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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовані естетико-теоретичні ідеї реформатора академічного балету М. Фокіна. Дослі-

джена сутність та систематизовані нововведення балетмейстерів «Нового російського балету» М. Фокіна 

і В.Ніжинського на початку ХХ ст.: 1) відмова від класичного танцю як єдиного і універсального засобу 

вирішення балетних спектаклів; 2) використання нових для кожної теми форм виразності і нової техніки, 

які відповідали місцю дії, національним особливостям, жанру і характеру задуму; 3) розширення ідейно-

тематичних горизонтів балетного театру 4) балетмейстер стає і автором лібрето; 5) співпраця балетмейс-

тера з композитором і художником; 6) введення поліфонічних принципів у композицію танцю; 7) викори-

стання деяких принципів драматичного театру . 

ABSTRACT 

Relevance of research. The turn of the nineteenth and twentieth centuries was marked by the crisis of clas-

sical ballet, which was recognized in 1908 by the World Congress of Choreographers in Berlin. It was investigated 

that this crisis consisted, first, in the mechanical using of conventional dance vocabulary and the virtuoso technique 

of the French – Italian School of Classical Dance; second, the using of outdated principles of the ballet perfor-

mance. But the innovations of the artists of the «New Russian Ballet», which they demonstrated during the 

«Russian Seasons» in Paris in the early of the twentieth century opened a new era in choreographic theatre. There-

fore, today in the early of the twenty-first century in the era of the development of postmodern dance theatre, 

which feeds on the destructions of symbolic constructions and prefers not to mention that art is a way of knowledge 

the world, exploring the concept of dance art and total theatre (Gesamthustwerh) of Russian ballet-makers of 

Dyahelev's enterprise are too actual.  

The purpose of the study is to identify and systematize the innovations of the artists of the «New Russian 

Ballet» on the opera and theatrical scene in the early of the twentieth century, which become characteristic features 

of the author's theatre dance.  

The methodology of the exploration is based on the using of analytical – to identify the content of the aes-

thetic and technical principles of the new choreography of M. Fokin and V. Nizhynsky; art studies – for analysis 

of the author’s performances of the ballet masters of the «New Russian Ballet» in the in-depth synthesis of all 

kinds of arts; synthesis – to systematize their innovations in creating the composition of the author's choreographic 

work.  

The scientific novelty lies in the discovery of complex and content of the innovations of the artists of the 

«New Russian Ballet» in the early of the twentieth century, which become characteristic features of the author's 

theatre dance.  

Results. The article analyzed the aesthetic theoretical ideas of the reformer of M. Fokin's academic ballet. 

The essence and systematized innovations of the balletmasters of the New Russian ballet of M. Fokin and V. 

Nizhynsky at the beginning of the XX century: 1)disclaimer of the classic dance as the only and universal solution 

of ballet performances; 2) the using of new for each topic forms of expression and new techniques that corre-

sponded to the place of action, national features, genre and character of the plan; 3) the expansion of ideological 

and thematic horizons of ballet theatre; 4) the choreographer becomes the author of the libretto; 5) the cooperation 

of the choreographer with the composer and artist; 6) introduction of polyphonic of dance; 7) the using of some 

principles of the dramatic theatre.  

Ключеві слова: балетний театр, балетна вистава, театральний танец, танец «модерн», авторський 

танцтеатр, «Новий російський балет», «Gesamthustwerh». 

Keywords: ballet theater, ballet performance, theatrical dance, modern dance, author's dance theatre, «New 

Russian Ballet», «Gesamthustwerh». 
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Постановка проблеми. Межа ХІХ–ХХ ст. 

була ознаменована кризою класичного балету, яка 

була визнана у 1908-му р. всесвітнім конгресом ді-

ячив хореографії у Берліні. Досліджено, що ця 

криза полягала, по-перше, у механічному викорис-

танні умовної танцювальної лексики і віртуозної 

техніки французько-італійської школи класичного 

танцю; по-друге, у використанні застарілих прин-

ципів побудови балетної вистави. Але, нововве-

дення балетмейстерів «Нового російського ба-

лету», які вони про демонстрували під час «Росій-

ських сезонів» у Паріжі на початку ХХ ст. відкрили 

нову епоху у хореографічному театрі. Тому, сього-

дні на початку ХХІ ст. в епоху розвитку постмоде-

рного танцтеатру, що живиться руйнуванням сим-

волічних побудувань і вважає за краще не згаду-

вати, що мистецтво є способом пізнання світу, 

вивчення концепції мистецтва танцю і тотального 

театру балетмейстерів Дягілевської антрепризи є 

досить актуальним.  

Аналіз досліджень та публікацій. Творчої ді-

яльності балетмейстерів М. Фокіна і В. Ніжинсь-

кого торкаються на сторінках своїх монографій ро-

сійські і українські мистецтвознавці В. Гаєвський 

[1], В. Красовська [2; 3], О. Чепалов [4]; статей – Г. 

Добровольська [5, с. 1-56], М. Хадсон [6, с. 149-

158], Н. Чернова [7, с. 101-112]. Але дослідження 

сутності та систематизація нововведень балетмейс-

терів М. Фокіна і В. Ніжинського на оперно-театра-

льній сцені на початку ХХ ст. залишається поза ме-

жами цих та інших нечисельних досліджень науко-

вців у галузі нових напрямів театрального танцю і 

сучасного танцтеатру (Є. Вентинк, О. Верховенко, 

А. де Міль, В. Малетік, І. Парш-Бергсон, О. Пла-

хотнюк, М. Погребняк, О. Чепалов, Д. Шариков та 

ін.), що зумовлює актуальність обраної теми і є 

метою даної наукової розвідки.  

Методологія дослідження грунтується на ви-

користанні мистецтвознавчого методу – для аналізу 

їхніх авторських вистав у глибинному синтезі мис-

тецтв; аналітичного методу – для виявлення змісту 

нововведень балетмейстерів «Нового російського 

балету». 

Виклад основного матеріалу. Знаходячись 

під впливом представників «вільного» танцю, перш 

за все, А. Дункан, російський балетмейстер М. Фо-

кін своїми інноваціями відкрив нову добу у хореог-

рафічному театрі. По суті, це було практичним вті-

ленням ідеї згаданого вище тотального театру 

«Gesamthustwerh». 

Балетмейстер розумів балет, як «… найрізнос-

торонніший і за змістом і за формою вияв життя». 

Для нього це був продукт спільної волі однодумців, 

які працювали над сценарієм, музикою, хореогра-

фією, сценографією, виконанням. Пізніше М. Фо-

кін написав, що з самого початку він бачив балет-

ний спектакль, як «творіння одного творчого мо-

зку» [8, с. 171]. У своїй праці «Проти течії» він 

виділив п’ять естетичних принципів нового росій-

ського балету [8]: 

– відмова від складання комбінацій з готових 

та усталених «па» та необхідність створення що-

разу нової виразної форми, що найбільше відпові-

дає сюжету; 

– відмова від застосування танцю та міміки у 

якості дивертисменту або розваги, не пов’язаних з 

задумом усього балету; 

– необхідність застосування жесту психологіч-

ного та емоційного, без якого, за словами балетмей-

стера, танець є акробатичним, механічним та пус-

тим: «Як людська думка, що позбавлена сенсу, не 

може бути прекрасною, так мова тіла повинна 

обов’язково виражати думку, або настрій, і тільки 

тоді вона буде естетично прийнятною» [8, с. 377]; 

– необхідність виразності «групи тіл» та «ма-

сового танцю усього натовпу»; 

– необхідність союзу танцю з іншими видами 

мистецтва за умови повної рівності та повної сво-

боди, що надавались би художникові та музикан-

тові.  

Спираючись на свої естетичні принципи, М. 

Фокін формулює технічні принципи нової хореог-

рафії, у тому числі й такі, що тісно переплітаються 

з основними технічними принципами танцю «мо-

дерн» – «колапсом» та імпульсною технікою: 1) 

природна постановка усього тіла та рухів, 2) засто-

сування виворотності ніг тільки у екзерсисі, 3) не-

обхідність участі корпусу та рук у танці. 

А також методичні прийоми: 

– використання можливостей «штучного 

танцю»; 

– використання певної схеми при навчанні 

танцю: опанування природних рухів (ходіння, біг та 

ін.), опанування навичок танцю природних рухів, 

опанування навичок танцю «штучних рухів»; 

– отримання навичок володіння тілом, відчуття 

пози та різноманітності ритмів для опанування тво-

рчого танцю і вільного імпульсу [8, с. 411]. 

Нами систематизовані практичні нововве-

дення балетмейстера. Він: 1) відмовляється від кла-

сичного танцю як єдиного і універсального засобу 

вирішення балетних спектаклів; 2) починає засто-

совувати різні, нові для кожної теми форми вираз-

ності, які відповідали місцю дії, національним осо-

бливостям, жанру і характеру задуму; 3) розширює 

ідейно-технічні горизонти балетного театру 4) ба-

летмейстер стає і автором лібрето; 5) при роботі над 

спектаклем балетмейстер співпрацює з композито-

ром і художником; 6) вводить поліфонічні прин-

ципи: різні групи танцюристів відповідали різним 

інструментам у оркестрі (в хореографії «Жар-

птиці»); 7) використовує деякі принципи драматич-

ного театру («Петрушка»). 

До своєї роботи М. Фокін залучив видатних ху-

дожників театру – О. Головіна, К. Коровіна, О. Бе-

нуа, Л. Бакста. Одкровенням стала музика І. Стра-

вінського, в якій С. Дягілев побачив щось сучасно-

російське, що він шукав, і те багатство нової ритмі-

чності, яке він сприйняв як основу нової музики і 

нового балету. В 1910–1913-му рр. І. Стравінський 

стає одним з головних художніх керівників «Но-

вого російського балету». Подібно до того, як жи-
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вопис Л. Бакста і О. Бенуа визначав характер, а, ча-

сто, і рисунок танцю, подібно до цього і музика І. 

Стравінського визначала танцювальний шлях і ха-

рактер нових лексичних форм балету. Проголошене 

О. Бенуа гасло – «Художник – служитель Апо-

ллона» – стане найзначущими для творчості І. Стра-

вінського. Звернення композитора до міфологічної 

епохи – і давньоруської, і античної – головний і, мо-

жна сказати, основний «драматургічний сюжет» 

музичного театру І. Стравінського. «Міфоритуаль-

ність» у його балетній музиці представлена таким 

творами, як «Жар птиця», «Петрушка», «Весна свя-

щенна», «Аполлон Мусагет» [9, с. 5]. 

25 червня 1910-го року у Паризькому театрі 

«Гранд опера» відбувся тріумф «Жар-птиці» М. 

Фокіна на музику І. Стравінського. 

О. Карасьов цитує критиків Р. Брюсселя та А. 

Брюно, які побачили у ній відхід від традицій на ко-

ристь нових форм пластики і відмітили нове музи-

чне завоювання російського балету: «Нарешті ми 

побачили речі, у яких музика – ... щось самостійне, 

створене вільним та сильним натхненням» [10, с. 

49]. 

В. Свєтлов наводить висловлювання про 

«Жар-птицю» критика Жеона, як про чудо «найза-

хопливішої рівноваги між рухами, звуками і фор-

мами» [11, с. 112-113]. 

Використані М. Фокіним в «Жар-птиці» нові 

для балетного театру танцювальні форми органічно 

зливались з музичними. Балетмейстера, у першу 

чергу, цікавила «вільна» пластика, що виражала б 

почуття героїв безпосередньо, без специфічних ба-

летних умовностей. Так, Жар-птиця танцювала на 

пуантах. Її партія була побудована на стрибках та 

іншій лексиці класичного танцю, яка трансформу-

валася у бік більшої пластичної свободи і створю-

вала враження польоту у відповідності до завдань 

образу. Царівни танцювали босоніж [5, с. 16-27]. 

Персонажі «Поганого царства» були вирішені засо-

бами гротеску: «Чудовиська повзали рачки, стри-

бали жабами, робили різні «штуки» ногами, сидячи 

і лежачи на підлозі, висували кисті рук, наче 

риб’ячі плавці, то з-під ліктів, то з-під вух, переп-

лутували руки вузлами, гойдалися з боку на бік, 

стрибаючи навприсядки і т. ін., віртуозні стрибки і 

обертання були використані при цьому» [8, с. 266]. 

Новаторським було і декораційне мистецтво А. 

Головіна. Він створив оформлення як єдину кар-

тину, у якій все спрямоване на вираження змісту. 

М. Фокін згадував, описуючи оформлення «Жар-

птиці» А. Головіна: «Сад, як перський килим, спле-

тений з найфантастичніших рослин, замок небаче-

ної зловісної архітектури. Все у похмурих тонах з 

таємничо мерехтливим золотом». 

Подальші пошуки нових виразних танцюваль-

них форм балетмейстер продовжує у балеті І. Стра-

вінського «Петрушка», прем’єра якого відбулась 13 

червня 1911 року у театрі «Chatelet». 

За словами самого М. Фокіна: «Про балет «Пе-

трушка» можна говорити як про драматичний му-

зичний твір І. Ф. Стравінського, що посідає значне 

місце серед нової музики. Про «Петрушку» можна 

говорити як про один з кращих творів художника 

Бенуа. Про «Петрушку» також можна говорити як 

про фокінську постановку, яка є одним з найповні-

ших звершень його реформи балету» [8, с. 277]. 

В основі музики до балету І. Стравінський за-

клав образ «іграшкового танцюриста, який знена-

цька зривається з ланцюга» [5, с. 23]. Згодом, в му-

зиці «Петрушки» на перший план виходить велика 

людська трагедія самотності, відсутності розуміння 

та безсилля. 

З’ясовано, що в хореографії до балету М. Фо-

кін виходив з трактування І. Стравінського і по-сво-

єму поглиблював задум композитора. Так, за заду-

мом М. Фокіна: «Балерина має бути гарненькою, 

дурненькою лялькою... Арап – весь «en dehors», Пе-

трушка – «en dedans»». За словами балетмейстера, 

«ці два положення так багато говорять про душу 

людини» [8, с. 287]. 

Слідом за І. Стравінським, М. Фокін створює 

образ Арапа приземленим і важким: ноги вивер-

нуті, груди колесом, пальці розчепірені, рухи на на-

півзігнутих ногах.  

Хореографія «Петрушки» побудована на па-

діннях на коліна, гарячковій метушні, серії піруетів 

і скупих виразних жестах рук [12, с. 57]. Пластичні 

знахідки «Петрушки» – зігнута спина, повислі го-

лова та руки, зведені всередину коліна та ступні, що 

символізують пригніченість та безнадійні спроби 

здобути власну гідність. 

Натовп М. Фокіна, також як і натовп І. Страві-

нського втілює образ жорстокої ситої байдужості. 

В своєму листі англійському критику С. Бомонту 

балетмейстер писав: «...я вніс негативне ставлення 

до годувальниць ...Дурна ситість, самовдоволе-

ність, тупість корови ...» [8, с. 498]. 

Вулична сцена з виходом кучера, няньок, цига-

нок, жебраків, солдат, мужиків являла собою пере-

плетення фрагментів безперервної дії. Цей натовп у 

«Петрушці» за принципом драматичного театру 

був по-режисерському «розведений». Кожний пер-

сонаж індивідуалізований, має самостійну пласти-

чну характеристику, наближену до реального 

життя, і пластично протиставлений трьом лялькам-

маріонеткам, що висять (Арап, Балерина, Петру-

шка), до яких доторкався Фокусник.  

В художньому оформленні балета О. Бенуа 

строката гамма кольорів яскравих будов, ошатних 

костюмів, кімнати Арапа відтіняють холодність кі-

мнати Петрушки з її синіми стінами і єдиним пред-

метом – портретом Фокусника [5, с. 23]. Таким чи-

ном, М. Фокін надав нового імпульсу старій конце-

пції театрального танцю.  

Другим балетмейстером, який стояв біля вито-

ків нових форм театрального танцю зокрема і нових 

виразних можливостей балету в цілому, є Вацлав 

Ніжинський. Для нього найважливішою була необ-

хідність виразити ідею через рух, як письменник 

виражає її словами. Тому різноманітність форм в 

його концепції мистецтва танцю – безмежна. 

Творчий принцип балетмейстера спирався на 

одухотворений, інтуїтивний, стихійний вияв по-

чуттів.  

Продовжуючи нововведення М. Фокіна в га-

лузі театрального танцю, він: 
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1) Відмовляється від граційності і всієї класи-

чної техніки, довівши, «що традиційні прийоми – 

антраша, піруети, tours en l’air – можливо викону-

вати, знищивши всю школу, ґрунтовану на п’яти 

позиціях. Будь-який рух, який сприяє вираженню 

головної ідеї, є добрим у танці, але він має ґрунту-

ватися на якійсь певній виробленій техніці» [12, с. 

64]. 

2) При створенні нових форм театрального 

танцю створює і нову техніку, на якій базуються 

рухи у «Пополудневому відпочинку Фавна» і у «Ве-

сні священній», «Іграх». 

3) На відміну від театральної хореографії ХІХ 

ст., яка перебувала під сильним впливом греко-

римської спадщини і де драматичну частину балету 

було віддано артистам пантоміми, В. Ніжинський 

поєднує драматичну гру і танець. У результаті він 

розширює потенціал використання прийомів дра-

матичного театру, наприклад, «стоп-кадру» (завми-

рання) для акцентування руху («Пополудневий від-

починок Фавна»); використання побутового театра-

льного реквізиту (тенісний м’яч в «Іграх»). 

Так, принцип руху Фавна був немелодійний, 

ритмічно-дискретний. Він зненацька зупинявся у 

гострих позах, робив імпульсивні стрибки, завми-

рав з витягнутими уперед і опущеними кистями. Ба-

летмейстер ввів у композицію непорушність і, та-

ким чином, передбачив прийом, який називається 

стоп-кадром [13; 1, с. 127]. З точки зору виразності 

форм, спектакль являв собою інтригуючу новизну. 

Ще більшою новизною «Фавн» був з психологічної 

точки зору. На відміну від М. Петіпа і М. Фокіна, В. 

Ніжинський дозволив собі потворну пластику та 

психологічну невизначеність. За словами В. Гаєвсь-

кого, цей «дев’ятихвилинний балет зіграв істори-

чну роль, видаливши з балетного театру псевдоан-

тичність» [1, с. 128].  

4) Виробляє новий метод створення танцю, 

який дозволяє з основної пози кожного нового ху-

дожнього образу народжувати мову рухів, прита-

манну лише йому одному. Так, за словами Марі 

Рамбер, яка танцювала у постановках В. Ніжинсь-

кого, характерною позою балету «Весна священна» 

«...була поза, в якій тіло ніби загорнуте всередину. 

І зігнуте. Запитальна поза. Кисті рук зібрані в ку-

лак... Він називав їх зменшувально кулачком...» 

[14]. Ніжинський ніби зчепив руку з ногою, зроби-

вши основну позу надзвичайно важкою. У «Попо-

луденному відпочинку Фавна» «потрібно було тан-

цювати на ногах, що не гнулися з повернутим набік 

тілом і головою» [6, с. 151-152]. 

5) Розширює тематичний діапазон театраль-

ного танцю від стародавніх поетичних легенд до 

людських почуттів сучасника. 

6) Втілює ідею «Gesamthustwerh» в своїх ав-

торських балетах у співробітництві з композито-

рами і художниками. 

Так, другим балетмейстерським доробком В. 

Ніжинського став балет «Ігри» на музику К. Дебю-

ссі, поставлений у травні 1913-го р. В ньому (моло-

дий чоловік і дівчата) люблять, відчувають, грають 

і засобами танцю передають емоції сучасників ба-

летмейстера початку ХХ століття. 

Так, за допомогою нових форм театрального 

танцю балетмейстер передав дух Стародавньої Гре-

ції на музику К. Дебюссі «Прелюдія» до «Пополуд-

невого відпочинку Фавна». Художнє оформлення 

було виконане Бакстом сміливо і цікаво. Костюми 

танцівниць представляли собою газові туніки кре-

мового кольору, розписані світлоблакитними і зе-

ленкуватими візерунками так, що німфи, які танцю-

ють, були схожі на античний фриз. Їхні загримовані 

біло-рожеві повіки нагадували очі голуба, підошви 

і пальці босих ніг були нафарбовані, перуки з золо-

тих шнурів-кучерів щільно сиділи на головах. Тіло 

Фавна щільно облягало суцільне трико світло-ко-

фейного кольору з великими коричневими пля-

мами. Стегна обвивала гірлянда з зелених рослин, 

яка закінчувалася ззаду маленьким хвостиком, на 

голові – золота перука з двома скрученими ріжками 

[12, с. 71]. 

Інший приклад. Обрядові рухи балету В. Ніжи-

нського «Весна священна» органічно пов’язані з 

партитурою Стравінського, в окремих частинах 

якої простежуються мелодії слов’янських обрядів. 

В характерних мелодіях «Весняних хороводів», 

«Витанцьовування землі» і «Дійства старців – люд-

ських прабатьків», як стверджує дослідниця Мілі-

сент Ходсон, «...легко впізнавані стародавні співи, 

деякі з яких супроводжувались ритмічними ру-

хами. Сенс танцювальних співів такого роду – у ко-

лективному чаклуванні...» [6, с. 153; 15; 16]. 

Кольорові костюми і декорації до балета ство-

рив Микола Реріх: жіночі шовкові сукні і чоловічі 

просторі білі шати з фланелі були розписані на ба-

гато кольорів (фуксину, охри, бірюзи, всі відтінки 

золотого і зеленого) [15; 16; 6, с. 152]. 

У «спортивному» балеті на сучасну тематику 

«Ігри» костюми, у відповідності до задуму балет-

мейстера, створив не театральний художник, а па-

ризький кутюр’є Пакен – біла теніска і фланелеві 

штани, які застібалися нижче колін для юнака (В. 

Ніжинський) і білі фланелеві спідниці і пуловери 

для дівчат (Т. Карсавіна і Шоллар). 

Висновки. Все сказане дає змогу зробити ви-

сновок, що нововведеннями балетмейстерів «Но-

вого російського балету» М. Фокіна і В.Ніжинсь-

кого стають: 1) відмова від класичного танцю як 

єдиного і універсального засобу вирішення балет-

них спектаклів; 2) використання нових для кожної 

теми форм виразності і нової техніки, які відпові-

дали місцю дії, національним особливостям, жанру 

і характеру задуму; 3) розширення ідейно-тематич-

них горизонтів балетного театру 4) балетмейстер 

стає і автором лібрето; 5) співпраця балетмейстера 

з композитором і художником; 6) введення поліфо-

нічних принципів у композицію танцю; 7) викорис-

тання деяких принципів драматичного театру. Крім 

того, враховуючи ці нововведення родоначальників 

сучасного балету на оперно-театральній сцені на 

поч. ХХ ст., можемо стверджувати, що авторський 

танцтеатр стає генеративною мистецькою формою 

існування нових форм і напрямів театрального 

танцю. 
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Постановка проблеми. В останнє десятиліття 

здатність країни конкурувати на світових ринках та 
просувати національне господарство обумовлено рі-
внем розвитку виробництва високотехнологічних то-
варів окремої країни та їх реалізацією. До галузей ви-
соких технологій відносяться наукомісткі галузі 
економіки. Існує безліч класифікацій високих тех-
нологій, також можна виділити критерій рівня тех-
нологічності галузі, який включає в себе розподіл 
промисловості на high-tech і low-tech. Це викликає 
бесперечну цікавість багатьох дослідників та потре-
бує аналізу ринку їх виробників. [3] 

Вступ. Високотехнологічне та наукомістке ви-
робництво, займаючи провідне місце в забезпе-
ченні конкурентоспроможності національної еко-
номіки, характеризуються передовим у науково-те-
хнологічному плані виробничим апаратом, значним 
кадровим потенціалом дослідників, високими ви-
тратами на наукові дослідження. Згідно визначення 
– до високотехнологічної продукції відноситься 
інноваційна продукція, при виробництві якої вико-
ристовуються результати науково-дослідних і дос-
лідно-конструкторських робіт (надалі НДДКР), що 
відповідають пріоритетним напрямам розвитку на-
уки, технологій і техніки та (або) переліку критич-
них технологій країни.[1] До інноваційних факто-
рів розвитку можна віднести наступні: інтенсив-
ність НДДКР, сприяння розвитку талантів, знань і 
навичок для інновацій, перетворення активів знань 
у інновації та інноваційна діяльність. Найважливі-
шими критеріями віднесення тих чи інших галузей 
до наукомістких є той факт, що мінімум 3% персо-
налу галузі зайнято в НДДКР, а частка видатків на 
НДДКР складає більше 4% [4, c. 193]. 

Результати. До галузей високих технологій 
відносяться наукомісткі галузі економіки. Існує 
безліч класифікацій високих технологій, також мо-
жна виділити критерій рівня технологічності галузі, 
який включає в себе розподіл промисловості на 
high-tech і low-tech. До категорії high-tech відно-

сили галузі, що виникли відносно недавно: інфор-
маційні та комунікаційні технології; біотехнології; 
аерокосмічна; фармацевтична промисловість; елек-
троніка і т. д. [3]. Це галузі, які продовжують роз-
виватися, і інноваційна активність тут значно вище 
в порівнянні з «традиційними», які відносили до се-
ктору low-tech (харчова, паперова, металообробна 
та ін.). 

Високі технології прискорюють постіндустріа-
льний розвиток, рівень якого можна визначити за 
такими ознаками: 

1. Переважна частина ВВП виробляється в 
сфері послуг (понад 70%). 

2. У сільському господарстві зайнятість ста-
новить від 2 до 4% (3-4% ВВП) всієї зайнятості; в 
промисловості, транспорті, енергетиці, зв'язку - до 
16% (ВВП в межах 20%), в галузях послуг, включа-
ючи торгівлю, фінанси - 80% зайнятості і вище (при 
75-80% ВВП). 

