільськогосподарською про-
дукцією;

– «Українська міжбанківська валютна бір-
жа» – валютна біржа;

– «Аграрна біржа» – товарна біржа, яка спеці-
алізується на торгівлі борошном та необробленою 
деревиною, а також займається земельними тор-
гами. Це єдина державна товарна біржа в Україні;

– «Перша незалежна біржа» – товарна біржа, 
яка знаходиться в стані припинення своєї діяль-
ності;

– «Перспектива» – фондова біржа.
Для того, щоб оцінити діяльність бірж на 

Україні, потрібно розглянути структуру укладе-
них біржових угод за видами товарів з 2009 по 
2014 роки (табл. 3).

З даної таблиці видно, що обсяги укладених 
угод до 2012 року збільшувались. У 2011 році 
обсяг укладених угод зріс на 83,55%, що мож-
ливо пов’язано з прийняттям ЗУ «Про схвален-
ня Концепції переходу на біржову форму про-
дажу вугілля» і активізацією здійснення угод 
з даним біржовим товаром. У 2013 році спосте-
рігаємо зменшення обсягу біржових операцій на 
75,7%, причому більше всього зменшилась тор-
гівля сільськогосподарською продукцією та про-
довольчими товарами. Таке скорочення було 
пов’язано з відміною реєстрації експортних угод 
на сільськогосподарську продукцію на держав-
ній біржі – Аграрна біржа. Адже ця реєстрація 
не дала бажаного результату і на біржі, по-суті, 
торгівля не здійснювалась, а відбувалася лише 
формальна реєстрація контрактів, що ніяким чи-
ном не впливало на формування ринкових цін [6].

На рисунку 2 показано структуру укладених 
угод за окремими видами товарів у 2014 році.

Можна побачити, що найбільшу частку, а 
саме майже 54%, у обсязі біржової торгівлі за-
ймає торгівля сільськогосподарською продукці-
єю, що і не дивно, оскільки Україна – це перш за 
все аграрна країна. На другому місці з часткою 
у структурі 11% займають інші непродовольчі 
товари, а третє місце (9%) займає торгівля неру-
хомістю. Відсутні або практично відсутні біржові 
операції з торгівлі кольоровими металами (0%), 
хімічною продукцією (0,0004%), металами та ме-
талопродукцією (0,0148%).

Біржова торгівля в Україні не є досконалою. 
Порівняно з іншими країнами світу біржова тор-
гівля в Україні на дуже низькому рівні. При-

Таблиця 3
Структура укладених угод на біржах за видами товарів, млн. грн.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всього 50995,9 51440,6 94420 118544,4 28807 25680,4
Метали основні (залізо, чавун, сталь і феросплави) 
та продукція первинного оброблення сталі 4,6 13,5 9,1 3,8 0,1 3,8

Кольорові метали 5,4 4,2 - - 0,1 -
Засоби автотранспортні 376 184,5 60,2 43,5 51,1 76,7
Лісоматеріали, деревина та вироби з деревини 65,7 344 948,1 1297,9 1861,3 2094,8
Паливо 7218,8 2630,4 7523,8 6280,9 11132,8 1027,8
Сільськогосподарська продукція 39866,8 43787,4 63361,4 77889,6 11631,6 13856,2
Продовольчі товари 1158,7 2272,3 20139,9 28541,8 245,2 1707,2
Речовини хімічні та продукти хімічні 117,2 107,4 27,9 19,8 12 0,1
Нерухомість 510,2 252,4 323,8 875,7 549,1 2316,9
Інші непродовольчі товари 194,9 215,4 242,8 278,6 1939,6 2843,9
Інші види 1477,6 1629,1 1782,9 3312,8 1384,1 1753

Джерело: розроблено авторами за даними [8]
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чини, які впливають на це, можна поділити на 
об’єктивні та суб’єктивні [5].