3. Високий загальний рівень доходу на душу 
населення, велика частина населення має високий 
рівень життя. 

4. Великий запас накопиченого капіталу. 
5. Розвиток венчурного фінансування.  
Участь країни в міжнародному обміні висо-

кими технологіями зумовлює її успіх на світовій 
арені, а також успіх національних компаній. Для 
держави в цілому така участь грає величезну роль в 
наповненні бюджету і в підвищенні національної 
безпеки. Безсумнівно, міжнародна торгівля висо-
кими технологіями є найважливішим фактором за-
лучення країни в інтеграційні процеси. В даний час 
велику роль відіграють інноваційні структури: різні 
технопарки, інноваційні кластери, діяльність яких 
спрямована на розробку і реалізацію нових техно-
логій. Розвиток високотехнологічного сектора в 
країнах можна визначити за обсягом експорту такої 
продукції. Це докладно ілюструє табл. 1. 
(https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.
MF.ZS) 

  

https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS
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Таблиця 1 

Експорт промислової високотехнологічної продукції (як% до загального промислового експорту) 

Країна 
Рік  

Країна 
Рік 

2017 2018  2017 2018 

Аргентина 9,2 5,3  Греция 9,2 7,5 

Вірменія 7,6 7,1  Хорватия 9,9 8,6 

Австралія 16,4 16,7  Угорщина 18,1 16,3 

Австрія 12,9 11,6  Індія 6,6 8,1 

Азербайджан 3,1 4,0  Ірландия 22,5 22,4 

Бельгія 10,6 10,4  Ізраїль 15,8 15,6 

Болгарія 9,5 10,3  Італія 7,9 7,5 

Білорусь 4,4 4,0  Японія 17,6 17,3 

Бразилія 13,3 13,0  Люксембург 7,1 7,0 

Канада 14,7 15,8  Латвія 17,5 20,3 

Швейцарія 14,1 13,4  Мексика 16,3 15,9 

Китай 30,9 31,4  Норвегія 21,9 21,2 

Кіпр 14,1 19,9  Нова Зеландія 9,1 9,7 

Чехія 17,9 19,6  Польща 10,9 10,6 

Німеччина 15,9 15,8  Португалія 6,0 5,3 

Данія 13,9 13,9  Россія 12,2 11 

Іспанія 7,7 7,2  Сингапур 53,1 51,7 

Естонія 17,6 16,8  Словакія 11,8 10,6 

Фінляндія 9,6 8,9  Словенія 6,5 6,8 

Франція 26,1 25,9  Швеція 15,4 14,4 

Великобританія 21,7 16,2  Україна 6,3 5,4 

Грузія 3,2 3,3  США 19,7 18,9 

 

На підставі таблиці, де наведено дані про стру-

ктуру міжнародного експорту високих технологій, 

можна зробити висновки про те, що лідирують в 

цьому питанні країни Європи в особі Швейцарії, 

Франції, Ірландії, Угорщини, Великобритании. Та-

кож виділяються країни Північної Америки: США, 

Канада, Мексика, а також Сінгапур, Китай і Японія. 

Що стосується колишніх соціалістичних країн і ре-

спублік Радянського Союзу, то, на жаль, у них час-

тка в експорті високих технологій на багато менше. 

Рівень розвитку країни в області високих тех-

нологій залежить від кількості компаній, які зайняті 

у виробництві високотехнологічної продукції. Роз-

глянемо кількість таких організацій на прикладі ЄС 

(табл. 2). 
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Таблиця 2 

Підприємства ЄС, що виробляють високотехнологічну продукцію 

Країни ЄС Число підприємств Оборот (млн. Євро) 

всього 45 471 507 879 

Бельгія 611 12 487 

Болгарія 428 дані конфіденційні 

Чехія 3441 13 218 

Данія 669 13 918 

Німеччина 8247 113 476 

Естонія 113 1791 

Ірландія 168 43 904 

Греція 448 14 443 

Іспанія 2815 17 617 

Франція 3227 69 999 

Хорватія 713 902 

Італія 5964 47 224 

Кіпр дані конфіденційні дані конфіденційні 

Латвія 161 дані конфіденційні 

Литва 156 289 

Люксембург 11 дані конфіденційні 

Угорщина 1604 16 336 

Мальта дані конфіденційні дані конфіденційні 

Нідерланди 1640 21 251 

Австрія 671 8304 

Польща 3033 12 374 

Португалія 448 2921 

Румунія 985 2349 

Словенія 329 2287 

Словаччина 755 6403 

Фінляндія 602 28 709 

Швеція 1816 25 065 

Великобританія 6385 42 395 

 

На підставі таблиці можна сказати, що ліде-

рами є Німеччина, Великобританія, Італія і Фран-

ція, тобто «Локомотиви» Європейського союзу. 

Відстаючі позиції займають Естонія та Латвія. 

Тобто спостерігається пряма залежність між розмі-

ром економіки і розвиненістю її високотехнологіч-

ного сектора. Лідерами з продажу ліцензій на виро-

бництво високих технологій є розвинені країни. На 

їх частку припадає до 80% експорту ліцензій [7]. 

Серед імпортерів лідирують країни, що розвива-

ються, так як вони мають низький інноваційний по-

тенціал і не витрачають багато коштів на власні 

НДДКР. Також розвинені країни дуже часто стають 

покупцями ліцензій з метою прискорення економі-

чного зростання, посилення конкурентоспромож-

ності, модернізації виробництва. 

Розглянемо виробництво високотехнологічної 

продукції в Європейському союзі. 

Останнім часом високотехнологічна продукція 

країн Європи втратила свої позиції і на 2016 р 

тільки 7 світових високотехнологічних компаній 

мають свої штаб-квартири в Європі, створюючи 

лише десяту частину світових доходів в цій галузі. 

Дане положення дуже негативно позначатиметься 

на економіці регіону, особливо якщо сектор не буде 

розвиватися динамічно. Відповідно до думки фахі-

вців, Європа втрачає свої позиції з цілої низки при-

чин, в тому числі брак кваліфікованих кадрів, фра-

гментації ринків і відсутності стратегічного перед-

бачення. За даними американського Національної 

ради науки, на 17% студентів з країн Євросоюзу, 

якщо взяти інженерні, математичні та інформаційні 

курси, припадає 29% таких же студентів в Півден-

ній Кореї і 31% в Китаї і на Тайвані. А позиції, що 

втрачаються даного сектора більше не притягують 

до Євросоюзу молодих і висококваліфікованих фа-

хівців [9]. Ще однією проблемою Європи є недоста-

тнє фінансування наукових досліджень і розробок з 

боку держави. Компаніям не вистачає власних фі-

нансових коштів, щоб рости і розвиватися. За да-

ними Європейської комісії, Європа інвестує майже 

на один відсоток менше від валового внутрішнього 

продукту на дослідження і розробки, ніж в США і 

на 1,5% менше, ніж в Японії. Європейська комісія 

намагається вирішити деякі з цих проблем шляхом 

реалізації програми «Горизонт 2020». Це іннова-

ційна і науково-дослідницька стратегія, яка була за-

пущена в 2013 р і спрямована на те, щоб протягом 

найближчих семи років інвестувати близько 70 

млрд євро в європейські технології. Однак багато 

експертів вважають, що цього недостатньо.  

Ситуація в багатьох країнах ЄС розрізняється, 

проте приклади Франції та Німеччини є цікавими 
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для аналізу. Розглянемо високотехнологічний ри-

нок Франції. Франція є одним з провідних гравців 

серед країн ЄС в області високих технологій. Полі-

тика держави у Франції ставить питання розвитку 

високих технологій і інновацій на одне з перших 

місць за значимістю: розробляється нова іннова-

ційна політика, зокрема, в галузі енергетики та ін-

формаційних технологій; існує сильна підтримка 

молодих фірм, яка дозволяє їм розвиватися. Відпо-

відно до програми «New face of Industry in France», 

яка була прийнята в 2013 р і розрахована до 2020 р, 

в країні були позначені 34 області промислової дія-

льності, яким надається величезна підтримка з боку 

держави [9].  

Підвищення конкурентоспроможності фран-

цузького бізнесу, прискорена комерціалізація дер-

жавних досліджень є головними цілями французь-

кої політики. Варто сказати, що курси підприємни-

цтва даються в кожному університеті. На даний 

момент організовуються і розвиваються компанії 

по прискореною передачею технологій, у співпраці 

з програмою «Інвестиції в майбутнє». Всі ці про-

грами підтримуються державою. Щоб збільшити 

витрати на НДДКР, а також для розвитку інновацій, 

влада підтримує податкові кредити, які є одними з 

найбільш щедрих в усьому світі, з загальними ви-

тратами близько 6 млрд дол. США на рік [10, p. 

321]. Підтримка створення та зростання інновацій-

них стартапів є важливою метою французької полі-

тики. Створюються різні програми для підтримки 

таких стартапів [Ibid]. У Франції великий розвиток 

отримали кластери конкурентоспроможності. З 

2004 року ці країни фінансують організації, що зай-

маються в сфері НДДКР, в окремих секторах, на-

приклад, таких як нанотехнології, аерокосмічна 

промисловість [10, p. 320].  

Далі розглянемо ринок Німеччини в сфері тех-

нологій. Німеччина - один з лідерів в області фор-

мування інноваційної економіки. Федеральна дер-

жавна стратегія високих технологій розробила най-

важливіші заходи для підвищення інноваційності 

німецької економіки, створення робочих місць, під-

вищення якості життя. Інновації вносять свій вне-

сок у вирішення соціальних проблем. Федеральна 

державна стратегія високих технологій підтримує 

не тільки окремі технології, але і націлена на вирі-

шення екологічних проблем, ефективної охорони 

здоров'я, посилення мобільності факторів виробни-

цтва. Дана програма також передбачає створення 

приватних і державних центрів в сфері НДДКР, ре-

формування освітньої системи і поліпшення зв'язку 

між наукою і промисловістю. Крім того, однією з 

цілей є підвищення конкурентоспроможності Німе-

ччини в сфері інновацій [10]. У Німеччині, як і у 

Франції, також поширені податкові пільги, розви-

нене надання грантів для інноваційних проектів. 

Державні витрати на дослідження і розробки в Ні-

меччині набагато вище середнього рівня по всій 

ОЕСР, при цьому Німеччина входить в п'ятірку лі-

дерів і деякі з показників перевищують аналогічні 

показники у Франції. Показник кількості молодих 

інноваційних фірм також досить високий [10, p. 

330] і перевищує французький. Індекс легкості ве-

дення бізнесу вище середнього, але все ж відстає 

від країн-лідерів. Можна відзначити, що і тут Фран-

ція відстає від Німеччини. Всі ці заходи приносять 

суттєві результати. Так, в період з 2005 по 2012 рр. 

в Німеччині кількість аспірантів збільшилася 

вдвічі. А число наукових дослідницьких організа-

цій збільшилася на 26,5% [10, p. 326]. 

На підставі вищесказаного проведемо SWOT-

аналіз європейського ринку високих технологій 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

SWOT-аналіз європейського ринку високих технологій 

Сильні сторони Можливості 

Величезний науковий потенціал 
Безперешкодний вихід на ринок будь-якої кра-
їни ЄС 
 

Високі витрати на НДДКР Підтримка інновацій-
них стартапів 

Сильна і стабільна валюта 

Податкові кредити і пільги  Створення наукових та інноваційних кластерів 

Підтримка освіти  

Слабкі сторони Загрози 

Низька привабливість для молодих фахівців Ринок Азії що швидко розвивається 

Високі ціни в порівнянні з аналогічною продук-
цією країн Азії та Китаю 

Почастішали поглинання європейських компаній 
американськими компаніями 

Якість освіти у вищих навчальних закладах Єв-
ропи нижче, ніж в американських 

Неповна відповідність ринку вимогам споживачів 
і виробників 

Торгівля ліцензіями не розвинена 
в областях, на які зараз користуються великим по-
питом (програмне забезпечення, машинобуду-
вання) 

Вірогідні програші європейського ринку в області 
побутової електроніки і мобільного зв'язку 

Торгівля ліцензіями відбувається в основному в 
рамках ЄС 
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Що стосується ринку ліцензій, то Європа відс-

тає від США. Успішне ліцензування реалізується в 

таких секторах, як фармацевтика, текстильна і хімі-

чна промисловість, металургія і металообробка [4, 

c. 193]. Але обмін знаннями здійснюється в основ-

ному в рамках ЄС. 

Ринок високих технологій США 

США - це один з лідерів в плані передових те-

хнологій, інновацій та науки. Але останнім часом 

витрати на технології та інновації зменшуються, не-

зважаючи на те, що американські університети є 

університетами найвищого світового рівня, а також 

незважаючи на наявність всесвітньо відомих техно-

логічними компаній. Зростання витрат на НДДКР 

також сповільнилося. 

Найважливіший документ - «Стратегія амери-

канських інновацій" 2009 р спрямований на пос-

тійне підтримання зростання зайнятості та якості 

робочих місць. Програма була оновлена в 2011 р 

[12]. Важливими її аспектами є створення робочих 

місць, розвиток ефективної законодавчо-правової 

бази для майбутньої діяльності і поліпшення конку-

рентоспроможності окремих галузей. Деякі рефо-

рми в сфері патентування спрямовані також на під-

тримку інновацій [10, p. 440]. 

Крім того, США витрачають величезні кошти 

на підтримку і розвиток технологій в сфері «зеле-

ної» енергії. За 2014 році ця сума склала 7,9 млрд 

дол. Також розробляються екологічно чисті засоби 

і матеріали [12]. У США широке поширення отри-

мали гранти інноваційним компаніям малого біз-

несу. Активно підтримується в країні і створення 

інноваційних кластерів. Просувається бізнес в 

більш відсталих районах та регіонах. 

З даних ОЕСР 1 (див. OECD Science, 

Technology & Industry Outlook, 2014 року) слідує, 

що державні витрати на дослідження і розробки ві-

дповідають середньому рівню по всій ОЕСР. Це ни-

жче, ніж можна було б очікувати, тому що у Фран-

ції цей показник вище середнього рівня. Витрати 

бізнесу на випробовування і розробки набагато 

вище середнього рівня, але все ж США не входять 

до п'ятірки лідерів. Однак слід зазначити, що індекс 

легкості підприємництва в США набагато вище се-

реднього рівня по ОЕСР і країна майже входить в 

п'ятірку лідерів [10, p. 445]. 

США відомі такими технологіями, як комп'ю-

тери, інструменти для зберігання інформації, про-

грамне забезпечення, комунікації, послуги зв'язку і 

засобів телекомунікації. Найвідомішими гравцями 

цього сектора є Apple, Cisco, Hewlett-Packard, IBM, 

Intel, Microsoft і т. д. Важливою складовою сектора 

високих технологій є інтернет-індустрія. 

В останні роки технологічний сектор зазнав 

значної еволюції. Основними трендами є: все біль-

шого поширення смартфонів і планшетних комп'ю-

терів; як результат - падіння продажів персональ-

них комп'ютерів по всьому світу. З 2011 р ринок ви-

соких технологій в США послабив свої позиції. 

Поступово США витісняються з провідних позицій 

Китаєм. Прикладом може служити нова розробля-

ється комп'ютерна система Китаю, що витіснить 

США з інформаційного ринку. 

Грунтуючись на перерахованому вище, можна 

провести SWOT-аналіз ринку високих технологій в 

США (табл. 4). 

Таблиця 4 

SWOT-аналіз ринку високих технологій в США 

Сильні сторони Можливості 

Величезний науковий потенціал Легкий вихід на ринки Мексики і Канади в зв'язку з 

договором НАФТА 

Сильна підтримка інноваційних стартапів Cтабільна валюта 

Високі загальні витрати на НДДКР Створення наукових та інноваційних кластерів 

Сильна підтримка малого бізнесу з боку уряду Велика кількість великих гравців ринку в сфері тех-

нологій, де лідером є Apple Inc. 

Лідерство в області торгівлі ліцензії ями - 

Слабкі сторони Загрози 

Високі ціни в порівнянні з аналогічними показни-

ками продукції країн Азії та Китаю 

Ринки Азії, що швидко розвиваються 

Після кризи 2008 р витрати на багато галузей в обла-

сті високих технологій впали 

Зниження попиту на американську продукцію 

Припинили існування деякі податкові кредити Слабка інформаційна безпека 

 

Разом з тим, якщо порівнювати європейські 

ринки технологій і ринок США, то США лідиру-

ють, оскільки безліч провідних високотехнологіч-

них фірм є саме американськими, ВНЗ є більш ква-

ліфікованими і пре- стіжнимі, освіту більше відпо-

відає потребам інноваційної еко- номіки, розвинене 

більше галузей високих технологій, більш високу 

відповідність вимогам споживачів [8], є більше 

шансів утриматися на провідних по- позиціях на 

ринку в боротьбі з Китаєм, практично відсутні пог-

линання американських компаній європейськими, 

відбуваються зворотні процеси, істотна підтримка 

держави. 

Висновки 

Таким чином, матеріал, поданий вище, дозво-

ляє зробити наступні висновки: 

1. В даний час на ринку високих технологій і 

ліцензій лідирують США, Ізраїль, деякі європейські 

держави, Китай. 
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2. На ринку ліцензій лідирують США. Що сто-

сується країн Європи, то тут обмін технологіями ві-

дбувається в основному усередині ЄС, причому 

найчастіше це - міжфірмовий обмін. 

3. Ліцензування в США найчастіше реалізу-

ється в сферах хімічної, нафтопереробної, електро-

технічної та машинобудівної. 

4. Ліцензування в країнах Європи найчастіше 

реалізується в фармацевтиці, текстильної та хіміч-

ної промисловості, металургії та металообробці. Це 

все-таки менш високотехнологічні галузі. 

5. Експерти вважають, що незабаром Китай 

займе лідируюче положення в даному сегменті. 

6. Останнім часом високотехнологічна проду-

кція проникає в усі сфери життя. Прикладом може 

служити план Apple з продажу ліцензії на устано-

вку IOS (програмне забезпечення Apple) в автомо-

білі. 

7. У високотехнологічних галузях все частіше 

відбуваються поглинання і злиття компаній. 

В цілому ж можна зробити висновок, що ринок 

високих технологій є найважливішим фактором 

зростання світової економіки і економік окремих 

країн. Світовий досвід показує, що ці механізми ус-

пішно працюють в орієнтації економіки на іннова-

ційний розвиток. І звичайно, не слід забувати про 

фінансування освіти. Адже тільки висококваліфіко-

вані фахівці здатні розробляти та здійснювати но-

вовведення. 
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Formulation of the problem. The existence of 

modern culture is impossible without intellectual prop-

erty, without the legislative regulation of related social 

relations regarding the production of "spiritual goods". 

But material production today is inconceivable without 

the ever-increasing use of intellectual labor. 

For several centuries, there has been a strong un-

derstanding that the creator of "intellectual value" has 

the right to benefit from his work and dispose of its fate 

through the set of special "intellectual rights" granted 

to him. The development of this understanding has led 

to a number of theories that seek to reflect real relations, 

as well as the spread of the term "intellectual property", 

increasingly enshrined in international treaties and na-

tional legislation [1]. 

Analysis of recent research and publications. 

The study of the evolution of formation, development 

of intellectual property is devoted to the work of many 

domestic and foreign scientists Tchaikovsky L.A, Ya-

kushev A.Z., Korkunov M.V., Soloshchuk M., Prokho-

rov A.N., Bliznets I.A., Leontiev K. B., Geleverya 

E.M., Kapitsa S.P., Nabatova O.O. Along with the nu-

merical publishing activity of modern researchers, 

there is a lack of scientific achievements and a sound 

theoretical basis and a clear concept for understanding 

the economic direction of scientific thought in this area. 

The purpose of the work is coverage of the con-

cept of intellectual property development as an eco-

nomic category. 

Intellectual property is an important tool for both 

the organization and the economy as a whole. The mod-

ern economy is characterized by the strengthening of 

the role of intangible assets in the economic activity of 

enterprises, the emergence of the need for constant in-

troduction of innovations to maintain their stable com-

petitive position. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://comtrade.un.org/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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The first full-fledged definitions of the category 

"intellectual property" began to appear in official doc-

uments only at the end of the eighteenth century. in Eu-

rope. At the same time, there were a large number of 

earlier attempts by researchers to interpret this cate-

gory, which was to identify or list the characteristics, 

end results or objects of intellectual property were es-

sentially a limiting framework factor for a broader def-

inition of "property". This trend can be traced and pre-

served today in the works of modern scientists and hon-

orary encyclopedic publications. 

The study of property through the prism of human 

activity allows us to reveal the system of appropriation 

relations inherent in the modern economy, to analyze 

the existing forms of the relationship between labor and 

property. Features of the implementation of intellectual 

property (weakening the struggle for its complete alien-

ation, the dominance of partial, incomplete appropria-

tion) give rise to qualitatively new socio-economic re-

lations, determine a new way of combining factors of 

production, generate a tendency to converge socioeco-

nomic characteristics of property and labor. , c. 52]. 

The uniqueness of intellectual property lies in the 

fact that today there is no unambiguously defined defi-

nition of this comprehensive definition. Today, the con-

cept of "intellectual property" is polysemantic, the es-

sence and meaning of which vary depending on the 

scope of its application: economic (relations between 

people about the appropriation of objects), legal (prop-

erty rights - possession, use, disposal), social and ethi-

cal . 

The social content of intellectual property can be 

aimed at ensuring that the socio-economic interests of 

creators and society as a whole are taken into account 

in the process of creating innovations and their applica-

tion in production. In turn, the ethical aspect of intel-

lectual property is associated with the use of scientific 

discoveries, the phenomenon of plagiarism, public 

recognition of the authors' achievements [5, p. 10]. 

No researcher can state with certainty to which di-

rection of knowledge intellectual property belongs. 

Thus, in this context, the most appropriate in our opin-

ion is to substantiate the economic concept of intellec-

tual property using an interdisciplinary approach. 

Despite sufficient "youth" and the relatively recent 

emergence of the concept of "intellectual property", the 

preconditions for its emergence were formed long be-

fore that and were dictated by the very course of human 

evolution. The main prerequisites for the emergence of 

intellectual property are presented in Fig. 1. 

The ambiguity of the concept of "property" in re-

lation to the products of intellectual activity is argued 

by many scholars. S.P. Kapitsa believes that "the con-

cept of intellectual property is internally contradictory, 

because all human intellectual activity is concerned 

with disseminating it as widely as possible, rather than 

establishing control and property rights" [4]. 

 
Fig. 1 Basic prerequisites and approaches to the emergence of the definition of intellectual property (developed 

by the author for [3,6,8,9]) 
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Intellectual property, which is the basis of intellec-

tual capital, is currently the main competitive ad-

vantage, which helps to improve production, stimulates 

the emergence of new technologies, as one of the fac-

tors of innovative development. In innovative organi-

zations, intangible assets are often the results of re-

search, development and technological work, in con-

nection with which the methodological aspects of 

accounting for intangible assets, adopted as a result of 

these works [10, p. 10]. 

Until recently, the relationship and difference be-

tween the concepts of intellectual property and intellec-

tual property rights was not clearly defined. The term 

"intellectual property" was collective in nature, ie cov-

ered all objects of this property and all types of rights - 

property and personal non-property. 

Scientists are actively studying the issues of intel-

lectual property rights, their structure, protection (pa-

tenting, licensing, trademarks and trademarks), nomen-

clature of intellectual property, its commercialization. 

The essence of intellectual property is defined as "en-

shrined in law the rights to the results of intellectual, 

creative human activity in the production, scientific, lit-

erary and artistic fields" [9, p. 70]. 

The development of innovative economy poses a 

serious problem of transforming knowledge, new ideas 

and technologies into the final product, as currently in 

circulation involved a limited number of intellectual 

property. 

Modern research is mainly concerned with intel-

lectual property rights, while other aspects of property, 

especially its economic content, are overlooked. [5, p. 

9]. 

It is impossible to disagree with Litvinchuk IL that 

neither philosophy nor intellectual property law ex-

plains how the "growth" of intellectual property in na-

tional wealth takes place, how it is redistributed, be-

cause philosophical and legal aspects do not take into 

account the principle of economic efficiency. Thus, the 

philosophical approach focuses on the topic of creative 

freedom, and the legal one only legally fixes the trans-

fer of property rights from one subject to another, with-

out raising the issue of satisfying the interests of crea-

tors of intellectual values and persons who contributed 

to creative work "[6, p. 9]. 

At the same time, in recent years, the growing sci-

entific dissemination and justification of the priority of 

the economic essence of intellectual property over 

other interpretations, including legal, in scientific 

works is gradually increasing. By its economic nature, 

intellectual property is a form of economic relations for 

the appropriation of intangible factors of intellectual 

production and the results of intellectual labor. Unlike 

lawyers, who refer to intellectual property only materi-

alized results of creative activity (works, computer pro-

grams, inventions, utility models, industrial designs, 

trade secrets, trademarks, etc.), economists propose to 

include human intelligence in this list. , her knowledge, 

abilities, values, noosphere of intellectual work, infor-

mation. The subjects of intellectual property from a le-

gal point of view are the creators of intellectual prop-

erty rights (authors, inventors, performers, etc.). From 

the standpoint of economic theory, such a subject can 

be any person who is able to produce knowledge and 

information and exercise property rights over them [3, 

p.19]. 

To date, there are three economic concepts for de-

fining the essence of intellectual property: Marxist, tra-

ditional (neoclassicism) and neo-institutionalist 

(Fig. 2). 

 
Fig. 2.  

The evolution of the concept to the interpretation of intellectual property (developed by the author for [6,8]). 