До об’єктивних причин належить:
1. Недосконалість нормативно-правової бази, 

що є основою біржової торгівлі. Основними зако-
нами, що регулюють біржову діяльність в Укра-
їні є закони: «Про товарну біржу» і «Про цінні 
папери та фондову біржу». Нормативно-правові 
акти постійно змінюються, проте це ніяк не впли-
ває на розвиток біржової торгівлі через їхню не-
ефективність.

2. Вузькість правового поля діяльності товар-
них бірж. Через недостатнє державне регулюван-
ня біржової торгівлі торгівля багатьма товарами не 
є можливою. Зокрема прикладом цього може бути 
те, що після прийняття ЗУ «Про затвердження Ти-
пових правил біржової торгівлі сільськогосподар-
ською продукцією» збільшилась кількість аграр-
них бірж, а після прийняття ЗУ «Про схвалення 
Концепції переходу на біржову форму продажу 
вугілля» збільшилась кількість товарних бірж, а 
також операцій з торгівлі вугілля. Тому потрібно 
більше законодавчих актів в цьому напрямку.
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Кількість проданих товарів (послуг), млн.грн. 
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Транспортні засоби Ліс і лісоматеріали 

Паливо Сільськогосподарська продукція 
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Нерухомість Інші непродовольчі товари 
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Рис. 2. Структура укладених угод за товарними 
групами на біржах України у 2014 році

Джерело: Розроблено авторами за даними [8]

3. Нерозвинута конкуренція на біржовому 
ринку. Всі ми знаємо, що конкуренція – це по-

тужний важіль розвитку економіки. Через його 
відсутність у бірж немає стимулів, щоб розви-
ватись та обійти конкурента.

4. Відсутність надлишкових коштів, які б на-
селення могло б вкладати у фондовий ринок 
України.

5. Економічна криза через бойові дії на сході 
країни. Значна частина коштів йде на ведення 
воєнних дій з Росією, що призводить до нестачі 
коштів для розвитку економіки країни, а також 
і для розвитку біржової торгівлі.

Суб’єктивними причинами є:
1. Відсутність необхідних знань та недостатня 

поінформованість товаровиробників щодо техно-
логії та переваг біржової діяльності. Нашим то-
варовиробникам краще працювати з тим, про що 
вони знають і що є перевіреним. Саме тому вони 
збувають свою продукцію не через біржі, а через 
власну збутову мережу чи через оптових посе-
редників.

2. Відсутність чесності у веденні біржової 
торгівлі. Прикладом цього є Українська міжбан-
ківська валютна біржа, у якої забрали ліцензію 
через те, що вона не подавала вчасно фінансову 
звітність, а також тому, що документи не були 
приведені у відповідність із стандартами. Це по-
казує, що біржі є що приховувати і що вона про-
водила незаконні валютні операції.

Висновки і пропозиції. Отже, досліджуючи 
біржову торгівлю в Україні, можна побачити, що 
в Україні вона не є достатньо розвиненою, а піс-
ля економічної кризи у 2014 році і зовсім почала 
занепадати. Для того, щоб покращити стан бір-
жової торгівлі потрібно:

– покращити законодавчу базу, яка буде не 
гальмувати, а тільки прискорювати розвиток бір-
жової торгівлі;

– ввести державне регулювання біржової 
торгівлі, але Україна – практична одна країна, 
в якій таке регулювання не проводиться;

– розширити поле діяльності біржової тор-
гівлі;

– збільшити не кількість бірж, а якість їх 
функціонування;

– надати товаровиробникам інформацію про 
переваги торгівлі товарами через біржі;

– надати товаровиробникам певні пільги, 
якщо вони будуть збувати свою продукцію через 
біржовий ринок.

Отже, якщо докласти певних зусиль, то для 
біржового ринку України буде ще не все втра-
чено та у нас є всі шанси, щоб покращити його 
стан.
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ОСОБЕННОСТИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы биржевой торговли в Украине в условиях нестабильной экономики, 
динамику количества бирж. Проанализирована структура заключенных сделок на биржах по товар-
ным группам. Определены признаки классификации бирж и их виды. Определены пути преодоления 
основных проблем функционирования бирж через проведение эффективной государственной поли-
тики, осуществление соответствующих мероприятий, разработки комплексных государственных про-
грамм развития экономики и стабилизации потребительского рынка. Определены основные биржевые 
товары и объемы их реализации в стоимостном выражении.
Ключевые слова: инфляция, инфляционные процессы, индекс инфляции, монетарная политика, ва-
лютной курс, индекс потребительских цен.

Kobelia Z.І., Syroizhko K.V.
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

FEATURES OF EXCHANGE TRADING IN UKRAINE

Summary
The article deals with the problems of exchange trading in Ukraine under the condition of unstable 
economy; the dynamics of the quantity of exchanges. The structure of concluded agreements on exchanges 
by commodity groups is analyzed. The features of the classification of exchanges and their types are 
outlined. We have determined the ways of overcoming the main problems of functioning of exchanges 
through the realization of the effective state policy, carrying out the appropriate measures, development 
of complex state programs of economic development and stabilization of the consumer market. The main 
exchange products and the volumes of their realization in value expression are analyzed.
Keywords: exchange trading, exchange, wholesale, exchange agreement, commodity exchange, currency 
exchange, stock exchange, labor exchange, freight exchange.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ковінько О.М., Пасічник Т.Г.
Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджується застосування маркетингових технологій сучасними підприємствами в умовах кон-
куренції. Розглянуто питання актуальності маркетингових технологій та їх роль у функціонуванні і роз-
витку будь-якого господарюючого суб’єкта. Також у статті наведенні тлумачення поняття «маркетингові 
технології», їх види, особливості та характеристика. Останнім часом особливої актуальності набувають 
маркетингові технології, які характеризуються науково обгрунтованими прийомами і методами, конструк-
тивним підходом до використання наявного в господарюючого суб’єкта потенціалу і, що найголовніше, 
креативністю, творчим підходом до досягнення поставлених цілей. Метою статті є дослідження специфіч-
них особливостей маркетингових технологій у бізнес-діяльності вітчизняних підприємств, врахування їх 
особливостей при розробці програм маркетингових заходів.
Ключові слова: маркетингові технології, технологія, маркетинг, характеристика маркетингових технологій.
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Постановка проблеми. В останні роки розви-
ток маркетингових технологій відбувається 

досить швидкими темпами, що сприяє утворенню 
великої кількості правил та професійних знань, 
якими мають володіти фахівці-маркетологи, щоб 
досягти поставлених організаційних цілей та пре-
тендувати на успішну маркетингову діяльність. 
Правильне застосування маркетингових техноло-
гій надає допомогу в реалізації товарів, що в свою 
чергу сприяє ефективному товарообігу, зміцнен-
ню позиції на ринку. Застосування маркетингових 
технологій в управлінні маркетинговою діяльніс-
тю підприємства дозволяє забезпечити конкурен-
тоспроможність вітчизняних підприємств в умо-
вах сучасної ринкової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаментальні засади розвитку системи мар-
кетингу, його складових та інструментів стали 
предметом досліджень таких зарубіжних на-
уковців: К. Альохіна, О. Андрєєвої, І. Герчикової, 
С. Грошала, Дж. Даніелса, С. Зав’ялова, Ф. Кот-
лера, М. Портера, Дж. Райанса, К. Філліпса та ін.

Наукові здобутки української школи марке-
тингу підсилюються розробками з проблем за-
стосування маркетингових технологій в сучасних 
умовах прогресу та оцінки їх ефективності, які 
висвітлені в працях: О. Каніщенко, Т. Мельник, 
А. Старостіна, Є. Ромат, Т. Архіпова, Т. Лук’янець, 
В. Полторак, О. Шевченко, Н.О. Туніцький.