 

Thus, the economic content of intellectual prop-

erty, in our opinion, lies in economic relations regard-

ing the formation, accumulation, use, implementation 

of information and knowledge resources of individuals 

and appropriation of the results of creative work, which 

in modern conditions are both means of creative activ-

ity. The condition for acquiring intellectual property 

and, thus, the condition of belonging to the dominant 

class, is not the right to dispose of goods, but the ability 

to use them, the ability to convert information into 
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knowledge, use them to develop intellectual capital and 

income. 

Conclusions and suggestions. Thus, in modern 

conditions, intellectual property can act as: a commod-

ity, financial asset, factor of production, capital, source 

of income, subject of economic agreements, competi-

tive advantage for the company in the market and the 

country as a whole - because it acquires value (utility, 

consumer value, exchange value), performs a distribu-

tive function (introduces a balance between production 

and consumption), encourages production. 

In economic turnover, intellectual property has the 

following features: 

1. Not limited in space, therefore, can be used by 

an unlimited number of people. 

2. Has no physical consumption, not prone to 

physical wear (possible wear and tear). 

3. Requires separation from other results of intel-

lectual activity through legal consolidation. 

4. Able to generate income, only in terms of secur-

ing rights to it, which do not allow public use. 

5. Provides an opportunity to form spheres of in-

fluence in the market, to exercise control over the re-

ceipt of income from the use of the object. 

6. Legal protection has a time limit, after which 

the object becomes public property. [8, p.28]. 

In the process of transformation of the domestic 

economy, introduction of new technologies and pro-

duction of knowledge-intensive products, intellectual 

property becomes a significant part of state assets. The 

creation of intellectual capital of competitive, financial 

and other advantages forms the potential for its use as 

a major factor in the growth of the state economy. 

Thus, intellectual property, being one of the prior-

ity socio-economic directions of development of mod-

ern society, requires further deepening of theoretical 

ideas about its main aspects. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито сутність тактичного менеджменту та облікової системи. Встановлено, що з управ-

лінської точки зору, підприємство можна розглядати як організацію. Процес управління організацією яв-

ляє собою ієрархічну систему окремих видів управлінської діяльності. З’ясовано, що тактичне управління 

це - конкретні дії щодо реалізації намічених цілей. Визначено, що тактичне та стратегічне управління тісно 

по’вязані між собою та спрямовані на досягнення встановлених цілей підприємства. Якісну взаємодію ок-

ремих елементів і підсистем управління забезпечує налагоджена система оперативного, статистичного та 

бухгалтерського обліку. Підприємство може досягти найкращих показників при відмінній роботі та взає-

модії всіх напрямків та видів обліку як єдиної системи бухгалтерського обліку з оброблення та інтерпре-

тації облікової інформації для забезпечення прийняття управлінських рішень. 

ABSTRACT 

The article reveals the essence of tactical management and accounting system. It is established that from the 

managerial point of view, the enterprise can be considered as the organization. The process of managing an organ-

ization is a hierarchical system of individual types of management activities. It was found that tactical management 

is a specific action to achieve the intended goals. It is determined that tactical and strategic management are closely 

related and aimed at achieving the goals of the enterprise. Qualitative interaction of separate elements and subsys-

tems of management is provided by the adjusted system of operational, statistical and accounting. The company 

can achieve the best performance in the excellent work and interaction of all areas and types of accounting as a 

single accounting system for processing and interpretation of accounting information to ensure management deci-

sions. 

Ключові слова: менеджмент, тактичний менеджмент, облік, бухгалтерський облік, система бухгал-

терського обліку, інформація, якість інформації, управління, підприємство. 

Keywords: management, tactical management, accounting, record-keeping, accounting system, information, 

information quality, management, enterprise. 

 

Постановка проблеми. Актуальною пробле-

мою сучасних підприємств є формування та підтри-

мка стійких конкурентних переваг на ринку за ра-

хунок професійного стратегічного управління підп-

риємством. Однак, вірно обрана стратегія розвитку 

не зможе бути реалізованою без тактики - сукупно-

сті короткострокових дій, практичних методів і 

прийомів менеджменту, що використовуються для 

реалізації стратегій підприємства. Ефективний так-

тичний менеджмент вимагає надійного інформа-

ційного забезпечення, яким повинна бути система 

обліку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Методичні та організаційні засади обліково-аналі-

тичного забезпечення управлінських рішень на під-

приємстві розкрито в роботах Т.М. Безродної, Р.Ф. 

Бруханського, А.Г. Загороднього, І.В. Зенкіної, І.В. 

Кірілова, О.В. Пархоменка, Н.Л. Правдюк, В.С. 

Швеця, Р.П. Юзви та інших. Вітчизняні дослідники 

приділяють увагу вивченню різноманітних аспектів 

обліково-аналітичного забезпечення управлінських 

рішень щодо управління інноваційним та стратегі-

чним розвитком підприємства, прибутком, необо-

ротними активами, витратами. Однак, аналіз ре-

зультатів досліджень вчених-економістів свідчить 

про те, що проблеми взаємодії тактичного менедж-

менту та облікової системи як фактору впливу на 

конкурентоспроможність господарюючих 

суб’єктів залишаються предметом дискусій і потре-

бують подальших досліджень. 

Ціль дослідження полягає у висвітленні вза-

ємодії тактичного менеджменту з обліковою систе-

мою підприємства. 

Основний зміст та обґрунтування отрима-

них наукових результатів. 

З управлінської точки зору, підприємство мо-

жна розглядати як організацію, під якою розумі-

ється група осіб, взаємодіючих між собою заради 

досягнення загальної мети за допомогою різних ре-

човинних, правових, економічних і інших умов. 

Люди й умови їх діяльності у своїй сукупності ут-

ворюють те, що називається організаційною струк-

турою [1]. 
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Головною загальною ціллю та суттю існування 

підприємства є його місія. Значення місії полягає в 

тому, що вона виступає для керівництва як основа, 

орієнтир для прийняття всіх наступних рішень [2]. 

Для того, щоб підприємство ефективно та пра-

вильно рухалось до своєї мети воно потребує зага-

льного планування (на перспективу) і конкретного 

планування (найближчих поетапних дій), тобто 

стратегії і тактики.  

На підставі визначених цілей і завдань сформу-

люються стратегічні рішення, які відображають то-

чку зору керівництва, враховують обсяги наявних 

ресурсів і вплив зовнішнього середовища. 

На етапі структурного зламу, який проходить 

українське суспільство на межі тисячоліть, страте-

гічне бачення перспектив та втілення ефективних 

стратегій суспільних зрушень є життєво необхід-

ними. Щодо тактичного плану, то це детальна 

схема із розрахунком вартості конкретних заходів, 

необхідних для досягнення цілей, визначених на 

перший рік у стратегічному плані [3]. 

Більшість робіт з проблеми стратегій управ-

ління належать до сфери менеджменту та війсь-

ково-оборонного комплексу. Це пов’язано з тим, 

що сам термін «стратегія» (гр.« strategos», від 

«stratos» - військо + «agо» - веду), який нині став 

загальнонауковим, виник у військовій сфері та 

означає мистецтво чи наука бути полководцем, або 

мистецтво розгортання військ у бою [4]. 

Першоджерела, в яких розкриваються поняття 

«стратегія» й «тактика», стосуються військового 

мистецтва. Це такі роботи, як «Мистецтво війни» 

Сунь-Цзи та «Про війну» К. фон Клаузевіца. Так, К. 

фон Клаузевіц, якому належить відомий вислів 

«Війна є продовження політики іншими засобами». 

У своїй роботі авто стверджує, що тактика є вчен-

ням про використання військових сил у бою, а стра-

тегія – вчення про використання боїв у цілях війни 

[5]. 

До сфери бізнесу поняття стратегії перейшло у 

50 роки XX століття [6, с.336]. Найчастіше страте-

гію трактують як систему взаємоузгоджених захо-

дів та дій для реалізації обраних цілей організації 

[7]. 

Стратегія - це довгостроковий якісно визна-

чений напрям розвитку підприємства, спрямований 

на закріплення його позицій та досягнення постав-

лених цілей [7]. 

Причини використання цього терміну у підп-

риємницькій діяльності та активний розвиток стра-

тегічного менеджменту був зумовлений: різким 

зростанням конкуренції на ринках; необхідністю 

прогнозування тенденцій зовнішнього середовища 

на довготерміновий період із певним рівнем ймові-

рності; появою великих транснаціональних компа-

ній; появою нових ринків з високим рівнем турбу-

лентності; скороченням тривалості життєвого ци-

клу підприємств, продуктів та послуг; швидким 

накопиченням капіталу та зростанням жителів пла-

нети; розвитком телекомунікацій та транспортного 

зв’язку; інтенсивним зростанням світових фондо-

вих ринків [7]. 

Першим, хто сформував основні ідеї сучасного 

стратегічного менеджменту, а також запропонував 

визначення поняття «стратегія» був А. Чендлер. 

Згідно з його працями стратегія передбачає визна-

чення: довготермінових цілей та завдань підприєм-

ства; основного напряму діяльності; розподілу ре-

сурсів між підрозділами та проектами, для реаліза-

ції обраної стратегії [8, с. 688].  

За висновками науковців, стратегія потрібна 

для того, щоб усю діяльність підпорядкувати кон-

цепції, уникнути відхилень і успішно досягти мети, 

але стратегія ще не є детальною і конкретною. Це 

входить до сфери дії наступного етапу (закону) - та-

ктичного [7]. 

Тактика в перекладі з грецького означає «ми-

стецтво побудови військ» [4]. В тактику входить 

вивчення, підготовка і здійснення всіх можливих 

видів бойових дій. 

В економічній енциклопедії зазначено, що так-

тика проявляється через поведінку суб’єкта у не-

тривалий період часу [9, с. 864].  

Згідно з визначеннями науковців, тактика це 

сукупність короткотермінових завдань, сформова-

них на основі стратегії та врахування тенденцій зо-

внішнього середовища з можливістю її змінити за 

умови мінливості середовища [6, с.336].  

У інших визначеннях зазначають, що тактика 

це короткотермінові дії та прийняті рішення, які 

здійснюються на нижчих рівнях управління підпри-

ємства [10, с.496].  

Також тактикою називають короткотерміно-

вий план (короткотермінові стратегії), що узгоджу-

ються з обраними елементами стратегічного плану 

підприємства [11, с.366]. Тактика виробляється ви-

ключно керівниками середнього рівня управління 

на більш короткий плановий період у діяльності ор-

ганізації, аніж стратегія. Тактика повинна бути діє-

вим інструментом управління для керівників усіх 

без виключення рівнів управління підприємством.  

Тактика повинна бути сформована після роз-

робленої стратегії та узгоджена із стратегією. Якщо 

тактика не приносить стратегічних результатів, то 

така тактика помилкова [7]. 

Стратегія і тактика не розходяться один з од-

ним, вони знаходяться в одній площині. Вони ма-

ють свої особливості, але пов’язані між собою. Так 

стратегія визначає довгострокові цілі і те, як плану-

ється їх досягти, а тактика набагато більш конкре-

тна і часто орієнтована на менші кроки і більш ко-

роткі тимчасові рамки на цьому шляху. Стратегія 

незмінна і довгострокова, в той час як тактика може 

змінюватися в залежності від стратегічних завдань. 

Стратегія і тактика працюють разом як засоби дося-

гнення мети і завжди мають бути узгоджені між со-

бою [12]. 

А.А. Тимейчук [13] взаємозв’язок між страте-

гією та тактикою представляє у підпорядкованості 

тактики до обраної стратегії та сформованої для за-

безпечення досягнення встановлених цілей в межах 

стратегічних дій. 
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Дослідник Г. Г. Почепцов аналізує проблему 

стратегії й тактики як у теоретичному, так і в прик-

ладному аспектах. Він описує певні відмінності по-

літичної стратегії від тактики: 

– стратегія працює у межах багатовимірного 

простору, управляючи не лише прихильниками, але 

й противниками, опонентами, а тактика функціонує 

в одновимірному середовищі, спрямовуючи свої дії 

виключно на прихильників; 

– стратегія працює за принципом багатьох кро-

ків, а тактика передбачає тільки один хід; стратегія 

конструює майбутній і віртуальний простір, а так-

тика спрямована на сьогодення і реальний простір; 

– стратегія передбачає зміну точок зору, а так-

тика - дотримання однієї з них; 

– стратегія має спрямовуватися від розши-

рення поля можливостей до розширення поля дій 

через зміну правил гри [14, с. 44]. 

Науковці впевнені, що сукупність заходів, які 

трактувалися в певний час тактикою, з плином часу 

можуть виявитися ефективною стратегією підпри-

ємства [7]. 

На думку Ю.Д. Мироненко та А.К. Тереханова, 

управління, в залежності від масштабу та тривало-

сті реалізації поділяється на стратегічне (довго-

строкове), а також тактичне та оперативне (корот-

кострокове). Через те, що два останні види управ-

ління за часом здійснення відносяться до 

короткострокового, у працях окремих авторів виді-

ляють лише два види управління. Термін «тактичне 

управління» ототожнюють з терміном «оперативне 

управління»; але такий підхід не є абсолютно точ-

ним. У часових межах, тактичне управління обме-

жується терміном від одного до п’яти років, а опе-

ративне управління може характеризуватися періо-

дом від декількох годин [15]. 

О.М. Гребінчук зазначає, що стратегічне уп-

равління в широкому значенні визначає довготер-

мінову (10-15 років) орієнтацію у питаннях розви-

тку суспільства у цілому або за окремими напря-

мами, сферами, об’єктами, територіями, визначає 

мету, завдання, стратегію розвитку суспільства і за-

дає напрями діяльності кожній ланці управління. 

Основою стратегічного управління є стратегічні 

плани, концепції розвитку та інші документи, що 

відображають постановку і методи досягнення дов-

гострокових цілей. Розрізняють наступні різновиди 

стратегії – галузеві: розвиток наукомістких галузей, 

використання ресурсозберігаючих технологій; фу-

нкціональні: призупинення росту інфляції, залу-

чення інвестицій; загальнополітичні: стабілізації, 

перебудови, соціально орієнтована політика тощо 

[16]. 

Стратегічне управління характеризується ве-

ликим часовим розривом між прийняттям рішення 

та його реалізацією. Іноді часовий інтервал може 

сягати десятків років. Саме тому невизначеність – 

найбільш характерний фактор стратегічного рі-

шення. Реальна ефективність стратегічного рі-

шення буде повною мірою визначена, коли багато з 

тих, хто приймав рішення, вже не будуть нести від-

повідальності за його наслідками. Завдання, що 

стоять на рівні стратегічного управління, стосу-

ються опису, модернізації, покращення бізнес-про-

цесів підприємства, побудови організаційної струк-

тури та визначення основних показників ефектив-

ності бізнесу [17]. 

Тактичне управління – конкретні дії щодо реа-

лізації намічених цілей, тобто короткострокове уп-

равління, за якого на базі наявної інформації відбу-

вається постійне порівняння показників стратегіч-

ного плану з досягнутими за певний період 

результатами. У результаті, іноді здійснюється ко-

ригування окремих показників стратегічного 

плану, переглядаються цілі управління. Це відбува-

ється за умови, якщо виявляється вплив або безпо-

середня дія раніше не врахованих факторів. Опера-

тивне управління, у свою чергу, покликане вирішу-

вати поточні або такі, що виникають у результаті 

небажаних відхилень, виробничі проблеми. При 

цьому ставляться конкретні, кількісно вимірювані 

орієнтири і використовується ситуаційний підхід, 

за якого обирається прийнятний варіант дій, вихо-

дячи зі сформованих умов [16]. 

Тактичне управління характеризується 

«прив’язаністю» рішень, що приймаються до конк-

ретних часових інтервалів: рік, півріччя, квартал, 

місяць. При цьому дістають деталізації обсяги ви-

робництва та робіт, конкретизуються зв’язки з пос-

тачальниками, підрядниками та покупцями і замов-

никами. Встановлюються рамки вирішення поточ-

них завдань. Приймаються тактичні рішення в 

різних напрямках функціонування підприємства 

(фінанси, логістика, виробництво та ін.). Серед за-

вдань, що стоять перед менеджерами вищої та сере-

дньої ланки на рівні тактичного управління, слід 

виділити формалізацію бізнес-процесів, розробку 

інструкцій, планування та бюджетування. На цьому 

рівні стратегічні рішення керівництва і власників 

підприємства трансформуються у документи, 

плани, інструкції та програми розвитку. Рівень опе-

ративного управління є безпосередньою складовою 

тактичного управління. Можна сказати, що опера-

тивне управління – це короткострокові управлін-

ські рішення з інтервалом в годину, зміну, добу, ти-

ждень, декаду (тобто період в межах місяця або од-

ного операційного циклу), що спрямовані на 

виконання тактичних планів, їх невелике операти-

вне корегування в умовах зміни ресурсного забез-

печення. Функції посадових осіб, що задіяні на 

цьому рівні (менеджери виробництва, начальники 

підрозділів), спрямовані на виробництво продукції 

(робіт, послуг), його оптимізацію, контроль за які-

стю продукції, безпосереднє управління основними 

фондами підприємства [17]. 
А.С. Старовірець стверджує, що за процесуа-

льним і системним підходами процес управління 
організацією являє собою ієрархічну систему окре-
мих видів управлінської діяльності, яка структуру-
ється за рівнями управління (стратегічний менедж-
мент, тактичний менеджмент та оперативний мене-
джмент). Автор пропонує всю систему функцій 
управлінської діяльності розділити на спеціальні, 
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основні та загальні, які реалізуються на трьох рів-
нях управління в складі стратегічного, тактичного 
й оперативного менеджменту [18]. 

На думку науковців, результати тактичного 
(поточного) менеджменту проявляються швидко і 
легко співвідносяться з конкретними діями. Він 
пов’язаний з діяльністю, що має місце в даний час; 
відноситься до повсякденної роботи, забезпечуючи 
короткострокове протікання процесів в організації, 
таких, як маркетингові, науково-дослідні і дослі-
дно-конструкторські роботи, виробничі, фінансові, 
кадрові, соціальні процеси; реалізація короткостро-
кових планів. Короткострокові плани складаються 
в організаціях на період до одного року. Потім вони 
конкретизуються в залежності від виробничої необ-
хідності на півріччя, квартал, місяць, декаду [19]. 

Як вважає А.В. Шайкан, сьогодні спостеріга-
ється різка зміна зовнішнього середовища, в якому 
працюють вітчизняні підприємства. Як наслідок, 
зміна зовнішнього середовища тягне за собою від-
повідну реакцію і внутрішнього середовища підп-
риємств. Замість інтенсивного розвитку у стабіль-
них сприятливих умовах господарювання на по-
рядку денному постійно постає питання посилення 
конкуренції з її незмінними атрибутами – банкрут-
ствами і поглинаннями. Менеджмент більшості 
підприємств основну частину часу приділяє такти-
чному рівню управління [17]. 

Для стабільної та успішної роботи підприємс-
тво повинно зважено розподіляти увагу керівниц-
тва між тактичним і стратегічним управлінням. Та-
кож є очевидним, що при незадовільному стані 
будь-якої з підсистем управління (чи то стратегіч-
ної, чи тактичної) при виникненні негативних чин-
ників внутрішнього або зовнішнього характеру під-
приємство рано чи пізно стає перед загрозою немо-
жливості функціонування. Отже, для досягнення 
успіху необхідно створити збалансовану, взаємо-
пов’язану систему управління. Важливим момен-
том розв’язання даного питання є пошук елемента, 
який би дав змогу створити базу, так званий фунда-
мент управління. Вітчизняні та зарубіжні фахівці з 
управління та консалтингу практично одноголосно 
стверджують, що основним елементом (інструмен-
том) управління є інформація [17]. 

Г.М. Калетнік наголошує, що не одержана вча-
сно інформація, або її відсутність можуть стати ос-
новою краху не тільки запланованих заходів, а на-
віть фірми, наслідки цього можуть бути катастрофі-
чні [20]. 

В.А. Фостолович стверджує, що формування 
досконалої системи управління без достовірної та 
своєчасної інформації є неможливим [21]. 

Н.М. Гудзенко та інші автори вважають, що в 
умовах невизначеного середовища, що постійно 
змінюється, ефективне функціонування підприємс-
тва часто залежить від можливості розробки та 
впровадження креативних управлінських рішень, 
що здійснюються на основі інформації [22]. 

Інформація для ефективного управління має 
відповідати певним критеріям, щодо яких у науко-
вців різні погляди. Так, Г.М. Калетнік [20]. вислов-
лює думку, згідно якої, інформація повинна бути :  

- високоякісною, вірогідною (мінімальна по-
милковість); 

- повною, точною (відповідність реальним 

значенням стану справ); 
- актуальною (свіжа інформація, не заста-

ріла); 
- цінною і корисною (відповідність меті, си-

туації на ринку).  
За висновками Н.Л. Правдюк та М.В. Правдюк, 

інформація повинна відображати більш складні, 
глобальні та швидко змінювані бізнес-процеси, за-
безпечуючи здатність менеджменту адекватно реа-
гувати на виклики економічного буття [23]. 

Бухгалтерський облік як основа інформаційної 
системи управління підприємством формує інфор-
маційну базу для задоволення потреб внутрішніх та 
зовнішніх користувачів при прийнятті управлінсь-
ких рішень. Інформація є основним та визначаль-
ним результатом бухгалтерського обліку. 

Якісну взаємодію окремих елементів і підсис-
тем управління забезпечує налагоджена система 
оперативного, статистичного та бухгалтерського 
обліку. А найкращих показників підприємство 
може досягти при відмінній роботі та взаємодії всіх 
напрямків та видів обліку як єдиної системи бухга-
лтерського обліку. При цьому слід виходити з того, 
що: бухгалтерський облік однаково важливий на 
всіх рівнях управління (відсутність пріоритетності 
забезпечення інформацією різних рівнів управ-
ління); вектор спрямованості бухгалтерського об-
ліку направлений від тактичного управління до 
стратегічного; бухгалтерський облік повинен охоп-
лювати все інформаційне поле підприємства [17]. 

Для всебічного відображення складної і бага-
тогранної діяльності окремих підприємств, органі-
зацій, а також усього процесу суспільного відтво-
рення використовують різні види обліку, кожний з 
яких має свої конкретні об’єкти, завдання і особли-
вості. Проте, всі вони діють не ізольовано, а взає-
модоповнюють один одного, створюючи єдину си-
стему господарського обліку.  

Мета всіх видів обліку – забезпечити управлі-
нські органи інформацією про стан розвитку про-
цесу відтворення, а предмет – різні сторони цього 
процесу.  

Постійне ускладнення господарського життя 
спричинило диференціацію господарського обліку. 
В економічній теорії господарський облік поділя-
ють за різними ознаками. Історично першим є поділ 
за системою реєстрації господарських фактів, що 
вивчаються. За такого підходу господарський облік 
поділяють на: оперативний; статистичний; бухгал-
терський.  

У своїй сукупності ці види господарського об-
ліку всебічно охоплюють складний і багатогранний 
процес суспільного відтворення, забезпечують об-
лік наявності та руху майна (ресурсу), економічні, 
а також правові (права власності) аспекти відносин 
суб’єктів господарювання і формують єдину сис-
тему господарського обліку.  

Найбільш простий за характером ведення опе-
ративний (оперативно- технічний) облік, який за-
безпечує інформаційні потреби безпосередньо уп-
равління – щогодинного, щозмінного, щодобового 
тощо, коли потрібні гнучке маневрування, постійне 
регулювання, контроль та оцінювання перебігу ро-
біт окремих об’єктів обліку або їх груп.  

Для одержання інформації про показники, які 
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характеризують закономірність і тенденції розви-
тку господарства, тобто масових явищ, застосову-
ють статистичний облік, який використовує такі 
спеціальні, властиві йому методи, як зведення та 
групування, експертна оцінка, методи середніх чи-
сел тощо. 

Для управління господарською діяльністю в 
сучасних умовах даних оперативного та статистич-
ного обліку недостатньо. Необхідний постійний, 
безперервний, абсолютно достовірний і юридично 
підтверджений облік господарських операцій, що 
охоплює всю господарську діяльність і який дозво-
ляє на основі узагальнення результатів господарсь-
кої діяльності підприємства приймати конкретні 
управлінські рішення щодо її здійснення як у ці-
лому по підприємству, так і по окремих його під-
розділах. Таким обліком є бухгалтерський. 

Виходячи з міжнародного досвіду в залежності 
від користувачів бухгалтерської інформації, бухга-
лтерський облік поділяють на два види – фінансо-
вий та управлінський, які в сукупності становлять 
єдину систему. 

Незважаючи на тісний взаємозв’язок фінансо-
вого та управлінського обліку, ці два види обліку 
різні. Вони формують інформацію для різних кори-
стувачів. У фінансовому обліку витрати розгляда-
ються в загальній сумі, тоді як управлінський облік 
відслідковує поведінку витрат (зміну витрат у зале-
жності від обсягів діяльності) і тенденції змін ви-
трат у залежності від рішень, які приймаються, 
здійснює контроль витрат. У цих двох видах обліку 
різна методика накопичення інформації, що випли-
ває з форм і методів ведення кожного виду обліку 
та різні строки накопичення, обробки та передачі 
інформації для управління. 

Виникнення та розвиток бухгалтерського об-
ліку – невід’ємна складова всієї історії людського 
суспільства. Його пристосовували до умов і особ-
ливостей конкретної держави, галузей виробництва 
та сфер господарської діяльності. 

Бухгалтерський облік дає економіко-правову 
інформацію про господарство, його складові елеме-
нти, зміни, що відбуваються з ними у процесі гос-
подарювання, стан і зміни стану взаємозв’язків та 
взаємовідносин цього господарства з іншими гос-
подарствами, фізичними та юридичними особами 
на основі економіко-правового й фінансового-гро-
шового визначення. 