Наприклад, Н.О. Туніцький запропонував де-
композитивний інтегральний підхід до аналізу 
маркетингових технологій торговельних підпри-
ємств-імпортерів, що ґрунтується на критеріях 
адаптивності, ефективності та вимірності і вра-
ховує профіль діяльності підприємства, його ре-
сурси, компетенції переваги позиціонування, 
ринковий статус та фінансові результати. Він 
передбачає поєднання методики відбору інозем-
них постачальників на основі врахування ризиків 
зовнішніх ринків для оцінки ефективності діяль-
ності при закупівлі імпортної продукції та вико-
ристання експертних і формальних методів оцін-
ки ефективності впровадження маркетингових 
технологій на внутрішньому ринку [6, с. 52].

Мета статті. Дослідження ролі маркетингових 
технологій у забезпеченні ефективного розвитку 
вітчизняних підприємств у сучасних умовах.

Актуальність теми. Сучасні тенденції розви-
тку оточуючого світу, вимоги конкурентного се-
редовища та його постійні зміни вимагають від 
системи маркетингу більшої гнучкості та дина-
мічності. Саме тому, розробка маркетингових 
технологій економічного зростання обумовлена 
необхідністю реалізації стратегії сталого випе-
реджаючого розвитку економіки України, що, 
відповідним чином, обумовило вибір теми.

Основні результати дослідження. Марке-
тинг відіграє важливу роль в економіці України 
в умовах розвитку ринкових відносин. Це зумов-
лює необхідність застосування у бізнес-діяль-
ності маркетингових рішень, які ґрунтуються на 
глибокому вивченні ринку та потреб споживачів.

Маркетинг ґрунтується на принципі комплек-
сності та синхронності, що означає підпорядку-
вання всіх сторін виробничо-господарської ді-
яльності задоволенню попиту. Окремі заходи не 
можуть забезпечити того синергічного ефекту, 
що дає їх застосування в комплексі.

У зв’язку з цим, у сфері управління під-
приємством і, зокрема, маркетингом, технології 
використовуються вже досить давно. Техноло-
гія – це комплекс наукових та інженерних знань, 
реалізованих у прийомах праці, наборах матері-
альних, технічних, трудових факторів виробни-
цтва, що відповідають певним вимогам [3, с. 31].

В основі маркетингових технологій лежить 
ідея повного управління маркетинговим проце-
сом, його проектування і можливість його роз-
гляду шляхом поетапного відтворення. Розробка 
і впровадження маркетингових технологій мають 
низку особливостей (рис. 1).

Розглядаючи етимологію словосполучення 
«маркетингові технології», слід зазначити, що ба-
гатьма авторами даний термін використовується 
в синонімічному значенні понять «маркетингові 
інструменти», «маркетингові комунікації», «еле-
менти маркетингу».

Однак, переважна більшість науковців під 
цим поняттям визначають сукупність послідов-
них процесів, прийомів та дій, найбільш поши-
рені поняття «маркетингові технології» наведені 
у табл. 1.

Підтримуючи думку М. Селюкова, Н. Шалигі-
ної, та А. Кулика, ми вважаємо, що маркетинго-
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ві технології – це система наукових знань щодо 
формування відповідних стадій, переліку кон-
кретних операцій, прийомів і дій, реалізованих 
фахівцями сфери маркетингу з метою підвищен-
ня ефективності діяльності підприємства за раху-
нок, у першу чергу, інформаційного забезпечення 
виробництва конкурентноспроможної продукції, 
своєчасного виведення її на ринок та забезпечен-
ня довготривалих відносин зі споживачами.

 
Особливості маркетингових технологій

Орієнтація на стратегічні цілі 
розвитку

Інтегрованість маркетингу із 
загальною системою управління 

підприємством

Комплексність маркетингових 
технологій

Безперервність і 
оновлюваність

Динамізм реалізації

Рис. 1. Особливості маркетингових технологій

В процесі вивчення питання розробки та ре-
алізації маркетингових технологій, автором було 
визначено, що при виборі маркетингових інстру-
ментів важливо використовувати класифікацію 
маркетингових технологій. Узагальнюючи науко-
ві погляди фахівців-маркетологів і результати 
практичної діяльності вітчизняних підприємств, 
нами було досліджено види маркетингових тех-
нологій (рис. 2).