З часом бухгалтерський облік зазнає постійних 
еволюційних змін, на кожному історичному етапі 
розвитку суспільства розширюються, уточняються 
та переглядаються його теоретичні основи і прак-
тика здійснення. 

Бухгалтерський облік сьогодні – це економіко-
правова система безперервного, суцільного і взає-
мозв’язаного спостереження за створенням суспі-
льного продукту і пов’язаними з ним процесами об-
міну, розподілу та перерозподілу, за наявністю і ру-
хом майна конкретного господарства, його 
правових відносин з метою одержання інформації, 
її систематизації для управління діяльності госпо-
дарства будь-якого масштабу та рівня. Завдяки ви-
користання фінансового виміру бухгалтерський об-
лік став складовою управлінської системи світової 

економіки. Без нього неможливе управління еконо-
мікою [24, с. 116-117].  

Н.М. Малюга зазначає, що облік є складовою 
процесу управління, яка забезпечує впорядкований 
збір, класифікацію, реєстрацію та узагальнення ін-
формації у грошовому вираженні про стан та рух 
майна, капіталу та зобов’язань підприємства [25, c. 
27]. 

Управлінські функції бухгалтерського обліку 
постійно поглиблюються та вдосконалюються. 

Найсуттєвішими складовими бухгалтерського 
обліку, які визначають його предметну сутність та 
дають можливість забезпечити фінансово-економі-
чну стабільність та економічний розвиток у суспі-
льстві на основі регулювальної політики є такі: 

- облік наявності і рух майна господарств, 
що є матеріальною основою їхньої діяльності; 

- облік процесу створення (добування виро-
бництва, обміну тощо) суспільного продукту, його 
розподіл, перерозподіл в інтересах суспільства і 
споживання; 

- правові - розрахункові, кредитні та інші ві-
дносини, (зобов’язання), що виникають у процесі 
обміну між суб’єктами господарювання. 

Розвиток інформаційних технологій привів до:  
- виникнення нових об’єктів бухгалтер-

ського обліку (насамперед інтелектуальні);  
- нових можливостей документування фак-

тів господарської діяльності, їх реєстрації та архі-
вування;  

- подальшого розвитку засобів зв’язку, пере-
давання даних і обчислювальної техніки. 

Бухгалтерський облік у дослідженнях вчених 
постає вже не стільки як спосіб та засіб відобра-
ження фактів господарського життя і складання зві-
тності, а як система оброблення та інтерпретації об-
лікової інформації, що забезпечує прийняття управ-
лінських рішень [27, с. 80]. 

Система бухгалтерського обліку перебуває під 
впливом багатьох факторів. У різні періоди ро-
звитку суспільства влив певних чинників на 
функціонування системи бухгалтерського обліку 
зростає.  

В структурі сучасної національної системи 
бухгалтерського обліку виділяють дві взаємо-
пов’язаних підсистем (рис. 1): 

- системи регулювання бухгалтерського об-
ліку в Україні 

- системи бухгалтерського обліку окремого 
суб’єкта господарювання. 

Особливістю системи бухгалтерського обліку 
як підсистеми управління як на локальному рівні, 
так і на загальнодержавному є те, що вона інтегро-
вана з іншими підсистемами процесу управління. 
Інтегративність системи бухгалтерського обліку 
проявляється у тому, що поняття національної сис-
теми бухгалтерського обліку можна інтерпретувати 
як у вузькому сенсі – як упорядкованої сукупності 
взаємопов’язаних елементів, об’єднаних з метою 
інформаційного забезпечення процесу управління 
на макро- та мікро- рівнях, так і в широкому розу-
мінні як підсистему, яка входить у структуру фінан-
сової системи для загального управління економіч-
ною діяльністю держави в цілому [28, с. 69]. 
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Рис. 1. Структура національної системи бухгалтерського обліку [ 28, с. 67] 

 

Сучасна облікова система (рис. 2) пов’язана із 

зовнішнім середовищем вхідною і вихідною інфор-

мацією, а з іншими системами ієрархії прямим і 

зворотним зв’язком. На рівні первинної виробничої 

одиниці – центру відповідальності входом системи 

є первинні дані про господарські процеси, а рівні 

підприємства, вхід системи – це узагальнені звітні 

дані про господарську діяльність виробничих оди-

ниць підприємства. Вихід облікової системи є ре-

зультативними даними про господарську діяль-

ність. 

На сьогодні не існує єдиної думки стосовно 

меж системи бухгалтерського обліку її складових, 

та характеру взаємних зв’язків між елементами си-

стеми. Однак, можна стверджувати, що система об-

ліку має враховувати специфіку господарської дія-

льності підприємства, його фінансовий стан і перс-

пективи розвитку та має створювати підстави для 

підтримання економічної стійкості підприємства і 

забезпечення його стійкого розвитку.  

Для вдосконалення управління на мікрорівні і 

підвищення конкурентоспроможності бізнесу дуже 

велике значення має якість інформації, що нада-

ється бухгалтерським обліком. Важливим чинни-

ком підвищення якості фінансової, управлінської та 

іншої інформації є вдосконалення облікового про-

цесу на підприємстві. 

 
Рис. 1. Схема сучасної системи обліку на підприємстві [29, с. 91] 
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До найважливіших об’єктів інформаційного 

забезпечення управління підприємством з позиції 

реалізації задач бухгалтерського обліку, слід відне-

сти: 

- нормативно-правову базу бухгалтерського 

обліку; 

- облікову політику підприємства 

- дані синтетичного та аналітичного обліку; 

- первинні документи; 

- фінансову звітність; 

- внутрішню (управлінську) звітність. 

Зазначені об’єкти повинні бути покладені в ос-

нову формування інформаційного забезпечення уп-

равління підприємством [30, с. 51]. 

Мета інформаційного забезпечення в управ-

лінні виробництвом полягає у формуванні вихідних 

даних про витрати, щоб на базі зібраних даних оде-

ржати агреговану інформацію, що стане основою 

для прийняття управлінських рішень. Досягнення 

такої мети потребує вирішення ряду завдань, що 

стосуються насамперед збору інформації з первин-

них документів, процедур збереження та її передачі 

між працівниками й підрозділами, зведення її для 

потреб управління [31, с. 188].  

Формування інформаційного забезпечення для 

комплексного вирішення завдань управління виро-

бництвом продукції досягається на основі наявно-

сті висококваліфікованого персоналу, обладнання, 

процедур обробки і розподілу отриманої інформа-

ції. Від якісних характеристик кожного з елементів 

залежить ефективність роботи інформаційної сис-

теми загалом. 

Для стабільного розвитку підприємства та ефе-

ктивного процесу прийняття управлінських рішень 

необхідно комплексно підходити до організації об-

лікового процесу. У формуванні інформаційного 

забезпечення підприємства значна роль належить 

працівникам облікового апарату. Вони збирають та 

опрацьовують первинну інформацію, що надходить 

із зовнішнього середовища та з окремих підрозділів 

господарства, обробляють та систематизують, фор-

мують звіти та оцінюють отримані результати з 

урахуванням прогнозованих раніше показників. 

Бухгалтери відіграють значну роль на всіх ета-

пах управління, що полягає у зіставленні ними фа-

ктичних даних з бюджетними, проведенням розра-

хунків, аналізом та інтерпретацією відхилень.  

Таким чином, на основі вивчення поглядів 

спеціалістів, ми погоджуємось із науковцями із 

твердженням, що бухгалтерський облік є однією 

з найважливіших складових у системі управ-

ління, недосконалі форми та методи якої можуть 

уповільнити розвиток економіки [32, с. 51]. 

Висновки та пропозиції. Тактичне управ-

ління це - конкретні дії щодо реалізації намічених 

цілей, тобто короткострокове управління, за якого 

на базі наявної інформації відбувається постійне 

порівняння показників стратегічного плану з дося-

гнутими за певний період результатами.  

Тактичне та стратегічне управління тісно 

по’вязані між собою та спрямовані на досягнення 

встановлених цілей підприємства. Стратегію уп-

равління розглядають як напрями розвитку підпри-

ємств відповідно з поставленою метою, а тактику – 

як шляхи і етапи руху в межах цього напряму. 

Без ефективно організованої системи обліку з 

метою надання інформації про минулі, теперішні та 

майбутні події господарської діяльності підприємс-

тва неможливо приймати обґрунтовані управлін-

ські рішення. А відсутність достатньої аргументації 

та обґрунтованості у прийнятті управлінських рі-

шень зумовлює збільшення ризиків для бізнесу та 

втратою контролю над господарською діяльністю. 

Впевнено можна стверджувати, що якісну взаємо-

дію окремих елементів і підсистем управління за-

безпечує налагоджена система оперативного, ста-

тистичного та бухгалтерського обліку. Підприємс-

тво може досягти найкращих показників при 

відмінній роботі та взаємодії всіх напрямків та ви-

дів обліку як єдиної системи обліку. Бухгалтерсь-

кий облік однаково важливий на всіх рівнях управ-

ління. Вектор спрямованості бухгалтерського об-

ліку направлений від тактичного управління до 

стратегічного і повинен охоплювати все інформа-

ційне поле підприємства.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті здійснено аналіз існуючих методів оцінки рівня споживчого сприйняття маркетингових ін-

струментів промислового підприємства, що дозволило навести алгоритм процесу маркетингового дослі-

дження лояльності клієнтів до маркетингових інструментів, який складається із семи етапів. 

 Вихідний (початковий) етап процесу оцінки рівня споживчого сприйняття маркетингових інструме-

нтів промислового підприємства – визначення проблеми (предмета дослідження).  

Наступний етап процесу оцінки рівня споживчого сприйняття маркетингових інструментів промис-

лового підприємства – оцінка можливостей дослідження проблеми.  

Третій етап – точне формулювання завдань та цілей (конкретний перелік дослідницьких робіт, які 

треба виконати).  

На четвертому етапі розробляють дослідницький проект. Тут визначається об’єкт дослідження, дже-

рела інформації, методи її збору, обробки та аналізу, а також те, хто, як і коли її збиратиме та інтерпрету-

ватиме. 

П’ятий етап процесу оцінки рівня споживчого сприйняття маркетингових інструментів промислового 

підприємства – це збір та систематизація маркетингової інформації.  

Наступний етап процесу маркетингових досліджень – аналіз отриманої інформації, розрахунки відпо-

відних коефіцієнтів, індексів, рядів динаміки тощо. 

Наступним етапом процесу оцінки рівня споживчого сприйняття маркетингових інструментів проми-

слового підприємства є підготовка звіту та його захист, а також прийняття конкретних маркетингових рі-

шень. 

Кінцевим етапом процесу оцінки рівня споживчого сприйняття буде моніторинг.  

ABSTRACT 

The article analyzes the existing assessment methods of the level of consumer perception of marketing tools 

of industrial enterprises, which allowed to bring the algorithm of the process of marketing research of customer 

loyalty to marketing tools, which consists of seven stages. 

The initial stage of the assessment process of the level of consumer perception of marketing tools of an in-

dustrial enterprise is the definition of the problem (subject of study). 

The next stage of the assessment process of the level of consumer perception of marketing tools of an indus-

trial enterprise is to assess the possibilities of the researching problem. 

The third stage is the exact formulation of tasks and setting the goals (specific list of research works to be 

performed). 

At the fourth stage, a research project is developed. The object of the research, the sources of information, 

the methods of its collection, processing and analysis are defined, as well as who will collect and interpret it, how 

and when. 

The fifth stage of the assessment process of the level of consumer perception of marketing tools of an indus-

trial enterprise is the collection and classification of marketing information. 

The next stage of the process of marketing research is the analysis of the received information, calculations 

of the corresponding coefficients, indicators, time series, etc. 

The next stage in the assessment process of the level of consumer perception of marketing tools of an indus-

trial enterprise is the report preparation and its defense, as well as the adoption of specific marketing decisions. 

The final stage of the assessment process of the level of consumer perception will be monitoring. 

Ключові слова: маркетинговий інструмент; споживач, оцінка, метод; алгоритм. 

Keywords: marketing tool; consumer, assessment, method; algorithm. 
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Постановка проблеми. В даний час багато 

промислових підприємств розглядають задоволе-

ність споживачів як основну характеристику якості 

роботи і як фактор, здатний впливати на ефектив-

ність діяльності в цілому. Сформувати ефективну 

систему, в рамках якої повинні реалізовуватися 

процеси проведення досліджень задоволеності і 

прийняття рішень по вдосконаленню роботи з кліє-

нтами або окремих аспектів функціонування орга-

нізацій, дозволяють різноманітні методики й мо-

делі. Однак для сфери промислових підприємств 

такі моделі практично відсутні. В зв'язку з цим ви-

сока потреба в аналізі і розробці єдиного підходу до 

формування і розвитку системи оцінки задоволено-

сті споживачів промислових підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженням методичних підходів до визначення ло-

яльності споживачів до промислової продукції, ви-

значенням займались такі вчені, як О.Бурліцька, М. 

Компанцев, І. Піняк, Р. Пономаренко, Н. Соломя-

нюк, Т. Циганкова та ін. Але, незважаючи на наяв-

ність численних науково-методичних розробок, 

проблеми дослідження теоретичних засад оцінки 

задоволеності споживачів залишаються фрагмента-

рно не дослідженими та потребують подальшого 

наукового обґрунтування.  

Постановка завдання. Мета статті – аналіз іс-

нуючих методів оцінки рівня споживчого сприй-

няття маркетингових інструментів промислового 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Усі методи маркетингових досліджень залежно від 

способу збору інформації поділяються на кабінетні 

і польові. Традиційно маркетингові дослідження 

починають з кабінетних.  

До основних методів кабінетних досліджень 

відносять [2; 3, с. 250]: 

1. Традиційний аналіз, що передбачає дослі-

дження компанії, конкурентів і ринків, які прово-

дять фірми для з’ясування ситуації, що склалася. 

Головним його недоліком є суб’єктивізм.  

2. Case-study передбачає глибинне вивчення 

ситуації, яка склалася, з виділенням основних фак-

торів впливу, діючих мотивів, взаємозв’язку між 

основними досліджуваними елементами тощо.  

3. Контент-аналіз, у ході якого досліджують 

частоту і контекст згадування про торгову марку 

або компанію в основних каналах отримання інфо-

рмації споживачами. Це є важливим для монітори-

нгу іміджу компанії і торговельної марки на ринку.  

4. Економіко-математичні методи, до яких 

належать кореляційний, регресійний, факторний, 

кластерний аналізи, екстраполяція тренду тощо.  

5. Моделювання, яке часто є достатньо ефекти-

вним методом у маркетингових дослідженнях, хоча 

ринок як економічна система не піддається повній 

формалізації.  

6. Аналіз аналогій, який передбачає порів-

няння, наприклад, нового товару, що буде запропо-

нований ринку, або з товаром на схожих закордон-

них ринках, або зі схожим товаром на національ-

ному (локальному, регіональному) ринку. Головне, 

щоб діючі сили і фактори були схожими.  

Польові дослідження є основою будь-якого ма-

ркетингового дослідження. До основних методів 

польових досліджень відносять [1, с.77; 4, с. 54]:  

1. Опитування – це спосіб збору первинної ін-

формації через з’ясування позицій людей, їхніх на-

мірів і поглядів на підставі відповідей на заздале-

гідь поставлені запитання.  

2. Спостереження – це метод збору первинної 

інформації шляхом вивчення поведінки осіб чи їх 

ставлення до певних об’єктів. Його використову-

ють тоді, коли хочуть мати таку інформацію, яку 

неможливо отримати при проведенні опитування. 

3. Експеримент – тип дослідження, коли в ко-

нтрольованих умовах змінюється один чи кілька 

факторів, а інші залишаються незмінними. Тобто 

досліджується вплив одного фактора на інші (на-

приклад, вивчають, як паковання впливає на збут). 

4. Імітаційне моделювання – це метод, який ба-

зується на використанні персонального 

комп’ютера, розробленні моделей та дослідженні 

на їх основі зв’язків між різними маркетинговими 

змінними. 

5. Панельне дослідження, що складається з пе-

ріодичного збору даних в однієї і тієї ж групи рес-

пондентів і є необхідним внаслідок того, що обсяг 

збуту коливається під впливом змін у маркетинго-

вому середовищі. 

Запропонуємо алгоритм процесу оцінки рівня 

споживчого сприйняття маркетингових інструмен-

тів промислового підприємства.  

Одним з принципів і найважливішою переду-

мовою досягнення цілей дослідження є дотримання 

логічної послідовності його етапів. Відповідно до 

цього алгоритм процесу оцінки рівня споживчого 

сприйняття маркетингових інструментів промисло-

вого підприємства включає певну послідовність 

кроків (етапів) (рис. 1). 

Вихідний (початковий) етап процесу оцінки рі-

вня споживчого сприйняття маркетингових інстру-

ментів промислового підприємства – визначення 

проблеми (предмета дослідження). Такою пробле-

мою можуть бути: 

— негативні симптоми (зменшення частки ри-

нку підприємства, рентабельності, прибутковості, 

доходності тощо); 

— причини негативних симптомів (невдала 

система управління маркетингом, незадовільна ор-

ганізація маркетингових досліджень, несприятли-

вий стан конкурентного середовища тощо). 

Для виявлення проблеми можна використати 

дані аналізу результатів виробничо-господарської 

та збутової діяльності підприємства, експертних 

опитувань, спостережень за виконанням маркетин-

гових функцій. 
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Рис. 1. Алгоритм процесу оцінки рівня споживчого сприйняття маркетингових інструментів промисло-

вого підприємства 

 

Наступний етап процесу оцінки рівня спожив-

чого сприйняття маркетингових інструментів про-

мислового підприємства – оцінка можливостей до-

слідження проблеми. Така можливість визнача-

ється реальністю отримання необхідної 

маркетингової інформації, достатністю часу та ре-

сурсів, прогнозною оцінкою результативності дос-

ліджень, визначенням повного переліку альтерна-

тивних дій, які можуть бути використані для 

розв’язання проблеми. 

Третій етап – точне формулювання завдань та 

цілей (конкретний перелік дослідницьких (опытных 

– дослідних, исследовательских – дослідницьких) 

робіт, які треба виконати). Завданням маркетинго-

вих досліджень є аналіз розробленого варіанта 

розв’язання певної маркетингової проблеми (чи за-

безпечить бажаний результат реалізація певних ма-

ркетингових заходів порівняно з іншими варіан-

тами розв’язання) [6]. 

На четвертому етапі розробляють дослідниць-

кий проект. Тут визначається об’єкт дослідження, 

джерела інформації, методи її збору, обробки та 

аналізу, а також те, хто, як і коли її збиратиме та 

інтерпретуватиме. 

П’ятий етап процесу оцінки рівня споживчого 

сприйняття маркетингових інструментів промисло-

вого підприємства – це збір та систематизація ма-

ркетингової інформації. Цей етап потребує найбі-

льших затрат часу і витрат коштів, є джерелом най-

більшої кількості помилок через складності в 

налагодженні комунікацій з респондентами (непра-

вильні відповіді, відмова від співробітництва, необ-

хідність додаткових зустрічей тощо), проблеми зі 

збирачами інформації (упередженість суджень, ни-

зька кваліфікація, недобросовісність тощо). 

Результатом зазначених етапів маркетингових 

досліджень є масиви інформації, тобто та «сиро-

вина», яку необхідно обробити, щоб вона стала 

придатною для прийняття відповідних рішень. 

Тому наступним етапом процесу маркетингових 

досліджень є аналіз отриманої інформації, розра-

хунки відповідних коефіцієнтів, індексів, рядів ди-

наміки тощо. 

Наступним етапом процесу оцінки рівня спо-

живчого сприйняття маркетингових інструментів 

промислового підприємства є підготовка звіту та 

його захист, а також прийняття конкретних марке-

тингових рішень. 

Для виявлення існуючого рівня задоволеності 

та лояльності споживачів щодо продукції підпри-

ємства проводити моніторинг. Це і буде кінцевим 

етапом процесу оцінки рівня сприйняття продукту 

споживачами. На початку проведення підприємс-

тво має чітко визначити призначення та цілі моні-

торингу задоволеності споживачів, які, на нашу ду-

мку, мають включати такі елементи [6, c. 80]: 

– аналіз реакції споживачів на наявну, нову 

продукцію або товар зі зміненим складом чи техно-

логією виробництва; 

– оцінювання інформації щодо поведінки пер-

соналу підприємства під час роботи з клієнтами; 

– вивчення причин рекламацій чи скарг спожи-

вачів; 

– здійснення моніторингу тенденцій задоволе-

ності клієнтів; 

Визначення проблеми 

Оцінка можливостей дослідження 

Формування цілей та завдань оцінки рівня споживчого 

сприйняття маркетингових інструментів 

Розробка дослідницького проекту 

Збір та систематизація маркетингової інформації 

Аналіз інформації 

Підготовка звіту та його захист 

Прийняття рішень щодо видів маркетингових інструментів 

Моніторинг 
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– усебічне дослідження причин утрати спожи-

вачів або частки ринку; 

– порівняння задоволеності споживачів проду-

кції у відношенні до інших підприємств.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 

використання на практиці запропонованого авто-

ром алгоритму процесу задоволеності споживачів 

дасть змогу підприємству підвищити ефективність 

і результативність збору, обробки та оцінювання ін-

формації щодо лояльності клієнтів.  
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и динамично развивающимся азиатским экономикам потребуются значительные объемы дополнительных 

поставок энергоресурсов – в первую очередь, природного газа. В итоге, Индии, как и многим странам, 
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ABSTRACT 

An analysis of key drivers of world energy development revealed another new factor that can seriously change 

the conditions of world markets. There is reason to believe that the peak of coal production in China and India will 
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Индия одна из самых крупных и быстрорасту-

щих стран в мире. Так, в стране производится 2% 

от мировой промышленной продукции, темпы 

среднегодового роста ВВП Индии не опускались 

ниже 5%. Рост спроса на энергоносители и энерго-

потребление объясняется устойчивым ростом эко-

номики страны. Индия, по потреблению энергоре-

сурсов, является четвертой страной в мире и второй 

в Азии, а также входит в число крупнейших импор-

тером нефти и газа (в основном СПГ).  

В настоящее время, более 70% электроэнергии 

Индии вырабатывается ТЭС, которая работает пре-

имущественно на угле. Страна обладает большими 
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собственными запасами угля, при этом его стои-

мость достаточно низкая. Крупным производите-

лем угля является государственная компания Coal 

India Limited (CIL). При этом, стоит отметить высо-

кую зольность топливного угля и недостаток мощ-

ностей по добыче и переработке данного ресурса.  

Согласно государственной программе 

Jawaharlal Nehru National Solar Mission, через 10 лет 

ожидается увеличение использования солнечной и 

ветряной энергетики в 2 раза, мощность солнечных 

электростанций в 2022 г. должна составить 22 ГВт. 

Наибольшее количество электростанций сосредо-

точено в северо-западной части страны, в таких 

штатах как Гуджарат, Раджастхан, Ладакх и Маха-

раштра. Однако развитие этого вида энергетики 

сдерживается высокими капитальными вложени-

ями. 

Индия является страной зависимой от импорта 

нефти, внутренний спрос достигает 75-80%. Соб-

ственная добыча нефти в Индии не велика и покры-

вает около 20% внутреннего спроса. Однако, надо 

учитывать, что страна имеет низкий уровень геоло-

гической изученности, и аналитики предполагают 

наличия потенциала открытия крупных месторож-

дений. По прогнозам потребление нефти в Индии 

возрастает более чем на 4% в год. 

Среди большого количества нефтегазовых 

компаний, крупнейшими являются государствен-

ные компании: Oil and National Gas Corporation 

(ONGC) и Индийская Нефтяная Корпорация (Indian 

Oil Corporation). Индия является одним из крупней-

ших переработчиков нефти и экспортером нефте-

продуктов на мировом рынке. Такая ситуация сло-

жилась благодаря тому, что страна смогла привлечь 

частные инвестиции в данный сектор.  

Крупнейший и одновременно самый мощный 

НПЗ в мире находится в индийском г. Джамнагаре. 

Его перерабатывающая мощность составляет по-

рядка 70 млн. т/год. Джамнагарский НПЗ – част-

ный, принадлежит Reliance Industries, которая инве-

стировала в модернизацию завода колоссальную 

сумму в 6 млрд. долл. США. Инвестиции не про-

пали даром – RIL является лидером на нефтехими-

ческом рынке Индии [4]. 

Индийская нефтегазовая корпорация Bharat 

Petroleum имеет у побережья страны шесть судов 

для перевозки сырья, некоторые из них являются 

довольно крупными нефтетанкерами. 

СПГ в настоящее время составляет около 6% 

энергетического баланса страны. Собственная до-

быча порядка 30 млрд. куб. м в год, а потребность 

около 50 млрд. куб. м., необходимые объемы Индия 

получает за счет импорта СПГ. Основным постав-

щиком газа выступает Катар (около 80%).  

В последнее время огромное значение начи-

нают приобретать отношения России и Индии в об-

ласти энергетики. Россию и Индию связывает более 

чем 70-летняя история дипломатических отноше-

ний. Особую роль в этих отношениях играет пер-

спектива энергодиалога между странами. Повы-

шенный интерес вызывает разработка месторожде-

ний природного газа российскими компаниями, 

российский бизнес заинтересован в инвестирова-

нии в строительство трубопроводов. Одним из важ-

нейших проектов российско-индийского сотрудни-

чества в области атомной энергетики является АЭС 

«Куданкулам». Российская сторона проводит ввод 

в эксплуатацию, поставку оборудования и материа-

лов из РФ, надзор за строительством зданий и со-

оружений АЭС, и техническую поддержку.  