Останнім часом, особливої актуальності на-
бувають маркетингові технології, які характе-

ризуються науково обґрунтованими прийомами 
і методами, конструктивним підходом до вико-
ристання наявного у господарюючого суб’єкта 
потенціалу і, що найголовніше, креативністю, 
творчим підходом до досягнення поставлених ці-
лей, основними з яких є: СRМ-технології, мар-
кетингові Інтернет-технології, трейд-маркетинг 
та брендинг.

Отже, розглянемо більш детально найакту-
альніші на сьогоднішній день маркетингові тех-
нології:

CRM система (Customer Ralationship 
Management) – модель взаємодії, що визначає 
центром філософії бізнесу – клієнта, а основними 
напрямками діяльності якої є заходи з підтрим-
ки ефективного маркетингу, продажу та обслу-
говування клієнтів. Підтримка цих бізнес-цілей 
включає збір, збереження та аналіз інформації 
про споживачів, постачальників, партнерів, а 
також про внутрішні процеси компанії. Функ-
ції для підтримки цих бізнес-цілей включають 
продажі, маркетинг, підтримку споживачів. Як 
маркетингова технологія – інформаційні системи 
класу CRM забезпечують ефективну орієнтацію 
на ринок і спрямовані на створення великої бази 
лояльних клієнтів, яка саме і є для підприємства 
довготерміновою конкурентною перевагою.

Маркетингові Інтернет-технології – це комп-
лекс соціальних та управлінських процесів, які 
спрямовані на якнайповніше задоволення потреб 
споживачів у мережі Інтернет при формуванні 
пропозиції та системи обміну товарів і послуг за 
допомогою інформаційних комунікаційних техно-
логій [7, с. 64].

Трейд-маркетинг – це комплекс заходів, 
спрямованих на вивчення і задоволення по-
треб споживачів проміжної торговельної ланки 
(дистриб’юторів, дилерів, тощо), а також стиму-
лювання кінцевих споживачів у місцях продажу.

Торговий маркетинг відрізняється від спо-
живчого маркетингу лише об’єктом, тобто, в пер-
шому випадку комплекс маркетингу спрямова-
ний на вивчення і задоволення потреб торгової 
ланки, а в другому випадку – безпосередньо 

Таблиця 1
Поняття «маркетингові технології» в тлумаченні різних авторів

№ Автор Зміст поняття

1 Н. Туніцький 
[6]

Маркетингові технології – це сукупність взаємопов’язаних суб’єктів маркетингу, управ-
лінських процедур, певних процесів та їх стадій, чітких у своїй послідовності операцій, 
прийомів та дій, спрямованих на досягнення маркетингових цілей. 

2 Н. Еріашвілі 
[5]

Маркетингові технології – являють собою сукупність стадій, операцій, прийомів і дій, 
необхідних для реалізації маркетингових рішень.

3
К. Альохіна, 
І. Скринніко-
ва [5]

Маркетингові технології – це продумана у всіх деталях модель маркетингової діяльності 
з розроблення, організації та проведення сукупності заходів, які забезпечують вирішення 
поставлених завдань.

4
М. Селюков, 
Н. Шалигіна, 
А. Кулик [5]

Маркетингові технології – це система науково-гуманітарних знань, використання яких 
дає змогу реалізувати конкретний ринковий задум за допомогою певних умов, засобів і 
способів.

5 І. Іллічова [2] Маркетингові технології – це методи, що спрямовані на успішну діяльність підприємства 
на ринку.

6 Б. Голодець 
[1]

Маркетингові технології – це технологізація процесу маркетингової діяльності, яка дозво-
ляє найбільш ефективно вирішувати проблеми, що виникають в цій галузі.