ПАО «Роснефть» инвестировало средства в 

приобретение 49% акций индийской компании 

Essar Oil Ltd. Стоимость двухсторонних энергети-

ческих соглашений составляет порядка 23 млрд. 

долларов. Индия стремиться обеспечить поставку 

российских углеводородов, планируется совмест-

ное строительство атомных электростанций. В 

свою очередь для России сложившаяся ситуация 

дает шанс диверсифицировать свой энергетический 

экспорт за счет Индии. Развитие инфраструктуры в 

Индии также предоставляет крупные возможности 

для российских компаний. В качестве приветствен-

ного шага на саммите в Гоа в 2016 году был создан 

двусторонний инвестиционный фонд Индийского 

фонда национальной инфраструктуры с Россий-

ским фондом прямых инвестиций для содействия 

инвестициям в высокие технологии обоих госу-

дарств. Вместе с тем, были подписаны Меморан-

думы о развитии интеллектуальных городов, транс-

портная логистика, судостроение и железные до-

роги в штате Андхра-Прадеш, а также развития 

сотрудничества в нефтегазовой сфере между дру-

гими районами. Предполагается, что РФ также бу-

дет инвестировать в проект промышленного кори-

дора в Дели-Мумбаи [5]. 

Индия приняла принципиальное решение об 

участии в проекте «Восток Ойл». Проект «Восток 

Ойл» включает ресурсную базу крупнейших место-

рождений Ванкорского кластера (Ванкорского, 

Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также 

перспективных нефтеносных площадок на севере 

Красноярского края, таких как Паяхская группа ме-

сторождений и Западно-Иркинский участок [3].  

В 2019 г. в присутствии министра Д. Прадхана 

индийский консорциум из 4 компаний (Bharat 

PetroResources Ltd, Indian Oil Corp, ONGC Videsh 

Ltd и Oil India Ltd) и Роснефть подписали соглаше-

ние о сотрудничестве, подтвердив заинтересован-

ность в участии индийские компании в Восточном 

кластере проекта России. 

К 2030 году добыча нефти в Арктическом кла-

стере «Восток Ойл» может составить 100 млн. 

т./год. Минэнерго оценивало инвестиции в «Восток 

Ойл» до 10 трлн. руб. 

Индия при отсутствии собственных нефтяных 

запасов, серьезно рассчитывает увеличить поставки 

российской нефти по маршруту Владивосток - Чен-

наи (Мадрасский Порт). 

К тому же, Nayara Energy - индийская дочка 

Роснефти, владеет НПЗ Вадинар, мощностью 20 

млн. т, глубина переработки - 95,5%. 

Сеть Nayara Energy рассматривается возмож-

ность увеличения в 2 раза производительности 

нефтепереработки на НПЗ Вадинар в Гуджарате. В 

https://neftegaz.ru/analisis/view/8485-Glubina-pererabotki-nefti-v-Rossii-Evrope-i-SShA
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ответ, компания «Роснефть» планирует инвестиро-

вать в индийский НПЗ 650 млн. долл. США в 2020 

- 2021 г. 

Помимо этого, «Роснефть» и компания Indian 

Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт 

на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 

млн. т. нефти до конца 2020 года [1]. 

В настоящее время, ограничения на рынке со-

хранятся и продолжат оказывать давление на 

нефтяной спрос в течение следующего квартала, 

как считает эксперт по нефтяным рынкам Facts 

Global Energy Сентил Кумара (Senthil Kumaran) [2]. 

Таким образом, НПЗ Индии планируют с осторож-

ностью увеличивать объемы сырья на июль и ав-

густ 2020 г., а также, возможно, рассмотрят сокра-

щение поставок по срочным контрактам. 

Учитывая данные факты и сведения, можно 

сделать следующие выводы по взаимовыгодному и 

перспективному сотрудничеству России и Индии: 

1. «Росатом» и «КАЭ» Индии на протяжении 

20 лет сотрудничают в строительстве АЭС «Кудан-

кулам». Пуск второй очереди АЭС запланирован на 

2020-2021 г. В проект инвестировано около 10 

млрд. долл.; 

2. Индийская ONGC – инвестор шельфового 

проекта «Сахалин - 1»; 

3. Индийские инвестиции в российскую эко-

номику (около 8 млрд. долл.) сосредоточены в 

первую очередь в нефтегазовой отрасли. Россий-

ские инвестиции в экономику Индии (более 4 млрд. 

долл.) направлены в атомную энергетику, техноло-

гии, транспорт; 

4. Программа новой индустриализации 

«Make in India», объявленная премьер-министром 

Индии Нарендрой Моди, открывает новые перспек-

тивы российско-индийского сотрудничества; 

5. Компании «Роснефть» и «Газпром» вместе 

с индийскими компаниями готовят проекты по 

освоению арктического шельфа. «Зарубежнефть» 

планирует участвовать в разработке индийских ме-

сторождений. 

Таким образом, сотрудничество России со 

странами АТР заключается в развитии энергетиче-

ских ресурсов с использованием инновационного и 

инвестиционного потенциал ведущих экономик. 

Общие стратегии с Индией позволит в долгосроч-

ной перспективе сформировать принципиально 

геоэкономические подходы к многостороннему 

взаимодействию. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджено становлення системи управління фінансовими інструментами ринку фінансових 

послуг, що відбувалося в кількох взаємопов’язаних напрямах: еволюція фінансової думки, становлення ринку 

грошей, ринку банківських послуг, ринку страхових послуг, ринку інвестиційних послуг та цінних паперів. 

Класифіковано еволюцію грошей за типом творення від монет до цифрових з врахуванням періодизації. Про-

ведено аналіз впливу розвитку і трансформації грошей на розвиток ринку фінансових послуг. Показано, що 

створення Венеціанського банку, Англійського банку, поява центральних банків, створення міжнародних фі-

нансових організацій в результаті Бреттон-Вудської конференції, відмова від золотого стандарту на Ямайській 

конференції зі створенням міжнародної валюти були основними позиціями в історії управління фінансовими 

інструментами ринку банківських послуг. Розкрито становлення ринку страхових послуг, періодизація якого 

залежить від вдосконалення фінансових послуг спочатку в галузі комерційного страхування з поступовим роз-

ширенням предмету договору, згодом – державного страхування та переходом фінансових інструментів ринку 

страхових послуг на цифровий рівень. Виявлено, що становлення ринку інвестиційних послуг та послуг на ри-

нку цінних паперів і деривативів відбувалося за рахунок вдосконалення фінансових інструментів типу векселів, 

акцій, урядових боргових зобов’язань тощо з урахуванням їх подальшої цифровізації, та фінансових посеред-

ників, як брокерські контори та фондові біржі.  
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Постановка проблеми. Управління фінансо-

вими інструментами ринку фінансових послуг є ос-

новою у діяльності фінансових посередників та ін-

ших виконавців фінансових послуг. Успішність їх 

діяльності залежить від прогнозування цін на фі-

нансові інструменти і виявлення їх подальшої пове-

дінки. Ще на початку ХХ ст. Чарльз Доу зазначав, 

що для того, щоб виявити напрям руху цін фінансо-

вого ринку, достатньо подивитись на графік його 

поведінки до поточного моменту часу. Аналогічно, 

щоб визначити тенденції розвитку фінансових ін-

струментів ринку фінансових послуг необхідно 

проаналізувати становлення даного ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Становлення системи управління фінансовими ін-

струментами ринку фінансових послуг складається 

з кількох основних напрямів, таких як становлення 

складових ринків фінансових послуг, еволюція фі-

нансової думки та трансформація грошей. Відпо-

відно, дослідженням розвитку ринків страхових, 

банківських та інвестиційних послуг займалися такі 

вчені як Сіренко І., Гербст О., Катан Л., Демчук Н., 

Холодна Ю., Рац. О. [1-4]. Значний внесок в дослі-

дженні еволюції грошей фінансової думки зробили 

Катасонов В., Шумпетер Й., Базецька А., Чухно А. 

[5-8].  

Виділення невирішених раніше частин про-

блеми. Становлення ринку фінансових послуг, ево-

люції фінансової думки та грошей мають спільні 

риси, їх розвиток взаємопов’язаний. Разом вони фо-

рмують фінансовий ринок, об’єктом якого є фінан-

сові інструменти, однак як правило вони досліджу-

ються відокремлено, тому важливим є розгляд саме 

системи управління фінансовими інструментами 

ринку фінансових послуг.  

Метою статті є розкриття становлення сис-

теми управління фінансовими інструментами ри-

нку фінансових послуг з метою визначення пріори-

тетних напрямів подальшого розвитку фінансових 

інструментів.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток сис-

теми управління фінансовими інструментами за 

ступенями розвиненості ринку та ринкових відно-

син [8], поділяється на наступні етапи: прямий об-

мін товарами (бартер, роль грошей виконують лік-

відні та надліквідні товари); включення в товарний 

обіг свідоцтв (складських розписок про наявність 

інших товарів, в якості грошей поряд з надліквід-

ними товарами виступають і такі свідоцтва); лега-

лізація складських розписок неповного заміщення 

та фіатних інструментів (поняття фінансів розши-

рюється за рахунок таких інструментів); інтеграція 

розподільчих секторів у світову фінансову систему 
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(грошима виступають наднаціональні валюти, при-

чому більшість інших грошей є деривативними ін-

струментами, тобто складськими розписками про 

наявність в золото-валютних резервах держави 

міжнародних резервів необхідного обсягу). 

Відповідно до розглянутих етапів та періоди-

зації становлення науки про фінанси [6-7], доцільно 

виділити чотири основні етапи становлення сис-

теми управління фінансовими інструментами ри-

нку фінансових послуг відносно розвитку грошей 

як основи фінансового ринку: догрошовий (XVI ст. 

до н.е. – VI ст. до н.е.); допаперовий (VI ст. до н.е. 

– XII ст.); паперовий (XII ст. – початок XXI ст.); ци-

фровий (початок XXI ст. – теперішній час). Зазна-

чені етапи співвідносяться з етапами розвитку фі-

нансової системи та ринку фінансових послуг, 

включаючи появу різноманітних фінансових ін-

струментів. Сучасний ринок фінансових послуг по-

діляється на ринки банківських послуг, страхових 

послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними 

паперами і крипто активами, та інших видів ринків, 

що забезпечують обіг фінансових активів. Розгля-

немо становлення кожного з цих ринків окремо. 

Становлення ринку банківських послуг. Виді-

ляються такі основні етапи розвитку банківської ді-

яльності: I етап – від античності до виникнення Ве-

неціанського банку; II етап – з 1156 р. до заснування 

Англійського банку в 1694 р.; III етап – з 1694 р. до 

початку XIX ст.; IV етап – з початку XIX ст. до те-

перішнього часу [4]. Згадки про надання фінансо-

вих послуг типу банківських зустрічаються ще до 

нашої ери. Передумови розвитку банківської 

справи створили тамплієри, яким власники зали-

шали гроші на зберігання, та вважалися провідними 

фінансистами Європи протягом кількох століть, які 

детально описували проведені фінансові операції. 

Тоді ж і виникли перші безготівкові операції (депо-

зитні), тобто записи про наявність коштів перено-

силися з однієї книги до іншої. Таким чином вини-

кло підґрунтя для зловживання міняйлами. Це 

сприяло створенню перших громадських банків з 

більшим спупенем довіри і переходом до другого 

етапу розвитку. Таким чином 1156 р. було створено 

перший громадський банк “Монтеньєва” – уста-

нова у Венеції для внесення податків та проведення 

окремих банківських операцій. Згодом італійські 

банкіри розширили та удосконалили операцію до 

термінового депозиту з відчуженням власності, 

вкладу до запиту, а також відновлюваного терміно-

вого вкладу. Внаслідок розвитку торгівлі в XII – 

XIII ст. банки почали з’являтися по всій Італії, Ан-

глії, Франції, Нідерландах. Шляхом злиття дрібних 

банків 1407 р. у Генуї було створено банк Святого 

Георгія, який мав статус кредитора республіки. Ви-

користання безготівкових розрахунків в банку Свя-

того Георгія стало можливим тільки в 1675 р.. У Ве-

неції ж перший банк з безготівковими розрахун-

ками “Banco di Rialto” був створений у 1587 р. після 

краху приватного банку Пізані. У 1609 р. в Голлан-

дії створено державний Банк Амстердама, 1619 р. 

засновано державний Гамбурзький банк. До їх фу-

нкцій належали: прийом грошей на зберігання 

(банк не використовував їх для фінансових опера-

цій, тому не платив відсоток за депозит, а брав 

плату за зберігання); проведення операцій з пере-

казу грошей та перенесення рахунків в цих же бан-

ках. У 1694 році Уільям Петерсон заснував банк 

Англії, який склав основу сучасної дворівневої ба-

нківської системи зі статутним капіталом 1200 000 

фунтів стерлінгів у вигляді банківських квитків. 

Банк мав право розплачуватися цими квитками, був 

монополістом у сфері продажу золота, надавав по-

зики під заставу майна, дисконтував векселі та міг 

приймати поповнення рахунків з подальшою ви-

платою відсотків по ним. Наприкінці XVII ст. - 

XVIII ст. створюються банки з новим на той час 

способом розрахунків за чеками та появою депози-

тних вкладів, до яких відносяться Королівський 

банк (Шотландія, 1695 р.), Віденський банк (1703 

р.), Банк Британської компанії для торгівлі полот-

ном (Англія, 1706 р.), Прусський банк для морської 

торгівлі (1767 р.), Петербурзький банк (Російська 

Імперія, 1780 р.). З появою відсотків і відмови від 

комісії за зберігання депозити для вкладників стали 

вигіднішими. Депозити поділялися на строкові, 

ощадні та до запиту. Це спричинило приток грошей 

і клієнтів в банки та розвиток банківської системи в 

Англії, Шотландії, Австрії, Німеччині, Швейцарії, 

Північній Америці, банки державного значення 

були наділені функцією емісії банкнот, що стало 

початком нового етапу розвитку банківської діяль-

ності і виникнення Центральних Банків. Також 

Центральні Банки були створені у Франції (1800 р.), 

Австрії (1806 р.), Росії (1860 р.), Рейхсбанк у Німе-

ччині (1874 р.), Банк Іспанії (1874 р.), Федеральна 

Резервна Система США (1913 р.). Паралельно ство-

рювалися спеціалізовані банки (народні для обслу-

говування населення, іпотечні, ремісничі тощо), по-

зикові та ощадні каси (інвестували кошти в держа-

вні цінні папери), ломбарди. Поява великої 

кількості банків спричинила активну конкуренцію 

та появу нових видів фінансових послуг таких, як 

лізингові та факторингові операції та сек’юритиза-

ція активів. Правові обмеження для банків на ринку 

цінних паперів спонукало появу трастових опера-

цій. Це все призвело до глобальних змін в системі 

управління фінансовими інструментами ринку фі-

нансових послуг в банківській сфері. У 1917 році в 

США в сфері банківських послуг з’явився новий 

вид фінансової послуги - операції РЕПО. Після 

Першої Світової Війни створено Банк Міжнарод-

них Розрахунків (1930 р., м. Базель) для контролю 

за виплатами репарацій Німеччиною. В 1944 року у 

Сполучених Штатах Америки відбулась Бреттон-

Вудська Міжнародна валютно-фінансова конфере-

нція [9] з метою мобілізації фінансових ресурсів 

для ліквідації наслідків війни, на якій вирішено 

створити Міжнародний валютний фонд (для відно-

влення і стабілізації світової валютно-фінансової 

системи) та Міжнародний банк реконструкції і роз-

витку в системі Світового банку (для інвестування 

приватного сектору). В процесі структурних і еко-

номічних трансформацій в світі їх функції розши-

рилися і виникла мережа міжнародних валютно-
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кредитних організацій як регіонального, так і між-

народного характеру (1991 р. - Європейський банк 

реконструкції і розвитку, 1959 р. - Міжамерикансь-

кий банк розвитку, 1965 р. - Азіатський банк розви-

тку, 1966 р. - Африканський банк розвитку тощо). 

Вже в 1960-х рр. Внаслідок “взаємопроникнення” 

банківських систем національні валюти деяких 

країн перетворювалися в авуари, не підпорядковані 

національним регуляторам. Поворотним моментом 

в історії фінансових послуг стала Ямайська конфе-

ренція МВФ в Кінгстоні в січні 1976 році [10]. За 

договором країн-членів МВФ було вирішено відмо-

витися від золотого стандарту, а також введено си-

стему спеціальних прав запозичення (СПЗ або 

SDR) в якості світової валюти як основи валютних 

резервів одночасно з фіксацією ряду валют як резе-

рвних, відмінено жорстку фіксацію курсів, а МВФ 

визначено контролюючим органом за валютною 

політикою країн-членів. Наприкінці ХХ ст. розпо-

чався розвиток банківської системи в країнах коли-

шнього СРСР. Недосконалість законів та дешева 

валюта зробили привабливим ринок для банків з 

іноземним капіталом. На початку ХХІ ст. у Велико-

британії нараховується понад 400 іноземних банків, 

більшість з яких розташовані в Лондоні, як фінан-

совому центрі Англії. У Франції нараховується 160 

іноземних банків 35 країн із загальної кількості 360 

банків. Сьогодні світові та європейські банки відіг-

рають важливу роль у формуванні міжнародної та 

державної економіки в значенні фінансових посере-

дників в сфері міжнародних відносин і пропонують 

поряд з традиційними такі види послуг (інформа-

ційне забезпечення, випуск пластикових карток, 

факторинг, лізинг тощо), які стали дієвим інструме-

нтом в системі управління на ринку банківських по-

слуг. 

Становлення ринку страхових послуг. Найдав-

ніші випадки страхування були зафіксовані приб-

лизно в XVIII ст. до н.е. у Вавилоні, в VI ст. до н.е. 

в Індії та Лідії у вигляді угод між морськими та су-

хопутними караванами у випадку нападів грабіж-

ників. В Стародавньому Римі використовувалося 

взаємне страхування у деяких профспілках. З роз-

витком ринкових відносин, промисловості та фі-

нансових інструментів почав розвиватися і ринок 

страхових послуг у комерційному сенсі, який поді-

ляють на чотири основні етапи. 

І етап - XIV - XVII ст. Початком комерційного 

страхування прийнято вважати оформлення пер-

шого страхового договору в Італії у 1347 році щодо 

вантажу судна. Заснування першої страхової ком-

панії припадає на 1424 рік у місті Генуї і вже 1435 

року в Барселоні було прийнято перший закон 

щодо страхування. Страхувальники діяли одноосі-

бно, але розвиток фабричного виробництва та зро-

стання обсягів роботи і кількості клієнтів потребу-

вали їх корпоративної інтеграції. 

ІІ етап - кінець XVII - XIX ст. Подальшого ро-

звитку страхування набуло завдяки наступним при-

чинам: створення страхових об’єднань, поява стра-

хування життя; впровадження математичних і ста-

тистичний методів; велика пожежа в Лондоні 1666 

р. (згоріло 13 тис. будинків та більше 100 церков, 

значні людські втрати). В результаті тих подій 1667 

року було створено Пожежне Бюро і 1684 року 

“Дружнє товариство” зі страхування від подібних 

випадків, у 1688 р. засновано всесвітньовідому ком-

панію Ллойдс, діяльність якої в 1871 році була ле-

галізована і стала самою великою на той час орга-

нізацією зі страхування, обміну та отримання інфо-

рмації щодо світового ринку [11]. 

ІІІ - кінець XIX - середина XX ст. На цьому 

етапі багато держав виступають у ролі страховика і 

намагаються націоналізувати страховий ринок (Іта-

лія, Уругвай). Виникають нові види страхування 

(пенсійне, депозитне, медичне, від безробіття 

тощо), що знижує в суспільстві соціально-економі-

чну напругу і стає надійним джерелом кредитних 

ресурсів в державі. Страхування стає важливою ча-

стиною державної фінансової політики і інструме-

нтом в системі управління фінансовими інструмен-

тами ринку фінансових послуг. 

IV - середина ХХ ст. – теперішній час. Після 

Другої Світової війни ринок страхових послуг інте-

грується в світовий ринок фінансових послуг і по-

чинається процес його глобалізації. З кінця ХХ ст. 

правова база посилюється, відкриваються нові ри-

нки (Росія, Китай). Розвиток інформаційних техно-

логій посилює процеси глобалізації, що дає змогу 

переходити в он-лайн середовище та проводити 

операції практично миттєво. Предмет договору ро-

зширюється включно до фінансових інструментів 

різних типів [12]. 

Становлення ринку інвестиційних послуг, опе-

рацій з цінними паперами та деривативами. В се-

редні віки інвестування тісно переплітається з отри-

манням позики під заставу з правом повного кори-

стування заставним майном до повернення позики. 

В часи розвитку морської торгівлі в Генуї, Італії, Ін-

дії виникли договори між купцем-інвестором та 

власником корабля на отримання 30% всіх доходів 

від свого майна, всі втрати обов'язково страхува-

лися. 

З розвитком і появою великого розмаїття фі-

нансових інструментів з’явилися нові види інвесту-

вання. В ХІІІ ст. регулярними стали вексельні яр-

марки в Шампані, Леоні та Безансоні, де платіжним 

засобом були саме векселі. 

В ХVI ст. почали продаватись боргові зо-

бов’язання урядів Іспанії, Франції, Англії, Голлан-

дії та Португалії на біржі в Антверпені. По першим 

цінним паперам фіксований відсоток виплачувався 

тільки першому власнику, або іншому при умові, 

що перший ще живий. Діяльність бірж та фондових 

ринків починалась з позабіржових угод, однією з 

перших зареєстрована угода в 1568 році з продажу 

частини акцій гірськорудної компанії. В 1611 р. 

була створена одночасно товарна і фондова Амсте-

рдамська біржа. На ній оберталися векселі, держа-

вні цінні папери, акції Голландських торговельних 

компаній, акції Ост-Індських та Вест-Індських під-

приємств. В ХVІ ст. створювалися перші акціонерні 

товариства, вже наприкінці XVII ст. виникла про-

фесія брокера з цінних паперів. У Великобританії 

Королівська біржа, створена ще в 1564 році, Stock 

Exchange з 1773 року використовувалася брокерами 
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для заключення фінансових угод з цінними папе-

рами. У 1771 році у Відні створено фондову біржу 

для торгівлі цінними паперами, що слугувала дже-

релом постійного та регулярного поповнення бю-

джету, а її працівники - держслужбовці з виключ-

ним правом на проведення угод та встановлення 

своєї (маклерської) ціни на цінні папери. Нью-

Йоркська фондова біржа заснована у 1792 році два-

дцяти чотирма брокерами. З початку ХІХ ст. стрі-

мко збільшується кількість акціонерних товариств і 

власників цінних паперів серед населення. Поява 

цінних паперів та становлення системи управління 

фінансовими інструментами в результаті стають 

двигуном індустріалізації суспільства. В 1868 році 

в Лондоні створено інвестиційний фонд The Foreign 

and Colonial Government Trust, в США перший тра-

стовий фонд було створено 1924 року The 

Massachusetts Investors Trust. У 80-ті рр. ХХ ст. ви-

никли безпаперові цінні папери, які, аналогічно до 

безготівкових грошей, існують у вигляді записів на 

рахунках. Наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. змі-

нилась форма торгівлі на біржах та фондових рин-

ках з початком цифровізації економіки. Більшість 

угод нині проводяться онлайн через локальні 

комп’ютерні мережі. Зі створенням технології бло-

кчейн цінні папери класичного вигляду трансфор-

муються в крипто цінні папери або криптоактиви 

[13]. На зміну традиційної ІРО (Initial Public 

Offering) на основі блокчейну з’являється ІСО 

(Initial coin offering), створена в 2013 році на плат-

формі Ethereum. ІСО набагато полегшує залучення 

інвестицій в бізнес-проекти та вимагає менших об-

межень і працює на основі токенів, що сприяло по-

яві нового типу краудфандингу [14]. На основі рет-

роспективного аналізу становлення системи управ-

ління фінансовими інструментами ринку 

фінансових послуг можна побудувати загальноісто-

ричну систематизацію етапів, в якій наочно спосте-

рігається взаємозв'язок між переходами на кожний 

новий етап складових ринку фінансових послуг та 

трансформацією економіки в цілому. 

Таблиця 1. 

Становлення системи управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг 

Розділ/етапи І ІІ ІІІ ІV 

Гроші 

Догрошовий 

До VI ст. до 

н.е. 

Допаперовий 

VI ст. до н.е. – 

XII ст. 

Паперовий 

XII ст. - початок XXI ст. 

Цифровий 

початок XXI ст. - 

по теперішній 

час 

Ринок банківсь-

ких прслуг 

До XII ст.  

Становлення 

на приватному 

рівні 

XII ст. - XVII ст. 

Виникнення гро-

мадських банків. 

XVII ст. - XIX ст. 

Виникнення депозитів, без-

готівкових розрахунків 

XIX ст. - по тепе-

рішній час 

Створення цент-

ральних банків 

Ринок страхо-

вих послуг 

XIV ст. - XVII 

ст. 

Становлення 

майнового 

страхування 

XVII ст. - XIX ст. 

Становлення 

страхування 

життя, виник-

нення страхових 

об’єднань 

XIX ст. - XX ст. 

Націоналізаціястрахового 

бізнесу 

XX ст. – по тепе-

рішній час 

Інтегрування в 

світовий ринок 

фінансових пос-

луг 

Ринок інвести-

ційних послуг та 

цінних паперів 

XIII ст. – XVI 

ст. 

Вексельний 

 

XVI ст. – XVIII 

ст. 

Акції, урядові 

боргові зо-

бов’язання 

XVIII ст. – XX ст. 