7 Д. Форд 
М. Сарен [9]

Маркетингові технології – це знання способів транспортування продуктів і технологічних 
процесів для конкретного застосування і можливостей їх впровадження

8 О. Шевчук 
[8]

 Маркетингові технології – сукупність методів, інструментів, заходів та прийомів, що 
спрямовані на забезпечення ефективного обміну та досягнення конкурентоспроможності 
на глобальних товарних ринках.

Джерело: розроблено автором на основі джерел [1-9]
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на кінцевого споживача. Це 
означає, що трейд-маркетинг 
розглядає покупця своєї про-
дукції як споживача, бе-
ручи до уваги, що головна 
мета будь-якої торгової лан-
ки – отримання максимально-
го прибутку. Головна ж мета 
трейд-маркетингу – забезпе-
чити міцне положення торго-
вої марки на ринку [2, с. 14].

Брендинг – діяльність по 
створенню довгострокової пе-
реваги до товару, заснована 
на спільній дії на споживача, 
товарного знаку, упаковки, 
рекламних звернень, мате-
ріалів стимулювання збуту 
і інших елементів маркетин-
гу, об’єднаних певною ідеєю 
і фірмовим стилем, що виді-
ляють товар серед конкурен-
тів і створюють його образ 
(бренд імідж). За допомогою брендингу можна 
підтримувати запланований обсяг продажів на 
конкретному ринку і забезпечити збільшення 
прибутковості в результаті розширення асорти-
менту товарів.

Використання вітчизняними підприємства-
ми вищерозглянутих маркетингових технологій 
(кожна з яких має свої переваги й недоліки), 
сприятиме досягненню маркетингових та управ-
лінських цілей, підвищенню конкурентоспро-
можності товарів та підприємства, посиленню 
позицій на ринку.

Однак, успішна діяльність економічних 
суб’єктів в умовах високоінтернаціоналізованих 
ринків вимагає не тільки застосування сучасних 
маркетингових технологій, а й глибокого розумін-
ня суті сучасних міжнародних економічних від-
носин, тенденцій і динаміки світогосподарських 
процесів, а також усвідомлення закономірностей 
розвитку системи управління підприємницькою 
діяльністю і створення дієвих механізмів впливу 
на ринкову ситуацію. На сучасному етапі роз-

витку української економіки вітчизняні суб’єкти 
підприємництва ще не набули достатнього досві-
ду для адекватної управлінської протидії ком-
паніям у конкурентонапруженому середовищі. 
Тому розробка й удосконалення інструментів 
міжнародної рекламної діяльності також є важ-
ливою умовою ефективної підприємницької ді-
яльності суб’єктів господарювання в ринковому 
середовищі [4, с. 1].

Висновки та пропозиції. Підводячи підсумки 
нашого дослідження, слід зазначити, що марке-
тингові технології відіграють важливу роль в утво-
ренні, функціонуванні та розвитку будь-якого 
підприємства. Саме маркетингові технології до-
зволяють зробити підприємство конкурентоспро-
можним. Застосування маркетингових технологій 
забезпечить підвищення ефективності управлін-
ня як маркетинговою діяльністю, так і діяльністю 
підприємства загалом на основі спеціалізації пра-
ці фахівців-маркетологів, розробки і застосування 
сучасних наукових методів та засобів планування, 
організації, обліку, аналізу й контролю діяльності.

 

Маркетингові технології

Інтернет-технології

CRM (Customer Ralationship
Management)

Трейд-маркетинг

Брендинг Крос-маркетинг

Мобільні маркетингові 
технології

Продакт-плейсмент

Вірусний маркетинг

Мережевий маркетинг

Рис. 2. Основні види маркетингових технологій управління підприємством
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация
В статье исследуется применение маркетинговых технологий современными предприятиями в усло-
виях конкуренции. Рассмотрены вопросы актуальности маркетинговых технологий и их роль в функ-
ционировании и развитии любого хозяйствующего субъекта. Также в статье приведены толкования 
понятия «маркетинговые технологии», их виды, особенности и характеристика. В последнее время 
особую актуальность приобретают маркетинговые технологии, характеризующиеся научно обоснован-
ными приемами и методами, конструктивным подходом к использованию имеющегося в хозяйствую-
щего субъекта потенциала и, что самое главное, креативностью, творческим подходом к достижению 
поставленных целей. Целью статьи является исследование специфических особенностей маркетин-
говых технологий в современной деятельности предприятий, учет их особенностей при разработке 
маркетинговых мероприятий.
Ключевые слова: маркетинговые технологии, технология, маркетинг, характеристика маркетинговых 
технологий.