Поява брокерів та фондо-

вих бірж 

XX ст. – по тепе-

рішній час. Без-

паперові цінні 

папери, цифриві-

зація 

Еволюція фінан-

сової думки 

До VI ст. до 

н.е. 

Етап ненауко-

вого стану 

VI до н.е. - XIII 

ст. 

Становлення 

класичної теорії 

фінансів 

XIII ст. - XX ст. 

Розвиток класичної теорії 

фінансів 

XX ст. - по тепе-

рішній час 

Становлення не-

окласичної теорії 

фінансів 

Джерело: Складено авторами 

 

Висновки. Проведений порівняльний аналіз 

виявив, що початковий стан розвитку фінансів від-

повідає догрошовому періоду і продовжувався до 

VI ст. до.н.е.. З появою перших грошей розпочався 

науковий період фінансів, який характеризувався 

становленням класичної теорії фінансів і зароджен-

ням банківських послуг (до ХІІ ст.н.е.). Введення в 

обіг окрім монет паперових грошей у ХІІ ст. спри-

яло виникненню ринку цінних паперів та інвести-

цій, зокрема, векселів та майнового страхування. 

Розвиток виробництва, торгівлі та мореплавства 

стали основою для створення перших громадських 

банків. З XVI ст. поступово з’являлись такі фінан-

сові інструменти як акції, урядові боргові зо-

бов’язання, контракти на страхування життя, депо-

зитні гроші, а також відповідна інфраструктура у 

вигляді фондових та товарних бірж, Центральних 

Банків, брокерських контор. З ХХ ст. розпочина-

ється становлення етапу неокласичної теорії фінан-

сів і продовжується по теперішній час. За цей пе-

ріод відбулась інтеграція ринку банківських послуг 

в світовий, яка супроводжувалась створенням гло-

бальних фінансових інституцій (МВФ, СБ, ЄБРР, 

БМР) покликаних сприяти виходу із післявоєнних 
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криз. Наприкінці ХХ ст. розпочався активний пере-

хід до безпаперових фінансових інструментів в кон-

тексті цифривізації суспільства, останнє десяти-

ліття характеризується появою та впровадженням у 

сфери економіки токенів та криптофінансів.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито теоретичні аспекти привабливості сфери туризму та розглянуто основні чинники, 

які на думку різних авторів впливають на привабливість дестинації. Обґрунтовано необхідність відбору 

критеріїв оцінки економічної привабливості сфери гостинності. Актуальність статті полягає у тому, що 

сьогодні відсутній механізм оцінки економічної привабливості сфери гостинності, що є необхідним при 

оцінці діяльності підприємств даної галузі як з позиції споживачів, так і з позиції інвесторів. Запропоно-

вано математичний інструментарій оцінки економічної привабливості з використанням бенчмаркінгового 

підходу. 

ABSTRACT 

The article reveals theoretical aspects of the attractiveness of tourism and considers main factors that, accord-

ing to various authors, affect the attractiveness of the destination. The necessity of selection of criteria for assessing 

the economic attractiveness of the sphere of hospitality has been substantiated. The relevance of the article is 

confined in the fact that nowadays there is no mechanism for assessing the economic attractiveness of the sphere 

of hospitality, which is necessary when assessing the activities of enterprises in this industry both from the stand-

point of consumers and from the standpoint of investors. Mathematical tools for assessing economic attractiveness 

using a benchmarking approach have been proposed. 

Ключові слова: економічна привабливість, сфера гостинності, бенчмаркінг. 

Keywords: economic attractiveness, sphere of hospitality, benchmarking. 

 

http://www.jstor.org/stable/40438220
http://www.lloyds.com/The-Market/Operating-atLloyds/Solvency-II/About/What-is-Solvency-II
http://www.lloyds.com/The-Market/Operating-atLloyds/Solvency-II/About/What-is-Solvency-II
http://www.lloyds.com/The-Market/Operating-atLloyds/Solvency-II/About/What-is-Solvency-II


36 Sciences of Europe # 52, (2020) 

Постановка проблеми. В сучасних умовах, 

що характеризуються підвищенням конкуренції на 

ринку туристичних послуг та зростанням вимог 

споживачів, актуальним питанням розвитку сфери 

гостинності у регіоні є правильне розуміння пріо-

ритетності дій по підвищенню економічної приваб-

ливості діяльності підприємств як з боку інвесторів, 

так і з боку споживачів. Для цього необхідним є від-

бір методичного підходу та критеріїв оцінки, які б 

дали змогу здійснити оцінку стану підприємств да-

ної сфери та вказати на слабкі місця в їх роботі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням визначення привабливості туристичної 

сфери займалося багато вчених, зокрема, такі як 

Омуш М. О., С. П. Кузик, Дж.Кромптон, Дж. Гу-

дріч, Я. Ху, Б. Річі , Е.Майо, Л.Джарвіс , С.Гірінг, 

В.Сворт та Т.Вар, ,Д.Крешич, Д.Пребезац, К.Пом-

пурова, І.Шимочкова, А.Кальво-Мора та інші. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Встановлено, що різні вчені по-рі-

зному трактують поняття привабливості дестинації 

і чинники, які мають на неї вплив [1, 2]. Так, узага-

льнивши думки різних авторів, до чинників, які 

впливають на привабливість території можна відне-

сти: наявність сучасної матеріально-технічної бази 

туризму, зокрема новітніх готельних комплексів, 

спеціалізованих закладів із відповідним асортимен-

том послуг, які вони продукують; якість довкілля; 

політична стабільність, яка може посилювати або 

послаблювати загальний імідж регіону й унаслідок 

цього впливати на економічну стабільність, чи, ска-

жімо, економічну привабливість конкретної тери-

торії; загальний імідж регіону; природно-клімати-

чні умови для відпочинку та оздоровлення; соціа-

льна стабільність та безпека; транспортна 

доступність; економічна привабливість; духовна 

привабливість центрів релігійного паломництва; 

привабливість пам’яток історії; культурно-освітня 

привабливість. Проте, при проведенні дослідження 

було визначено, що питання оцінки економічної 

привабливості сфери гостинності не підлягало ви-

вченню. 

Мета статті. Метою дослідження є розробка 

методичних підходів та відбір групи критеріїв для 

оцінки економічної привабливості підприємств 

сфери гостинності областей Карпатського регіону. 

Виклад основного матеріалу. 

Проведений аналіз наукових праць з проблема-

тики оцінювання економічної привабливості сфери 

гостинності та туризму у регіоні дозволив зробити 

висновки, що на сьогодні відсутній єдиний підхід 

щодо відповідних показників та критеріїв такої оці-

нки. Поряд з цим існують наукові дослідження, що 

охоплюють методики оцінки окремих складових 

туристичної галузі або суміжних видів діяльності. 

Зокрема, для комплексного аналізу туристичної 

привабливості країни Колесник О.О. пропонує три 

групи показників: наявність туристичних ресурсів 

(природних, історичних пам’яток, проведення різ-

ного роду заходів); наявність туристичної інфра-

структури (заклади розміщення, харчування, стан 

доріг); державна політика в галузі туризму [3]. 

Оцінюючи привабливість туристичних ресур-

сів Карпатського регіону автори Гнаткович О.Д. та 

Гриньох Н.В. використовували такі показники, як: 

« показник розвитку санаторної інфраструктури за 

кількістю місць в санаторіях в розрахунку на тис. 

населення області; кількість готельних місць в роз-

рахунку на тис. населення області; показник кримі-

ногенної ситуації в області, який показує кількість 

скоєних злочинів в розрахунку на 100 тис. насе-

лення; обсяг викидів шкідливих речовин в атмосфе-

рне повітря» [4]. 

Вказані показники є корисними для порів-

няння загальних умов туристичної діяльності у ре-

гіонах. Проте, у нашому дослідженні, можуть бути 

доповнені показниками економічної ефективності 

розвитку підприємств сфери гостинності, що дозво-

лить здійснювати оцінку їх інвестиційної приваб-

ливості. 

У контексті нашого дослідження економічну 

привабливість можна розглядати з 2 позицій: 

1) З позиції споживача послуг сфери гостинно-

сті, основними параметрами оцінки якого є співвід-

ношення якості послуг та витрат на її придбання. У 

цьому випадку мета проведення оцінки є пошук 

найбільш оптимального співвідношення якісних 

характеристик потенційної послуг та її ціни.  

2) З позицій інвесторів та інших стейкхолдерів 

(регіональні органи влади, населення регіону, кре-

дитори, партнери тощо), головними чинниками 

економічної привабливості підприємств сфери гос-

тинності у регіоні виступають показники ефектив-

ності господарської діяльності підприємств, що в 

загальному відображають наявні та потенційні об-

сяги послуг, які надаються у регіоні, прибутковість 

та рентабельність господарської діяльності підпри-

ємств, потенційні строки окупності інвестиційних 

проектів в даній сфері.  

Для визначення економічної привабливості ту-

ристичної галузі у регіоні з точки зору споживача, 

науковці Джанджугазова Е. А. [5], Семенов В.Ф., 

Герасименко В.Г., Горбань Г.П., Богадьорова 

Л.М. [6] та інші автори використовують поняття 

«привабливість дестинації», що визначає почуття, 

переконання та думки, які людина має щодо здат-

ності місця призначення задовольняти його особ-

ливі потреби у відпустці. Проведені дослідження 

даного поняття дозволили визначити найбільш зна-

чущі групи факторів, що враховуються спожива-

чами у процесі вибору певного об’єкту розміщення. 

Такі фактори можна умовно поділити на 4 групи:  

1. Культурна цінність території розміщення 

(наявність історичних та інших пам’яток, туристи-

чних продуктів, засоби організації відпочинку); 

2. Якість послуг та їх асортимент, що кількісно 

визначається на основі рівня готельних чи ресто-

ранних закладів за кількістю зірок, та експертним 

шляхом на основі визначення рівня задоволеності 

споживачів наданими послугами (анкетування). 

3. Стан інфраструктури та суміжних послуг: 

транспортне забезпечення, зв'язок, інші комуніка-

ції, фінансові установи, медичні заклади тощо. 
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4. Вартість послуг, що включає не тільки вар-

тість проживання, а також вартість суміжних (підт-

римуючих) послуг.  

На основі проведеного дослідження та врахо-

вуючи доступні статистичні дані можна виділити 

групи критеріїв оцінки економічної привабливості 

сфери гостинності у регіоні, наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Показники та критерії оцінки економічної привабливості сфери гостинності у регіоні 

Показники (N) Критерії (Ni) 

1. Рівень розвитку інфра-

структури (І) 

Питома вага автомобільних доріг з твердим покриттям у загальній дов-

жині за регіонами, % (i1) 

Щільність залізничних колій загального користування, км на 1 тис.км2 те-

риторії (i2) 

Покриття Інтернетом, абон./ нас. 

Покриття мобільним зв’язком (кількість абонентів/чисельність населення, 

абон./ нас.(i3) 

2. Розвиток підприємств 

сфери гостинності у регіоні 

(Р) 

Кількість готельних місць у розрахунку на тис. населення регіону, оди-

ниць(р1) 

Кількість закладів харчування у розрахунку на тис. населення, (р2) 

Кількість гостей, що відвідували туристичні об’єкти у регіоні у розраху-

нку на тис. населення, чол.(р3) 

Обсяг послуг у розрахунку на тис. населення, тис. грн.(р4) 

3. Економічна ефектив-

ність розвитку підприємств 

сфери гостинності у регіоні 

з позиції інвестора(Е) 

Рентабельність діяльності підприємств сфери гостинності, %(е1) 

Питома вага прибуткових підприємств галузі, %(е2) 

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одного працюючого в га-

лузі, тис. грн.( е3) 

Рівень середньорічної завантаженості закладів обслуговування, % (е4) 

4.Витрати споживача (В) 

Середня ціна проживання у межах обраного сегменту у регіоні, грн. (в1) 

Середня ціна харчування, грн. (в2) 

Середня вартість додаткових послуг, грн. (в3) 

Джерело: систематизовано автором 

 

Наведені у таблиці показники сформовані ви-

ходячи з доступних для аналізу статистичних да-

них, що подаються державною службою статис-

тики у розрізі регіонів України.  

Важливим етапом проведення оцінки економі-

чної привабливості території або конкретного за-

кладу сфери гостинності є визначення об’єкта для 

порівняння. З позиції споживача послуг, об’єктом 

для порівняння можуть бути показники альтернати-

вних територій у межах регіону відвідування, аль-

тернативних закладів що знаходяться у пошуко-

вому сегменті на різних географічних територіях 

тощо. З позиції інвесторів та інших стейкхолдерів 

об’єктами порівняння можуть слугувати регіони в 

цілому або окремі адміністративно-територіальні 

одиниці. 

Для апробації пропонованих методичних під-

ходів, враховуючи доступні статистичні дані у яко-

сті об’єкта порівняння економічної привабливості 

підприємств сфери гостинності у Закарпатській об-

ласті у роботі обрано інші області Карпатського ре-

гіону, що характеризуються наближеними умовами 

функціонування підприємств досліджуваної сфери 

та можуть розглядатися з позиції інвесторів як аль-

тернативні території для інвестування, а спожива-

чами послуг як альтернативні регіони для відпочи-

нку. З цією метою нами відібрано статистичні пока-

зники та критерії оцінки економічної 

привабливості підприємств сфер гостинності у об-

ластях Карпатського регіону, які відображено у 

таблиці 2. 

Оскільки витрати споживача залежать від його 

розміщення відносно регіону відвідування а також 

сегменту обраної послуги, в якості об’єктивного 

чинника витрат споживача в дослідженні викорис-

тано показник індексу цін на послуги готельно-рес-

торанної індустрії у регіоні. 
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Таблиця 2 

Показники оцінки економічної привабливості сфери гостинності у розрізі областей Карпатського регіону 

в 2018 році 

Показники, критерії Області Карпатського регіону 

Nі ni Закарпатська Львівська 
Івано-Фран-

ківська 
Чернівецька 

1. Рівень розвитку  

інфраструктури, І 

i1 100 98 100 100 

i2 47 58 36 51 

i3 41 56 41 40 

i4 116 109 115 126 

2. Розвиток підприємств сфери гостин-

ності у регіоні, Р 

р1 2,7 2,4 2,8 1,8 

р2 0,22 1,1 0,2 0,18 

р3 9 46 31 20 

р4 221 1176 319 168 

3. Економічна ефективність підпри-

ємств сфери гостинності у регіоні з по-

зиції інвестора, Е 

e1 -11 4,3 -6,3 -1,7 

e2 78,3 70,2 84,4 58,5 

e3 20,3 26,5 57,7 0,91 

e4 47 58 52 39 

4.Витрати споживача (індекс спожив-

чих цін на послуги), В 
в1 112 115,4 114,5 111,2 

Джерело: систематизовано автором за даними: [7;8;9] 

 

Наведені у таблиці відносні показники ілюст-

рують загальний стан та умови розвитку підпри-

ємств сфери гостинності у розрізі регіонів, обчис-

лені на основі доступних статистичних даних.  

Проведені дослідження показали, що на сього-

дні існує багато методичних підходів щодо прове-

дення порівняльної оцінки підприємств, регіонів, 

галузей. Зокрема, одним з найбільш поширених 

підходів рейтингова оцінка, згідно якої визнача-

ється сума рейтингів конкретного регіону за кож-

ним із показників на основі відносних відхилень 

показників розвитку регіону від їх найкращих зна-

чень показників розвитку регіонів та визначається 

інтегральний показник, що характеризує ранг регі-

ону та його місце серед інших за рядом показників 

[10].  

У роботі авторів [11] запропоновано методику 

бенчмаркінгового підходу до оцінки ефективності 

регіонального менеджменту, за результатами якого 

визначається переваги та можливості регіональ-

ного управління порівняно з середніми по країні у 

100% шкалі. Для визначення інтегральних оцінок 

запропоновано простий адитивний метод зважу-

вання, що враховує суму значень нормованих кое-

фіцієнтів із врахуванням їх пріоритетності (ваги) у 

системі оцінки. Перевагою методу є простота у за-

стосуванні, репрезентативність результатів на кож-

ному етапі та гнучкість оцінювання, що може змі-

нюватися у залежності від введення або виведення 

окремих показників чи зміни їх вагового коефіціє-

нту. 

Враховуючи вихідні умови та існуючі методи-

чні підходи, запропоновано інтегральний бенчмар-

кінговий підхід проведення оцінки економічної 

привабливості сфери гостинності у регіоні, що пе-

редбачає такі етапи: 

1) Визначення нормованих критеріїв економі-

чної привабливості у межах окремих груп показни-

ків за формулою максимальних відстаней: 

- для показників, максимальне значення яких є 

перевагою для суб’єкта оцінювання: 

𝑛𝑖𝑟 =
𝑛𝑖𝑟

𝑛𝑚𝑎𝑥
× 10   (1.) 

- для показників, мінімальне значення яких є 

перевагою для суб’єкта оцінювання: 

𝑛𝑖𝑟 =
𝑛𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑖𝑟
× 10   (2.) 

де, 𝑛𝑖𝑟 - нормований одиничний критерій оці-

нки економічної привабливості сфери гостинності 

і-го регіону; 

nir – значення і-го критерію у регіоні; 

nmax(nmin) – максимальне (мінімальне) значення 

критерію, досягнуте у регіонах порівняної сукупно-

сті. 

Пропонований методичний підхід припускає 

поєднання кількісних та якісних параметрів оціню-

вання, що ставить перед нами завдання щодо зве-

дення оцінюваних показників до єдиного виміру. У 

зв’язку з цим, у роботі запропоновано переводити 

рівномірні показники у 10-тибальну шкалу, що 

спрощуватиме багатомірну оцінку привабливості 

тих чи інших послуг, здійснювати їх кластеризацію 

у відповідності до тих чи інших уподобань спожи-

вачів та відображати вказані об’єкти чи групи 

об’єктів на відповідних геоінформаційних плат-

формах. Якісні оцінки для їх введення в систему та-

кож можуть бути визначені за 10-тибальною шка-

лою на основі думок експертів або опитувань цільо-

вої групи споживачів. Це дозволять 

використовувати у подальшому аналізі відповідний 

математичний апарат. 

Результати обчислень за наведеними форму-

лами дозволять визначити стан окремих індикато-

рів економічної привабливості регіону порівняно з 

найкращими осягненнями у межах порівнюваної 

сукупності за аналізований період.  

2) Визначення нормованих показників еконо-

мічної привабливості із врахуванням значущості 

кожного критерію відповідно до індивідуальних 

переваг чи мети оцінки за формулою:  
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𝑁𝑖𝑟 = ∑ 𝑛𝑖𝑟
𝑛
𝑖=1 × 𝑘𝑛𝑖

   (3.)  

Де, 𝑁𝑖𝑟  - нормований зважений показник еко-

номічої привабливості сфери гостинності і-го регі-

ону; 

𝑘𝑛𝑖
 - коефіцієнт значущості (індивідуальної пе-

реваги) критерію (∑ 𝑘𝑛𝑖
 = 1). 

Коефіцієнт значущості визначається у залеж-

ності від індивідуальних переваг або мети оціню-

вання. Для спрощення процесу апробації пропоно-

ваної методики, коефіцієнт значущості обирався на 

основі середнього значення за формулою: 

𝑘𝑛𝑖
=  

1

𝑛
    (4.) 

де n-кількість критеріїв (показників) оцінки. 

Використовуючи формули 1.-4. розраховано 

нормовані критерії оцінки економічної привабли-

вості сфер гостинності у областях Карпатського ре-

гіону, які наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Нормовані критерії економічної привабливості сфери  

гостинності у розрізі областей Карпатського регіону 

Показники, критерії Області Карпатського регіону 

𝑁𝑖𝑟  𝑛𝑖𝑟 Закарпатська Львівська 
Івано-Фран-

ківська 
Чернівецька 

1. Рівень розвитку  

інфраструктури, І 

i1 10,0 9,8 10,0 10,0 

i2 8,1 10,0 6,2 8,8 

i3 7,3 10,0 7,3 7,1 

i4 9,2 8,7 9,1 10,0 

2. Розвиток підприємств сфери гос-

тинності у регіоні, Р 

р1 9,6 8,6 10,0 6,4 

р2 2,0 10,0 1,8 1,6 

р3 2,0 10,0 6,7 4,3 

р4 1,9 10,0 2,7 1,4 

3. Економічна ефективність підпри-

ємств сфери гостинності у регіоні з по-

зиції інвестора, Е 

e1 -25,6 10,0 -14,7 -4,0 

e2 9,3 8,3 10,0 6,9 

e3 3,5 4,6 10,0 0,2 

e4 8,1 10,0 9,0 6,7 

4. Витрати споживача (індекс спожив-

чих цін на послуги), В 
в1 9,9 9,6 9,7 10,0 

Джерело: Розраховано автором 

 

Наведені у таблиці бали характеризують стан 

певного критерію в областях порівняно з кращими 

результатами по регіону. Результати розрахунків 

показали, що за рівнем розвитку інфраструктури, 

не спостерігається значних диспропорцій між регі-

онами, оскільки максимальне відхилення за групою 

показників – 3,8 балів.  

Лідируючі позиції майже за всіма групами по-

казників (10 балів) займає Львівська область, що ха-

рактеризується найбільш розвиненою мережею ту-

ристичних об’єктів та підприємств сфери гостинно-

сті. Водночас, слабкою стороною Львівської 

області є порівняно вищий рівень середніх цін про-

живання та харчування а також вищий порівняно 

іншими областями індекс їх росту у 2018 році.  

Закарпатська область не займає лідируючи по-

зицій за жодним з показників, окрім стану дорож-

нього покриття та інфраструктури. У зв’язку з тим, 

що у 2018 році загальна рентабельність операційної 

діяльності підприємств сфери гостинності у Закар-

паття становила -11%, це негативно позначилося на 

інших показника економічного розвитку галузі. 

Критичним є також низький порівняно з іншими ре-

гіонами обсяг реалізації готельних та ресторанних 

послуг у розрахунку на душу населення (1,9 балів) 

та кількість гостей, що відвідували туристичні 

об’єкти у регіоні. Визначені показники мають бути 

враховані місцевими органами влади при розробці 

програм розвитку туризму у Закарпатській області, 

оскільки наявний потенціал (кількість готельних 

місць у розрахунку на душу населення становить 

9,6 балів) використовується неефективно. 

Наступним етапом оцінки є визначення групо-

вих показників економічної привабливості облас-

тей Карпатського регіону за напрямами: інфрастру-

ктура (І), розвиток (Р), економічна ефективність 

(Е), витрати споживача (В). Для цього знайдемо 

зважені бали одиничних критеріїв у межах кожного 

показника за формулою 3. Результати розрахунків 

відображені у таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Зважені нормовані показники економічної привабливості сфери гостинності у областях Карпатського ре-

гіону 

Показники, критерії 
Ваговий 

коефіціент 
Області Карпатського регіону 

𝑁𝑖𝑟  𝑛𝑖𝑟 k Закарпатська Львівська 
Івано-Фран-

ківська 
Чернівецька 

1. Рівень розвитку  

інфраструктури, І 

i1 0,25 2,5 2,5 2,5 2,5 

i2 0,25 2,0 2,5 1,6 2,2 

i3 0,25 1,8 2,5 1,8 1,8 

i4 0,25 2,3 2,2 2,3 2,5 

Інтегрований показник (І) 1 8,7 9,6 8,2 9,0 

2. Розвиток підприємств 

сфери гостинності у регі-

оні, Р 

р1 0,25 2,4 2,1 2,5 1,6 

р2 0,25 0,5 2,5 0,5 0,4 

р3 0,25 0,5 2,5 1,7 1,1 

р4 0,25 0,5 2,5 0,7 0,4 

Інтегрований показник (Р) 1 3,9 9,6 5,3 3,5 

3. Економічна ефектив-

ність підприємств сфери 

гостинності у регіоні з 

позиції інвестора, Е 

e1 0,25 -6,4 2,5 -3,7 -1,0 

e2 0,25 2,3 2,1 2,5 1,7 

e3 0,25 0,9 1,1 2,5 0,0 

e4 0,25 2,0 2,5 2,2 1,7 

Інтегрований показник (Е) 1 -1,2 8,2 3,6 2,5 

4. Витрати споживача 

(індекс споживчих цін на 

послуги), В 

в1 1 9,9 9,6 9,7 10,0 

Інтегрований показник (В) 1 9,9 9,6 9,7 10,0 

Джерело: розраховано автором 

 

Використовуючи дані таблиці 4. обчислимо комплексний показник економічної привабливості сфери 

гостинності областей Карпатського регіону, виходячи з гіпотези, що показники оцінювання мають рівну 

значимість для суб’єкта оцінювання (ваговий коефіцієнт =0,25) за формулою: 

ЕП = 0,25І + 0,25Р + 0,25Е + 0,25В    (5) 

За результатами розрахунків здійснено ранжування областей за рівнем економічної привабливості 

сфери гостинності (рис. 1) 

 
Рис.1. Рейтинг областей Карпатського регіону за рівнем економічно привабливості сфери гостинності 

 

Отже, Закарпатська область згідно проведе-

ного бенчмаркінгу посідає останнє місце у рейти-

нгу областей Карпатського регіону за рівнем еконо-

мічної привабливості сфери гостинності. Для пок-

ращення позицій необхідно звернути увагу 

насамперед на економічні показники розвитку га-

лузі, а саме забезпечення прибутковості і рентабе-

льності підприємств на основі підвищення рівня за-

вантаженості закладів обслуговування, розширення 

асортименту туристичних послуг та удосконалення 

маркетингових інструментів залучення споживачів.  