Kovin’ko E.N., Pasichnyk T.G.
Vinnytsia Trade and Economic Institute 
of Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF MODERN MARKETING TECHNOLOGIES  
IN MANAGEMENT ENTERPRISE

Summary
The article examines the application of marketing technologies by modern enterprises in a competitive 
environment. The questions of the relevance of marketing technologies and their role in the functioning 
and development of any business entity are considered. Also, the article gives an explanation of the concept 
of «marketing technologies», their types, feature and characteristics. Recently, marketing technologies 
that are characterized by scientifically grounded methods and methods, a constructive approach to the 
use of existing economic entity potential and, most importantly, creativity, creative approach to the 
achievement of the set goals, are characterized by the actuality. The purpose of the article is to study 
the specific features of marketing technologies in the modern activities of enterprises, taking into account 
their features in the development of marketing activities.
Keywords: marketing technologies, technology, marketing, characteristic of marketing technologies.
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Редакція наукового журналу  
пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам,  
молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам  

опублікувати свої статті за різними науковими напрямами

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ НЕОБХІДНО:
1. Заповнити електронну форму реєстра-

ції, обов'язкову для публікації.
2. Надсилати на електронну пошту редакції 

info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитан-
цію про сплату вартості публікації наукової 
статті (сплачується лише після повідомлен-
ня про прийняття матеріалів). Обов'язково 
в темі листа вкажіть науковий розділ журна-
лу, в якому ви бажаєте опублікувати статтю.

3. Редакція рецензує вашу статтю протя-
гом 2–3 днів. Статті студентів публіку-

ються за наявності рецензії або співавтора 
з науковим ступенем.

4. Якщо стаття успішно пройшла 
рецензування,ми відправляємо вам лист 
з інформацією: «Стаття пройшла рецензу-
вання, прийнята до публікації».

5. Як тільки електронна версія журналу 
розміщується на сайті, ми повідомляємо вам 
про це. Потім, після виходу журналу з дру-
ку, ми відправляємо вам друкований при-
мірник в потрібній кількості.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ-

хідні елементи (з виділенням по тексту статті):
– постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв'язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми, на які посилається автор; 

– виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується стаття;

– формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 

– виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів; 

– висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку.

Автори, які подали матеріали для публі-
кації, погоджуються з наступними положен-
нями:

– відповідальність за достовірність по-
даної інформації в своїй роботі несе автор. 

– автори зберігають за собою всі автор-
ські права і одночасно надають журналу 
право першої публікації, що дозволяє по-
ширювати даний матеріал із зазначенням 
авторства та первинної публікації в дано-
му журналі.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Індекс УДК (у верхньому лівому кутку 

сторінки);
Прізвище та ініціали автора(-ів), місце ро-

боти (навчання), вчений ступінь, вчене зван-
ня, посада – трьома мовами (українською, 
російською, англійською);

Назва статті – трьома мовами (україн-
ською, російською, англійською);

Анотації (мінімум 5 речень) та ключо-
ві слова (мінімум 5 слів) – трьома мовами 
(українською, російською, англійською);

Текст статті може бути українською, 
російською, англійською, німецькою, поль-
ською або французькою мовами;

Список літератури.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені  
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині

Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки та таблиці

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта табличного 

тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість 
таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. 

Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул  
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці 
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються

Обсяг від 10 до 20 сторінок включно
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