Використовуючи дані таблиці 4. можна побу-

дувати матрицю порівняльної економічної приваб-

ливості сфери гостинності у розрізі областей Кар-

патського регіону як з позиції інвестора, так і з по-

зиції споживача. На рис.2. наведено матрицю 

оцінки економічної привабливості сфери гостинно-

сті областей Карпатського регіону з позиції інвес-
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тора. На матриці порівнюються комплексний пока-

зник розвитку гостинності та комплексний показ-

ник економічної ефективності у регіоні, що дозво-

ляє визначати найбільш зважений варіант або оці-

нювати переваги і недоліки тієї чи іншої територій 

для визначення інвестиційної стратегії. Матриця 

побудована за логікою БКГ (Матриця бостонської 

консалтингової групи). Положення регіону на мат-

риці відповідає співвідношенню зважених оцінок за 

такими групами показників, як рівень розвитку га-

лузі у регіоні та економічна ефективність підпри-

ємств.  

 
Рис.2. Матриця економічної привабливості сфери гостинності областей Карпатського регіону 

Джерело: розроблено автором 

 

Згідно заданих даних, найбільш привабливою 

є Львівська область, що поєднує високий рівень ро-

звитку сфери гостинності та характеризується до-

статнім рівнем економічної ефективності підпри-

ємств сфери послуг. За рівнем економічної ефекти-

вності Закарпатська область займає від’ємне 

положення на матриці, що характеризує її поганий 

фінансовий стан та наявність проблем у розвитку 

галузі. Разом з цим, попри недостатню привабли-

вість галузі в цілому, інвестиційна привабливість 

окремих об’єктів може бути підсилена за рахунок 

нижчого рівня конкуренції на даній території.  

Використовуючи дані таблиці 4. можна побу-

дувати умовну матрицю економічної привабливо-

сті підприємств сфери гостинності із споживчих 

позицій, яка проілюстрована на рис.3. Матриця по-

будована із врахуванням найбільш значущих для 

споживача критеріїв, а саме: розвиток сфери гос-

тинності у регіоні та витрати. 
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Рис.3. Матриця економічної привабливості сфери гостинності областей Карпатського регіону з позицій 

споживача послуг 

Джерело: розроблено автором 

 

Отже, з позицій споживача найбільш приваб-

ливими залишаються Львівська та Івано-Франків-

ська області за рахунок більш розвиненої мережі за-

кладів вказаної сфери та недостатнього рівня дифе-

ренціації витрат. Вказаний приклад є 

узагальненням пропонованого методичного під-

ходу, проте для забезпечення вищої релевантності 

та гнучкості оцінювання необхідно в системі перед-

бачити такі додаткові фільтри, як: відстань, макси-

мальна та мінімальна ціна послуги, наявність дода-

ткових послуг з асортименту, якісь послуг тощо. 

Висновки і рекомендації 

На основі проведеного дослідження система-

тизовано критерії оцінки економічної привабливо-

сті сфери гостинності у розрізі таких напрямків: 

стан інфраструктури, рівень розвитку галузі у регі-

оні, економічна ефективність функціонування під-

приємств та витрати споживача. Запропоновано ма-

тематичний інструментарій оцінки економічної 

привабливості з використанням бенчмаркінгового 

підходу, що дозволяє здійснювати порівняльний 

аналіз регіонів, територій та об’єктів на трьох рів-

нях: одиничних показників, комплексних показни-

ків, матричного підходу та інтегрованого підходу. 

Перевагою пропонованих методичних підхо-

дів є насамперед універсальність (можливість здій-

снювати пошук об’єктів оцінювання в залежності 

від заданих кількісних і якісних критеріїв) та гнуч-

кість (можливість ранжувати критерії оцінки шля-

хом індивідуальної зміни вагових коефіцієнтів). 

Використання методичних підходів до оцінки 

економічної привабливості сфери гостинності в су-

купності з розробкою та наповненням геоінформа-

ційних систем отриманими даними дозволить під-

вищити рівень керованості процесів розвитку 

сфери гостинності, сприятиме покращенню інвес-

тиційної привабливості галузі у регіоні та створить 

додаткові конкурентні переваги.  
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АНОТАЦІЯ 

Аналізуючи дослідження міграційних ризиків трудових мігрантів та розглядаючи результати дослі-

джень міжкультурної компетентності досвідчених та потенційних трудових мігрантів виявлено, що аналіз 

соціально-демографічного портрета трудових мігрантів з України не підтверджує уявлення про них як про 

«місіонерів ринкових ідей» або «носіїв підприємницької свідомості». Показник готовності трудових міг-

рантів з України до ризиків, який є важливим для оцінки їхньої конкурентоспроможності на ринку праці, 

є надзвичайно низьким. Порівняння організаційної культури потенційних та досвідчених мігрантів з Ук-

раїни з організаційними культурами резидентів приймаючих країн, здійснене із використанням індексів 

організаційних культур Г. Хофстеде, показало, що найбільші відмінності між ними полягають у ставленні 

до невизначеності та ризиків. Високі значення індексу уникнення невизначеності та повільний зворотний 

зв’язок із замовником (працедавцем) вказує на належність переважної більшості трудових мігрантів з Ук-

раїни до адміністративного типу організаційної культури. 

У зв’язку з особливостями організаційної культури трудові мігранти з України ризикують опинитися 

у другому або третьому секторі світового ринку праці. 

Це створює загрози «марнотратства мізків» (англ. – brain waste), втрати вагомої частини компонентів 

компетентності та ініціативності, впевненості в собі, здатності приймати самостійні рішення, шукати та 

використовувати зворотний зв’язок із оточенням у країнах перебування. Праця трудових мігрантів у дру-

гому або в третьому секторі небезпечна втратою життєвої стратегії на самореалізацію та посилює спрямо-

ваність на пристосування та адаптацію. 

ABSTRACT 

Analyzing the study of migration risks of migrant workers and reviewing the results of research on intercul-

tural competence of experienced and potential migrant workers, it was found that the analysis of socio-demo-

graphic portrait of migrant workers from Ukraine does not confirm the idea of them as "missionaries of market 

ideas" or "entrepreneurs". The risk readiness of migrant workers from Ukraine, which is important for assessing 

their competitiveness in the labor market, is extremely low.A comparison of the organizational culture of potential 

and experienced migrants from Ukraine with the organizational cultures of residents of the host countries, made 

using the organizational culture indices of G. Hofstede, showed that the biggest differences between them are in 

the attitude to uncertainty and risk. The high values of the uncertainty avoidance index and the slow feedback with 

the customer (employer) indicate that the vast majority of labor migrants from Ukraine belong to the administrative 

type of organizational culture. 

Due to the peculiarities of the organizational culture, labor migrants from Ukraine risk being in the second or 

third sector of the world labor market. 

This poses a threat of "brain waste", loss of a significant part of the components of competence and initiative, 

self-confidence, ability to make independent decisions, seek and use feedback from the environment in the host 

countries. The work of migrant workers in the second or third sector is dangerous for the loss of life strategy for. 

Ключові слова: міжнародні трудові мігранти, міжкультурний діалог, ксенофобія, ризики трансфор-

мації етнічної ідентичності, соціальні ризики, ділова культура трудових мігрантів. 

Keywords: international labor migrants, intercultural dialogue, xenophobia, risks of transformation of ethnic 

identity, social risks, business culture of labor migrants. 

 

Соціальні ризики та вразливість трудових міг-

рантів з України вивчаються у контексті об’єктиві-

стського та суб’єктивістського підходів. «При 

об’єктивістському підході міграція розглядається 

як цілісний феномен, об’єктивне «вимушене» 

явище, що виникає в контексті різноманітних соці-

альних процесів (глобалізації, стратифікації, об-

міну діяльностей і здібностей, соціально-інформа-

ційних тощо) і є ними ж зумовленою» [1, c. 153]. 

Об’єктивістський підхід спрямований на вивчення 

соціальних загроз, які існують на макрорівні та вра-

зливості мігрантів, яка проявляється під їх впливом. 

Соціальні загрози трудової міграції в контексті 

об’єктивістського підходу піддаються вимірю-

ванню кількісними методами дослідження. Акти-

вно залучаються статистичні дані обліку та демо-

графії, аналіз документів, демографічні обсте-

ження, опитування громадської думки. Головним 
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результатом об’єктивістського підходу дослі-

дження мігрантів стають структурні зміни в мігра-

ційних процесах. 

При суб’єктивістському підході «трудова міг-

рація постає як результат «добровільної» відмови 

конкретного індивіда від «стабільного» способу 

життя на користь кардинальних змін. В цьому ви-

падку аналіз явища здійснюється на мікрорівні за 

допомогою якісних методів (глибинне інтерв’ю, 

аналіз особистих документів, спостереження). Ак-

туальним тут бачиться вивчення життєвих страте-

гій трудових мігрантів, основних перешкод та за-

гроз у їхньому житті, пов’язаних з цим виборів, рі-

шень, надій та сподівань» [1, c. 153]. На думку 

Оксани Іванкової-Стецюк, «даний підхід зосере-

джується на т. зв. «акторському» рівні, при якому 

мігрант розглядається як «соціальний актор». Але 

треба констатувати, що в Україні об’єктивістський 

підхід до аналізу трудової міграції більше пошире-

ний, ніж суб’єктивістський. Існуючий стан справ 

треба вважати невиправданим, «адже трудову міг-

рацію зазвичай зумовлює «переплетення» найріз-

номанітніших чинників, як об’єктивних, так і 

суб’єктивних, то ж порушення балансу в системі 

знань про досліджуваний феномен може призвести 

до серйозних викривлень в його оцінці, зокрема у 

тих моментах, які стосуються причин, наслідків та 

перспектив української трудової міграції. [2, c. 126-

127].  

Два виміри феномену української трудової мі-

грації ставлять питання про вимушену міграцію як 

складову міжнародної або зовнішньої, але у більш 

широкому контексті. До вимушеної міграції укра-

їнські дослідники відносять лише міграцію з окупо-

ваних територій тазони бойових дій. За цією озна-

кою трудові мігранти із України відрізняються бі-

женців та «шукачів притулку». Згідно визначенню 

Олексія Позняка: «Зовнішня міграція громадян Ук-

раїни є комплексним процесом, який включає низку 

складових, основними з яких у період незалежності 

є:  

- стаціонарна міграція, яка пов’язана зі зміною 

офіційного місця проживання і реєструється держа-

вною статистикою;  

- трудова міграція, пов’язана із виїздом на ро-

боту за кордон без зміни місця проживання;  

- човникова торгівля – поїздки за кордон з ме-

тою торгівлі (продажу або закупівлі товарів);  

- вимушена міграція з окупованих територій 

тазони бойових дій» [3, c. 49].  

Із однозначним поділом трудової та вимуше-

ної міграції не погоджуються Л.С. Стемащук. Він 

прийшов до висновку про відсутність єдиної сис-

теми класифікаційних ознак за якими визначаються 

види міграцій. «Часто один і той самий процес пе-

реселення населення можна віднести до того чи ін-

шого виду міграції, зокрема внутрішні міграції мо-

жуть водночас бути остаточними, вимушеними та 

економічними, а це, своєю чергою, викликає багато 

неточностей (у визначенні об’єкту дослідження, ре-

гулюванні прав мігрантів, їх ролі в соціально-еко-

номічному житті окремої держави чи регіону, на-

дання громадянства або статусу біженця)» [4, c. 62]. 

Вимушена міграція, на відміну від примусової, на-

дає мігрантам право мінімального вибору. Але в де-

яких випадках нелегальні трудові мігранти мають 

більш обмежене право вибору ніж ті, які належать 

до групи вимушених мігрантів. 

Ретельне вивчення сучасної вимушеної мігра-

ції дозволило Т.В. Жванії дійти до висновку про на-

явність декількох аспектів вимушеної міграції, зок-

рема економічного: «Ситуація вимушеної міграції 

має декілька аспектів: економічний – втрата матері-

альних благ, фінансова невпевненість; правовий – 

складність у визначеності юридичного статусу у 

країні-реципієнті, тривалість і стадійність здобуття 

законного статусу громадянина, правова нерівність 

із титульним населенням держави; психологічний – 

переживання негативних життєвих подій (втрат, 

змін, що відбуваються до і під час переселення та 

період адаптації до нового суспільства); соціально-

культурний – соціальні зміни та культурні (етнічні, 

релігійні тощо) відмінності у новому середовищі, 

ізоляція та депривація; політичний – відсутність, до 

повного набуття громадянства, можливості легаль-

ного пливу на внутрішню та зовнішню політику 

держави» [5, c. 50]. Тобто, вимушена міграція не 

завжди є міграцією під впливом відвертого насилля 

з окупованих територій абозони бойових дій. Ви-

мушеного характеру трудова міграція набуває за 

рахунок переваги факторів відштовхування над фа-

кторами притягання. 

Для диференціації вимушених та примусових 

міграцій В. Колпаков пропонує відрізняти декілька 

видів вимушеного переміщення мігрантів. Треба 

розрізняти вимушену трудову міграцію як втечу від 

злиднів та незайнятості. Він пропонує визначати їх 

як «мігранти виживання». Їх варто відрізняти міг-

рація з метою підвищення заробітку та покращення 

рівня життя. Це трудові мігранти «пошуку можли-

востей». Мігрантів, які намагаються уникнути від-

вертого насильства, переслідування, конфлікту або 

війни треба визначати як «мігрантів пересліду-

вання» [6, с. 63]. Трудові мігранти з України мо-

жуть належити всім трьом видам міграції, але ви-

мушеною треба вважати таку, яка виштовхує із кра-

їни потребою виживання. Ознакою вимушеної 

трудової міграції з України виступає те, що вона є 

єдиним джерелом доходу та стратегією виживання 

мігрантів. Відсутність вибору між трудової мігра-

цією закордон та можливістю праці у власної країні 

цілком відповідає критерію вимушеного пово-

дження мігрантів під впливом фактору виштовху-

вання. 

Разом з тим, що «трудова вимушена міграція 

як складне соціальне явище сприяє обміну трудо-

вими навичками, досвідом і знаннями, сприяє роз-

витку особистості» [7, с. 89]. Створюється умови, 

коли вимушений характер трудової міграції з Укра-

їни не усвідомлюється не лише дослідники, а й са-

мими мігрантами. Це визначається тим, що трудову 

міграцію визначають не стільки за наслідками, скі-

льки за чинниками. Найчастіше це відбувається під 

час застосування економічного підходу, в рамках 

якого трудова міграція розглядається як наслідок 
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певних економічних диспропорцій, але не виштов-

хування потребами виживання. Трудова міграція 

трактується як позитивне, економічно вигідне 

явище. «Це забезпечує в основному позитивне тра-

ктування міграції як явища економічно вигідного і 

країнам походження і країнам походження (пере-

кази зароблених за кордоном коштів на батьків-

щину, скорочення безробіття та соціального напру-

ження), і країнам призначення (забезпечення пот-

реб у робочій силі) мігрантів. Водночас при 

поясненні переміщень осіб, спричинених нееконо-

мічними чинниками біженці, вимушені мігранти, 

внутрішні переміщені особи) економічний підхід 

виявляється недостатнім» [8, с. 143].  

Обсяг вимушеної трудової міграції з України в 

Грецію є набагато менше, ніж в Польщу. Тільки ко-

жен десятий мігрант мотивував до міграції як єди-

ної стратегії виживання. Потреба працювати в Гре-

ції мотивована не тільки економічним безвихіддям, 

але й потребами мігрантів в додаткових грошах на 

освіту дітей, якісному лікуванні або відкриттям 

власного бізнесу. «Така різниця, очевидно, 

пов’язана із тим, що суми заробітків у Польщі є зна-

чно меншими, ніж у Греції і, відповідно, меншою є 

ймовірність заробити загалом більшу суму, щоб по-

крити більші видатки в Україні» [9, с. 105]. Зрозу-

міло, що вимушена трудова міграція обмежена в ре-

сурсах, потрібних для забезпечення вибору більш 

вигідного місця роботи, тому вона спрямована на 

працю у найближчих країнах. Невизнання вимуше-

ного характеру трудової міграції обумовлена ризи-

ками статусних втрат, але це робить позицію трудо-

вих мігрантів з України ще більш вразливою від за-

гроз, які очікують їх в приймаючій країні. 

Для трудових мігрантів з України не завжди 

очевидною є їх вимушена зайнятість. За режимом 

(формами) організації робочого часу мігранти мо-

жуть бути зайняті з режимом неповного робочого 

часу. У цьому випадку, добровільною неповною за-

йнятістю модно вважати таку, яка зумовлена соціа-

льними причинами (необхідністю підвищення ква-

ліфікації, набуттям професії, станом здоров’я, ви-

хованням дітей, необхідністю зміни професії та 

іншими соціальними потребами). Вимушеною на-

зивається неповна зайнятість, яка зумовлена еконо-

мічними причинами (скороченням обсягів вироб-

ництва, реконструкцією підприємства або іншими 

причинами). «В умовах вимушеної неповної зайня-

тості працівники використовуються нижче своїх 

можливостей, здібностей, знань, кваліфікації, нас-

лідком чого є низька продуктивність праці» [10, с. 

184-184]. За допомогою невидимої неповної заня-

тості, трудових мігрантів вимушують отримувати 

низькі доходи та неповністю використовувати їх 

професійну компетентність. Не тільки відверте на-

силля, але порушення рівноваги між робочою си-

лою та іншими виробничими факторами перетво-

рює працю трудових мігрантів у вимушену. 

Дослідження сучасних міграційних процесів в 

Україні показує, що закордонні трудові мігранти – 

це окрема соціально-професійна група, головною 

ознакою яких є готовність до ризиків, орієнтація на 

власні ресурси але низький рівень добробуту. «Тру-

дові мігранти – це спільнота, що об'єднує людей з 

досить високим рівнем адаптації до умов ринкової 

економіки. Вони обирають і реалізують такі рин-

кові стратегії, домінантами яких є самозайнятість 

та підприємницька діяльність. Вони готові до ризи-

ків, орієнтуються переважно на власні сили і ресу-

рси, культивують цінності, що їх поділяють, як пра-

вило, представники середнього класу, при тому, що 

за рівнем добробуту вони набагато ближчі до «но-

вих бідних», аніж «нових середніх» [11, с. 148]. 

Створюється враження, що трудові мігранти з Ук-

раїни готові до соціальних і економічних ризиків 

виключно за кордоном. У себе на батьківщині їх го-

товність до ризиків та підприємництво, за існуючих 

умов, чомусь не здатна монетизуватися. Результати 

дослідження, здійсненого в рамках проекту Євро-

пейського фонду професійного навчання показали, 

що тільки 6,6% трудових мігрантів після повер-

нення додому стали роботодавцями, а 11,1% - само 

зайнятими [12, с. 145-146].  

Колективний соціально-демографічний порт-

рет трудових мігрантів з України не сприяє уяв-

ленню про них як «місіонерів ринкових ідеї» або 

«носіїв підприємницької свідомості». «Дві третини 

трудових мігрантів – це мешканці сільської місце-

вості (34,8%) і невеликих міст (29,1%). З міст з на-

селенням 250 тис. жителів і більше виїжджає за 

межі України на роботу лише третій трудовий міг-

рант (34,8%). Як і за колишніх часів, основна маса 

працюючих за кордоном співгромадян – це мешка-

нці західних областей України (43%). Жителі цент-

ральних областей становлять чверть контингенту 

зарубіжних трудових мігрантів (27,4%). Набагато 

рідше залучаються в цей процес українці зі Сходу 

країни (19%) й ще рідше – мешканці південних об-

ластей (13,3%)» [13, с. 13-14]. Освітній рівень тру-

дових мігрантів з України не можна вважати висо-

ким. Переважна більшість мігрантів має загальну 

середню або середню спеціальну освіту. Незважа-

ючи не значну долю мігрантів із вищою освітою 

(12,6%), вітчизняні та дослідники впевнені, що Ук-

раїні загрожує «відтік мізків», який є «першочерго-

вою причиною гальмування розвитку науково-тех-

нічного прогресу» [14, с.121]. 

На думку Б.М. Юськів: «Процес трудової міг-

рації набув більшої усталеності, інституціоналізу-

вався, оздобився міфами й здобув міцну репутацію 

гострої національної проблеми» [15, с. 72]. Міфи 

щодо сучасної міжнародної міграції з України роз-

повсюджені в різних аспектах її дослідження. Су-

часної міжнародної міграції надають надлишкового 

значення, приписують ознаки непереборної кризи 

або небезпечно-критичного зростання її обсягів. 

Багато міфів щодо міжнародної міграції з України 

легко спростувати за допомогою статистики, але 

деякі потребують глибоко наукового аналізу. Зок-

рема це торкається міфу про те, що трудові мігра-

нти з України «готові до ризиків, орієнтуються на 

власні сили й ресурси» та є «місіонерами ринкових 

ідей» [15, с. 69]. Саме за допомогою цього міфу 

створюється позитивний образ міжнародних трудо-
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вих мігрантів, який провокує утворення нових соці-

альних ризиків. Недостатня увага науковців у дос-

лідженні ризиків трудових мігрантів «призводить 

до того, що ті, хто виїжджає на заробітки в Росію, 

не ідентифікують себе із групою ризику» [16, с. 

265]. Зайва впевненість трудових мігрантів обумо-

влює їх неготовність до зустрічі з реальними ризи-

ками або специфічну реакцію на них. 

Показник готовності до ризиків є дуже важли-

вим для оцінки конкурентоспроможності трудових 

мігрантів на ринку праці. Завищене або занижене 

значення цього показнику безпосередньо впливає 

на стратегію діяльності працівників, оцінку їх ком-

петентності та ймовірності успіху. «Конкуренто-

спроможна стратегія індивіда має включати вміння 

працювати з сучасними інформаційними ресур-

сами, володіння комунікативними навичками, інно-

ваційність, готовність до ризику, відповідальність 

за свою долю, активно-адаптивний тип економічної 

поведінки» [17, с. 90]. Дослідження готовності до 

ризику серед української молоді показує стабільно 

низьку оцінку на фоні зростання прагнення до ма-

теріальних цінностей. «Чітко просліджується така 

суперечливість: зростає прагнення до матеріально 

забезпеченого життя, але при цьому рейтинг таких 

характеристик як готовність до ризику (17,1%), ди-

сциплінованість (22,2%), незважаючи на деякі по-

зитивні зміни, залишається низьким. [18, с. 263]. 

Готовність до ризику серед молодих заробіт-

чан з України практично не відрізняється від гото-

вності до ризику серед старшого покоління. «Час-

тки трудових мігрантів обох вікових груп, які ризи-

кнули працювати за кордоном за відсутності будь-

якої угоди, є майже однаковими (10,8% серед моло-

дих і 10,9% серед старших осіб)» [19, с. 85-86]. Це 

радикально відрізняє їх від закордонної молоді, яка, 

згідно опитуванню «Евробарометру» 

(Eurobarometer), майже на 100% готова до ризику. 

«А в 2007 році опитування громадської думки 

Eurobarometer («Евробарометр») показало, що 61 

відсоток американців хотіли б працювати на себе, а 

не ходити на службу. І хоча європейці молодше 24 

років майже всі висловилися за відносну свободу і 

готовність ризикувати, старші європейці все ж від-

дали перевагу роботі на роботодавця» [20, с. 149]. 

Отже, конкурентоспроможності молодих заробіт-

чан з України явно недостатньо для статусу «місіо-

нерів ринкових ідей». Більш того, «небажання ри-

зикувати, боязнь приватної поразки (замість якої 

може бути тільки поразка загальна) - мабуть, голо-

вне джерело опору ринку» [21, с. 38]. Відмова від 

ризиків само по собі представляє найнебезпечней-

ший ризик, побудову неринкової України. 

Ретельне вивчення готовності до ризиків було 

здійснено у 2010 р. фахівцями відділу міграційних 

досліджень Інституту демографії та соціальних до-

сліджень ім. М. В. Птухи на замовлення Міжнарод-

ної організації з міграцій. «Дослідження складалося 

з двох етапів: на першому проведено анкетування 

345 молодих осіб (від 18 до 27 років) із західної ча-

стини України (Івано-Франківська, Львівська, Тер-

нопільська, Чернівецька області), які мають бать-

ків, працюючих за кордоном, з метою виявлення їх 

особистісних якостей, що сприяють підприємниць-

кій діяльності, та бажання відкрити власний бізнес; 

на другому етапі було проведено 43 поглиблених 

інтерв’ю з експертами (підприємцями та представ-

никами місцевих органів влади) стосовно підприє-

мницького потенціалу дітей трудових мігрантів» 

[22, с. 131]. Готовність до ризиків було редуковано 

до оцінки рівню зниження острахів під час прий-

няття рішення. У процесі дослідження, діти трудо-

вих мігрантів оцінювали свої можливості такого 

«керування» ризиками, в результаті чого у них зни-

жуються острахи стосовно прийняття рішень у 

сфері розвитку бізнесу. Оцінка відбувалося за 

п’ятибальною шкалою, де 1 означає найнижчий рі-

вень прояву готовності до ризику, а 5 – найвищий. 

Результати опитування показали, що власна готов-

ність до ризику є дещо вищою у хлопців - 3,8 балів, 

та 3,7 – готовність до ризику у дівчат. 

Разом з оцінкою власної готовності до ризиків 

оцінювалися наступні якості: впевненість у собі; 

знання справи, якою займаюся; активність та енер-

гійність; уміння організовувати роботу інших, са-

мостійне прийняття рішень та цілеспрямованість. 

Незважаючи на доволі складне завдання, діти тру-

дових мігрантів з України успішно з ним впоро-

лися. «Серед інших якостей, наявність яких у себе 

чоловіки позначили вищими оцінками, є впевне-

ність у собі, знання справи, якою займаються, акти-

вність та енергійність. Самооцінка особистісних ха-

рактеристик жінок виявилася вищою стосовно 

вміння організовувати роботу інших, самостійності 

прийняття рішень і цілеспрямованості» [23, с. 133-

134].  

Таблиця 1 
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Чоловіки  4,0 3,7 4,3 3,8 3,6 4,1 4,2 

Жінки  3,9 3,5 4,2 3,7 3,7 4,2 4,3 

Усього 3,9 3,6 4,2 3,7 3,7 4,2 4,3 
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Таблиця 1 показує, що готовність до ризиків 

поступається всім іншим характеристикам, крім 

знання справи, якою займаюся та уміння організу-

вати роботу інших. Зрозуміло, що ці справи мають 

бути найменш відомі дітям трудових мігрантів. 

Отже, результати опитування переконливо підтвер-

джують тезу про низький рівень готовності до ри-

зиків у дітей трудових мігрантів з України.  

Готовність до ризиків тісно пов’язана зі став-

ленням до невизначеності, яка є важливою рисою 

праці мігрантів у країнах їх тимчасового перебу-

вання. Невизначеності можна уникати або бути то-

лерантним до неї, сприймаючи її як закономірний 

фон для ризиків. Невизначеність соціальних стосу-

нків мігрантів у країні перебування є набагато 

більш розгалуженою, ніж економічна або правова 

невизначеність. Ставлення трудових мігрантів до 

соціальної невизначеності у країнах перебування 

може бути індикатором їх готовності до соціальних 

ризиків під час праці за межами власної країни. Рі-

зноманітні прояви толерантність до невизначеності 

корелюють з готовністю до соціальних ризиків і, 

навпаки, уникнення невизначеності сигналізує про 

неготовність мігрантів до соціальних ризиків. 

Уникнення невизначеності (UAI) або 

«Uncertainty Avoidance» є одним з ключових індек-

сів порівняльних досліджень ділових культур Герта 

Хофстеде (Geert Hofstede). Вперше він розробив 

емпіричну модель «розмірів» національної куль-

тури, таким чином, створення нової парадигми з 

урахуванням культурних елементів в міжнародній 

економіці, зв'язку і співпраці. Пізніше він також ро-

зробив модель організаційних культур. «Уник-

нення невизначеності визначає ступінь, в якій 

члени суспільства відчувають себе некомфортно з 

невизначеністю і неоднозначністю. Основна про-

блема тут в тому, як суспільство має справу з тим, 

що майбутнє ніколи не може бути відоме: ми по-

винні намагатися контролювати майбутнє або про-

сто дозволити цьому статися? Країни, які мають си-

льний UAI будуть підтримувати жорсткі коди пере-

конань і поведінки та проявляти нетерпимість до 

нетрадиційної поведінки або ідей. Суспільства, які 

мають слабкій UAI, будуть підтримувати більш 

спокійне ставлення, в якому практика налічує 

більш принципів» [23]. 

Значення індексу уникнення/толерантності до 

невизначеності є симетричними. Наприклад, висо-

кому значенню індексу UAI «Брати на себе помір-

ний та ретельно прорахований ризик» протистоїть 

низьке значення індексу «приділяти менше уваги 

на прийняття ризиків», сильний опір змінам проти-

стоїть помірному опіру змінам (табл.2). Завдяки по-

вної симетрії значень, «уникнення невизначеності - 

це індекс, за допомогою якого визначається межа, 

до якої суспільство бачить себе таким, що знахо-

диться під загрозою через невизначеність або двоз-

начність ситуації» [24, с. 174]. 

Таблиця 2 

Значення індексу «уникнення невизначеності» 

Високі значення індексу Низькі значення індексу 

 Підтримка формальних відносин з іншими 

людьми; 

 Упорядковано і докладно все записувати; 

 Покладіться переважно на формалізовані пра-

вила і процедури; 

 Брати на себе помірний та ретельно прорахова-

ний ризик; 

 Оказувати сильний опір змінам. 

 

 Використання неформальних взаємин з ін-

шими людьми; 

 Як можна менш упорядкованих записів; 

 Покладіться на неформальні норми для біль-

шості питань; 

 Приділяти менше уваги до ризиків; 

 Оказувати тільки помірний опір змінам [139]. 

Джерело: Leadership Dimensions: Culture and Leadership 

 

Дослідження української ділової культури че-

рез призму індексів Герта Хофстеде надає нам мак-

симально високі значення уникнення невизначено-

сті (95 балів із 100) та дистанцій влади (92 бала із 

100). Це означає, що для української ділової куль-

тури притаманне прагнення брати на себе помірний 

та ретельно прорахований ризик (діаграма 1). На пі-

дставі вимірювання можна припустити особливе 

значення цього показнику для ідентифікації діло-

вих культур чи виконання функції межи з іншими 

діловими культурами. Спростувати або довести це 

припущення можна за допомогою порівняння про-

філів ділових культур основних країн призначення 

трудових мігрантів із України з профілями ділових 

культур країн, які не користуються значним попи-

том у трудових мігрантів із України.  
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Діаграма 1 

  
Джерело: https://geert-hofstede.com/ukraine.html 

 

Географічна спрямованість трудових мігрантів 

із України часто пояснюється «близькістю до дер-

жавних кордонів» та «історичними зв’язками». На-

приклад, «лідером за кількістю трудових мігрантів 

є Закарпатська область. Найбільша країна-реципі-

єнт закарпатців – Чеська Республіка» [25, с.177]. 

При такому поясненні не звертається уваги на Іта-

лію, яка не вкладається в концепт пояснення. Існує 

пояснення географічної спрямованості трудових 

мігрантів із України, згідно якого, «українські тру-

дові мігранти обирають в основному такі країни мі-

грації: Польща та Російська Федерація через те, що 

там великий ринок праці, відносна свобода пересу-

вання, велика кількість зв’язків, друзів які вже там 

перебувають» [26, с.122]. При цьому, наприклад, 

визнається факт зниження міграційного потоку ро-

бочої сили до США та інших розвинених країн, де 

ринок праці та свобода пересування набагато бі-

льше, ніж у Польщі та Російської Федерації.  

Порівняльний аналіз ділової культури україн-

ців з діловими культурами основних країн призна-

чення трудових мігрантів з України (Польщі, Росій-

ська Федерація), показує максимальну наближе-

ність їх культурних профілів по індексу уникнення 

невизначеності «Uncertainty Avoidance» (95 - Укра-

їна, 93 - Польща, 95 – Росія). Ділова культура гро-

мадян України по індексу дистанції влади «Power 

Distance» співпадає з діловою культурою громадян 

Російської Федерації, але дещо відрізняється від по-

казника громадян Польщі (діаграма 2). Проте, деякі 

розбіжності показників ділових культур громадян 

України, Польщі та Російської Федерації лише під-

креслюють їх схожість.  
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Діаграма 2 

 
Джерело: Geert Hofstede. Dimensions of national culture 

 

На ефект доповнення ризиків іншими показни-

ками звернули увагу закордоні дослідники Т. Діл 

(Terrence E. Deal) і А. Кеннеді (Allan A. Kennedy). У 

моделі ділової культури Т. Діла і А. Кеннеді, став-

лення до ризиків має значення не тільки меж, яка 

розділяє ділові культури, але й признаку їх типіза-

ції. Цього значення ризики набувають за рахунок 

доповнення швидкості зворотного зв’язку або реа-

кції відгуку. Таким чином, можливо існування чо-

тирьох типів моделей організаційної культури: ку-

льтури «крутих хлопців», культури «працюй до 

упаду – відпочивай до упаду», культури «роби ста-

вку на свою установу» та культури «процесу» [27, 

с. 18-19]. Культура «крутих хлопців» - це поєд-

нання в діяльності високого ризику та швидкого 

зворотного зв’язку. Виходячи з того, що трудові мі-

гранти з України налаштовані на помірні ризики та 

ретельний контроль за інформацією, - це чужа для 

них ділова культура. Спосіб діяльності, який спира-

ється на високі ризики та швидку відповідь більш 

притаманний індивідуалістам, яких дуже багато в 

ділових культурах Великобританії та США. Це ку-

льтура перманентного змагання, невеликої чутли-

вості та прихованої емоційності. Потрапляння тру-

дових мігрантів з України в таку культуру буде 

створювати їм додатковий дискомфорт та додат-

кові ризики. 

Значний дискомфорт будуть відчувати трудові 

мігранти, орієнтовні на незначні ризики, в ділових 

культурах, яки роблять ставку на власну установу. 

Це культура значного ризику та повільного зворот-

ного зв’язку, яка характеризується вираженою орі-

єнтацією на майбутнє. Носії цієї культури розваж-

ливі, теплячи не тільки друг для друга але й для клі-

єнтів. Вони здатні знаходиться значний період часу 

в ситуації невизначеності, мінімального зворотного 

зв’язку або його повної відсутності. Педантичність 

носіїв цієї культури більш характерна для ділової 

культури континентальної Європи, які не здатні ро-

бити будь-що за будь-яку ціну. Стійко утримува-

тися від компромісу та демпінгу – це те, чим також 

не можуть похвалитися трудові мігранти з України. 

Їм буде складно пристосуватися до правил неспіш-

ного але якісного бізнесу. 

Набагато ближче для трудових мігрантів з Ук-

раїни культури незначного ризику та швидкого або 

незначного зворотного зв’язку. Значна частина тру-

дових мігрантів з України охоче поділяє девіз «пра-

цюй до упаду – відпочивай до упаду». Можливість 

підтримувати високій рівень активності з відносно 

незначними ризиками – є комфортною для тих, хто 

максимально орієнтується на споживача. Дуже ко-

мфортним аспектом цього типу культури є визна-

чення успіху не стільки якістю послуг, скільки їх 

обсягом. Такий вид діяльності орієнтований на зна-

чну кількість дрібних справ, швидкість їх вико-

нання та розрахунків за послуги. До цього типу ку-

льтури гармонійно примикає культура «процесу», 

яка орієнтована на незначні ризики та повільний 



Sciences of Europe # 52, (2020)  51 

зворотний зв'язок із замовником. Це типова куль-

тура майстра-виконавця, орієнтованого на вдоско-

налення процесу праці. Зосереджуючи свої зусилля 

на процесі праці, майстер-виконавець ретельно фі-

ксує процес діяльності, підстраховуючи її з різних 

боків. Найбільшим ризиком цього типу ділової ку-

льтури є відсутність надійного зв’язку між резуль-

татом та винагородою.  

У світлі поглибленого аналізу ділової культури 

трудових мігрантів з України становляться очевид-

ними не тільки міфи, які приписують мігрантам 

підвищену готовність до ризиків, але й по іншому 

подивитися на соціальні ризики маргіналізації. Пи-

тання про ризики маргіналізації дуже часто поєдну-

ється з демографічними проблемами як аргумент 

підсилення соціальної проблеми. Міграційні про-

цеси, які розгортаються в Україні, разом із демогра-

фічними процесами несуть у собі серйозні ризики 

для майбутнього суспільства, насамперед загрозу 

подальшої втрати найбільш активної частини укра-

їнських громадян, формування і збереження націо-

нальної ідентичності.  
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АНОТАЦІЯ 

Обґрунтовано необхідність модернізації природничо-математичної освіти як ключового напряму дер-

жавної політики щодо зміцнення конкурентоздатності економіки країни. Наведений огляд проблем з ви-

кладанням природничих дисциплін в освітній системі України. Зокрема аналізуються проблеми підгото-

вки інженерних та дослідницьких кадрів в умовах карантину.  

ABSTRACT 

The request for the modernization of natural and mathematical education as a key direction of the state policy 

to increase the competitiveness of Ukrainian economy is discussed. An overview of problems with the education 

in natural sciences in Ukraine is given. In particular, the problems of engineering and research personnel training 

under the quarantine conditions are analyzed. 

Ключові слова: природничо-математична освіта, інноваційний розвиток освіти, проблеми розробки 

сучасних знань та новітніх технологій. 
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Успішність соціально-економічних та іннова-

ційних досягнень країни суттєво залежить від яко-

сті та практичної цінності результатів досліджень 

та розробок, які створюються університетами та на-

уковими установами. Розвиток інноваційних сис-

тем різних країн в останні десятиліття показав, що 

між отриманням наукових результатів, створенням 

на їх основі продукції та просуванням її на ринок 

існує розрив, якщо окремі етапи цього шляху реалі-

зуються різними суб’єктами [1,2]. Одним із шляхів 

подолання організаційно-економічних ускладнень, 

які стосуються впровадження результатів дослі-

джень та розробок академічних учених було ство-

рення інноваційних структур, серед яких найбільш 

характерними є центри трансферу технологій, біз-

нес-інкубатори та технопарки [3]. Формування ма-

лих науково - технологічних фірм при університе-

тах та наукових установах, створення підприємни-

цьких університетів, пре-інкубація та програми 

акселерації малого технологічного бізнесу [3,4,5] 

також можуть забезпечувати реалізацію наукових 

розробок та просування їх на ринок. На сьогодніш-

ній день одним із першочергових завдань середньої 

і вищої освіти є формування та розвиток творчого 

підприємницького мислення у майбутніх науково - 

технічних та ту соціо - гуманітарних спеціалістів 

[6,7]. 

Вимоги до рівня підготовки студентів в умовах 

сучасного суспільного значення науки, яка стала 

безпосередньою виробничою силою, суттєво зрос-

тають. Відповідно виникає ряд нових проблем, 

пов’язаних з довузівською підготовкою абітурієн-

тів і середньою освітою в цілому [8-10].  

Серйозні випробування освітньої системи Ук-

раїни почались з 12 березня 2020 року, коли всі на-

вчальні заклади були закриті на карантин, і всі 

школи і вищі навчальні заклади перейшли на дис-

танційне навчання. Проблеми, яки виникли в цій 

ситуації є схожими для всієї освітньої системи Ук-

раїни, але те, що стосується довузівської освіти 

було більш публічним, і тому більш показовим. 

Труднощі освіти он-лайн розділяються на тех-

нічні та психологічні, хоча вони, вочевидь, тісно 

зв’язані між собою. До технічних труднощів у пе-

ршу чергу відноситься низька якість інтернету в 

Україні. В умовах, коли зв'язок багаторазово пере-

ривається, провести повноцінне заняття немож-

ливо. Особливо, коли в СКАЙПі або ЗУМі підклю-

чено до трансляції багато людей. В невеликих гру-

пах до 5 людей, ще можна проводити інтерактивне 

заняття, але стабільне підключення з відеотрансля-

цією великих груп практично неможливо. Однак 

найбільшою технічною проблемою є недостатня кі-

лькість комп’ютерів в більшості українських сімей. 

Працювати зі смартфонами майже неможливо – 

вони призначені зовсім для інших цілей.  

Перехід на дистанційну освіту – «в першу 

чергу виклик для педагогів, потому що наша сис-

тема підготовки вчителів не передбачала дистан-

ційної освіти» - вважає Ірина Міньковська, керів-

них освітнього центру для педагогів, батьків та ді-

тей «Я і моя школа», співавтор реформи «Нова 

українська школа» [11]. Дійсно, «це по-іншому ор-

ганізований процес і його структура, інші відно-

сини між викладачами і учнями або студентами, 

інші зворотній зв’язок і оцінювання. Окремим пун-

ктом стоять питання кібербезпеки та цифрової гігі-

єни. Це такі речі, про які більшість із нас навіть і не 

чули. Так що проблема стоїть дуже гостро» [11]. 

Хаос, шок, потрясіння, розгубленість – ось як хара-

ктеризують вчителі свій стан на початку процесу 

переходу на дистанційну освіту. Стало зрозуміло, 

що необхідно централізовано допомагати роботі 

дистанційного навчання.  

Не пройшло і місяця, як на підтримку вельми 

різного за рівнем дистанційного навчання в шко-

лах, 6 квітна почала роботу «Всеукраїнська школа 

online» при підтримці «Медіа Групп Україна», яка 

відкрила вільний доступ до трансляції уроків на 

платформі OLL.TV. Крім того, дивитись відеоу-

роки можна було на Youtube та Facebook [12]. 40 

київських вчителів встали перед камерами, щоб 

дати майстер-клас дистанційного навчання по 11 

предметам для учнів 5-11 класів. 

З тих пір негаразди зі «школою» не обговорю-

вав тільки лінивій [14]. Дійшло до того, що Прези-

денту країни довелось виступати на захист цього 

проекту, повторюючи ту всім відому істину, що «не 

помиляється лише той, хто нічого не робить». Вчи-

телі стали відмовлятися записувати уроки, і були 

по-своєму праві [15]. Як з’ясувалось пізніше, про-

грама, яка транслювалась на всю країну, не переві-

рялась ні редакторами, ні коректорами. Більш того, 

вчителі самі не мали можливості продивитись за-

пис свого уроку і виправити помилки. Ті, хто орга-

нізовував проект, вирішили, що провести урок на 

камеру зовсім просто, і з цим вчителі, які працюють 

майже безкоштовно, легко впораються. Цю органі-

заційну технічну помилку виправити було досить 

просто. Набагато складніше виправити викрив-

лення в освіті, які були виявлені відразу і нещадно.  

Математика в школі: проблеми програми і 

викладання. 

Багато років поспіль в нашій країні програму з 

математики переробляли і переробляли. В резуль-

таті із збалансованої системи знань вона перетвори-

лася на набір окремих тем, які викладають в школі. 

Вимоги до знань з математики знижувались і зни-

жуються з кожним роком, в той час як у світовій 

практиці математика стала, разом з вивченням рід-

ної мови, основним шкільним предметом. Очеви-

дно, що для того, щоб зменшити відтік молоді з Ук-

раїні, треба створити систему освіти європейського 

рівня. Але замість того, щоб поліпшити якість ви-

кладання математики в школі, чи хоча б збільшити 

кількість годин, для початку ввели тестування з ма-

тематики для юристів і психологів, а потім і 

обов’язкове тестування з математики для всіх абі-

турієнтів і всіх випускників шкіл. При цьому рівень 

викладання математики в школах залишився наба-

гато нижчим, ніж необхідно для ЗНО. Він настільки 

відрізняється від необхідного, що учень із звичай-

ної неспеціалізованої математичної школи навіть 

не розуміє умови доброї половини завдань, а про їх 

розв’язання немає й мови. Адже кількість уроків 
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математики в неспеціалізованих школах колива-

ється від одного раз на два тижні до двох на тиж-

день. Для того, щоб подолати прірву між тим рів-

нем знань з математики, який дає звичайна школа, і 

тим, який потрібний для вступу до вищого навчаль-

ного закладу (і навчання в ньому), майже завжди 

потрібний репетитор.  

Разом з тим набирає обертів інтерактивна осві-

тня платформа GIOS, з орієнтацією на математику 

[16]. Як стверджують її автори, майбутнє за зміша-

ною та он-лайн освітою. В уроках мінімізована те-

оретична частина, навчання проходить в ігровій фо-

рмі, що, безумовно, розвиває креативність та кри-

тичне мислення, але на серйозну підготовку до ЗНО 

ця платформа не розрахована.  

Фізика в школі. Повний провал.  

З викладанням фізики в звичайній середній 

школі ситуація ще гірше, ніж з викладанням мате-

матики. При вступі до вищих навчальних закладів 

ЗНО з фізики можна взагалі не здавати, навіть на 

фізичні спеціальності можна здавати «альтернати-

вну» англійську. Викладання фізики в школі на зна-

чно більш високому рівні, ніж це робиться зараз, є 

вкрай необхідним. Адже саме викладання природ-

ничих наук і фізики в першу чергу сприяє вихо-

ванню адекватного сприйняття світу та критичного 

мислення. За відсутності цих якостей народ перет-

ворюються на натовп дикунів, які не тільки нехту-

ють найпростішими засобами антивірусного захи-

сту, але й забивають камінням автобуси в Нових 

Санжарах або трощать вишки 5G в Англії, оскільки 

вважають, саме новітні системи зв’язку розповсю-

джують коронавірус [17]. 

Провал у викладанні фізики показав, що без 

достатнього розвитку науки, без залучення експер-

тів, спеціалістів в області природничих дисциплін 

до освітнього процесу колапс освіти є неминучим. 

А таких спеціалістів підготувати за декілька років 

неможливо.  

Таким чином, як гірко жартують українці, коли 

почалась війна, ми з’ясували, що в нас немає армії; 

коли почалась епідемія, ми з’ясували, що в нас не-

має медицини; коли почалась дистанційна освіта, 

ми з’ясували, що освіти у нас немає. І створення ва-

кцини від коронавірусу при сучасному рівні осна-

щення вірусології в Україні є неможливим [18], скі-

льки б не обіцяли мільйонів доларів за її створення. 

І, зрозуміло, такий стан справ в оснащенні науко-

вих установ технікою для сучасних досліджень є не 

тільки в вірусології.  

В якості першого кроку для вирішення цієї на-

гальної проблеми Міністерством освіти і науки ро-

зроблено Концепцію розвитку природничо-матема-

тичної освіти [19]. Головною метою цієї концепції 

є сприяння розвитку природничо-математичної 

освіти (STEM-освіти) як фундаменту конкурентоз-

датності та економічного зростання нашої держави, 

що покликані формувати новітні STEM-

компетентності громадян, підготувати фахівців но-

вої генерації, здатних до засвоєння, втілення та ро-

зробки сучасних знань та новітніх технологій. 

Концепція спрямована на модернізацію приро-

дничо-математичної освіти, широкомасштабне 

впровадження STEM-освіти на рівнях дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної, професійно-тех-

нічної та вищої освіти; врахування завдань природ-

ничо-математичної (STEM-освіти) при плануванні 

бюджетних асигнувань; залучення широкої громад-

ськості до підтримки впровадження STEM-освіти 

через партнерство з роботодавцями та науковими 

установами. 

Автори концепції зазначають, що Україна від-

чуває дефіцит фахівців, які роблять найбільш ваго-

мий внесок у виробництво внутрішнього валового 

продукту. Вагомою причиною такого дефіциту є 

втрата популярності науково-технічних, інженер-

них професій і, як наслідок, зменшення зацікавле-

ності у вивченні предметів природничої, технологі-

чної, математичної освітніх галузей у молоді, про 

що свідчить негативна динаміка кількості випуск-

ників шкіл, які проходять ЗНО з фізики, хімії та бі-

ології. 

«Природничо-математична освіта (STEM-

освіта) має стати ключовим напрямом розвитку 

освітньої галузі, складовою державної політики 

щодо зміцнення конкурентоздатності економіки та 

розвитку людського капіталу, одним з головних 

чинників інноваційного розвитку освіти, що відпо-

відає запитам сучасної економіки та потребам сус-

пільства», - йдеться у проекті концепції [19]. 

Окрім того, автори концепції наголошують, 

що у галузі природничо-математичної освіти наявні 

проблеми, які є наслідком загальних проблем у 

сфері середньої освіти, зокрема: зниження рівня ви-

кладання природничо-математичних предметів, не-

досконалість змісту шкільної освіти, невідповід-

ність змісту природничо-математичної освіти ви-

могам сьогодення, низька заробітна плата, 

соціальна незахищеність учителів, відсутність від-

повідних умов в окремих школах для забезпечення 

допрофільної підготовки та профільного навчання 

природничо-математичних предметів тощо. 

У проекті документа наголошується, що з ме-

тою активного залучення молоді до дослідницько-

експериментальної, конструкторської діяльності, 

удосконалення основних STEM-умінь, включаючи 

обчислювальне мислення, та здобуття цифрової 

грамотності потрібно впроваджувати нові методи 

та форми організації освітнього процесу. 

І, нарешті, 3 червня 2020 року вийшов Указ 

президента України №210/2020 «Про вдоскона-

лення вищої освіти в Україні» [20]. Указом перед-

бачається, зокрема, розробити за участю Націона-

льного інституту стратегічних досліджень та Наці-

ональної академії наук України стратегію розвитку 

вищої освіти в Україні на 2021 - 2031 роки, визна-

чивши основні цілі та пріоритети з урахуванням 

глобальних тенденцій світової економіки; затвер-

дити державну програму розвитку науково-дослід-

ницької інфраструктури в Україні; забезпечити ро-

зроблення із залученням Національного інституту 

стратегічних досліджень, Національної академії 

наук України та Національної академії педагогіч-

них наук України плану заходів щодо популяриза-

ції природничих наук та математики. 
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Треба зазначити, що популяризацію природни-

чих наук давно і успішно проводять провідні уні-

верситети України. Так, Національний технічний 

університет України "Київський політехнічний ін-

ститут традиційно проводить Всеукраїнський фес-

тиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge», 

конкурс для школярів Intel-Техно Україна та День 

науки. В умовах карантину 6 червня проводився Ін-

женерний фестиваль ТехноАртКПІ-2020 у форматі 

онлайн.  

В Київському національному університеті ім. 

Тараса Шевченка для студентів гуманітарних спе-

ціальностей читають курс «Науковий образ 

світу», який дає можливість майбутнім філоло-

гам, психологам та журналістам отримати ос-

нови природничих знань. 

З огляду на зазначене перед освітньою галуззю 

постає завдання розвитку і виховання всебічно-ро-

звиненої, освіченої, інноваційної особистості, здат-

ної віддано працювати на благо своєї держави, 

справжнього патріота. Природничо-математична 

освіта має стати ключовим напрямом розвитку 

освітньої галузі, складовою державної політики 

щодо зміцнення конкурентоздатності економіки та 

розвитку людського капіталу, одним з головних 

чинників інноваційного розвитку освіти, що відпо-

відає запитам сучасної економіки та потребам сус-

пільства. Необхідно створити трансдисциплінар-

ний підхід до навчання, який базується на практич-

ному застосуванні наукових, математичних, 

технічних та інженерних знань для розв'язання 

практичних проблем реального світу, створюючи 

зв'язки між школою, громадою, професією, глоба-

льною економікою, що сприяє конкурентоздатності 

особистості в новій економіці й робить вивчення 

науки, техніки, інженерії та математики більш зна-

чущим та контекстним.  
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