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УДК 378.147

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

Гальперіна Л.П., 
кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародного менеджменту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»

В умовах формування інформаційного суспільства відбуваються 
швидкоплинні зміни у технологіях, що призводить до прискорених, 
темпів змін структури економіки. Це, у свою чергу, вимагає само-
розвитку та опанування нових професійних компетенцій кожним 
працівником впродовж усього життя. У відповідь на ці тенденції 
виникли концепції «навчання протягом життя» (lifelong learning), 
«перманентної освіти» (permanent education), «освіти протягом жит-
тя» (lifelong education). Вони отримали підтримку таких провідних 
міжнародних організацій, як Рада Європи, ЮНЕСКО, Організація 
економічного співробітництва та розвитку, Світовий Банк та відоб-
ражені в стратегії розвитку ЄС «Європа 2010», в національних 
освітніх доктринах, у тому числі у вітчизняній Національній стра-
тегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [1].

«Освіта через усе життя» повинна відповідати сучасним вимо-
гам, а саме:

– поєднання світового досвіду організації навчання та новітніх 
освітніх технологій з найкращими надбаннями традиційної систе-
ми навчання;

– гнучкість та прогностичність;
– інтеграція рівнів, видів, змісту освіти, навчальних потреб слу-

хачів і держави, суміжних галузей (науки, виробництва тощо);
– розвиток ключових компетентностей та навичок XXI століття;

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
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– інноваційність [2].
Нового сенсу набувають нові навчальні технології. Такими 

технологіями є комп’ютерні симуляції, які є невід’ємним елемен-
том навчальних програм провідних вищих навчальних закладів та 
бізнес-шкіл. 

Бізнес-симуляції можна використовувати і в якості окремого 
бізнес-турніру, і як складову професійних та навчальних тренінгів. 
Комп’ютерна ділова гра ґрунтується на математичній моделі, яка 
дає змогу імітувати діяльність підрозділу чи окремого суб’єкта гос-
подарювання відповідно до специфіки конкретного ринку, бізнес-
середовища тощо. Це практично неможливо здійснити молодому 
спеціалісту (студенту) у терміни, визначені навчальним планом або 
фахівцю, керівнику на реальному підприємстві. Роль керівника ви-
конує учасник (школяр, студент, слухач), якому доводиться опра-
цьовувати інформаційні матеріали, приймати управлінські рішен-
ня, аналізувати їх, розробляти і впроваджувати стратегію та так-
тику поведінки віртуального підприємства чи аналізу віртуального 
ринку. 

Оскільки програмне забезпечення зазвичай удосконалюється 
та оновлюється, викладачі, які виступають у ролі організаторів, 
бізнес-тренерів, консультантів, потребують установчих занять з 
розробниками та чіткого усвідомлення кінцевої мети та обсягу тих 
практичних знань та навичок, якими мають оволодіти учасники 
бізнес-симуляції. 

Бізнес-симуляції, як адаптовані, так і власної розробки, успіш-
но застосовуються у ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана». Серед них «Титани 
між народного бізнесу» «Sigam-Market», ViAL+, «Битва Титанів», 
«Дельта», «Битва Олімпійців», «Fuzzy-інвест», «Інсвестпроект», 
«Фін діагностика» та інші. 

Оскільки використання комп’ютерних ділових ігор здійснюєть-
ся викладачами різних кафедр університету, студент протягом на-
вчання має можливість опанувати унікальний набір професійних 
компетенцій, що має компенсувати нестачу практичних професій-
них навичок отримання знань у навчальних аудиторіях. 

Наприклад, бізнес-симуляція «Титани міжнародного бізнесу» є 
складовою виробничої практики без відриву від навчання студентів 
факультету міжнародної економіки і менеджменту. Сценарієм да-
ної ділової гри передбачено управління бізнес-процесами на про-
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мислових підприємствах, що здійснюють збутову діяльність на чо-
тирьох міжнародних ринках Європа, Північна Америка, Південна 
Америка, Азія та на вітчизняному ринку. Методичне забезпечення 
гри підтверджено авторськими свідоцтвами [3, 4], навчальним по-
сібником [5], щорічно оновлюваними презентаціями та інформа-
ційними матеріалами, розміщеними на окремо створеному сайті 
для бізнес-турнірів. 

Програмою практики передбачено, окрім бізнес-симуляції, ви-
конання низки аналітичних завдань, розроблених викладачами та 
фахівцями з міжнародної економіки на реальних підприємствах, 
виступи студентів з презентаціями отриманих результатів, зустрічі 
з представниками бізнесу, державної влади, висококваліфіковани-
ми фахівцями. Після закінчення виробничої практики проводить-
ся анонімне анкетування студентів щодо їх загального враження, 
самооцінки отриманих компетенцій, рівня зацікавленості, пропо-
зицій, а також обговорення пропозицій викладачів-керівників ака-
демічних груп, що сприяє удосконаленню програмн ого забезпечен-
ня та організації проведення даного виду навчальної технології. 
Опрацьовані анкети засвідчують високу оцінку, такої форми про-
фесійної підготовки. 

Література
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УДК 378.1(477)

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ТА НАУКИ В УКРАЇНІ

Ганущак Т.В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи
Київський університет ринкових відносин

Фінансово-економічна криза в Україні торкається й освітянської 
та наукової сфер. Україна останньою обрала євроінтеграційний на-
прямок, що створює нові можливості переходу до якісного ново-
го рівня життя, але цей рух передбачає невизначеність та численні 
ризики.

Недієвість існуючих державних програм призводить до їх низь-
кої результативності [1, с. 32].

Сучасний розвиток вищої освіти та науки в напрямку євроінте-
граційних процесів здійснюється завдяки програмам «Еразмус+», 
«Жан Моне», «Горизонт 2020» тощо. Цілі, переваги та обмеження 
цих програм відзеркалено у таблиці.

Додаткові соціально-економічні можливості які подає програма 
«Еразмус+» для українців є такими: 

– два мільйони студентів вишів будуть навчатися та проходити 
підготовку за кордоном; 

– 650 000 учнів закладів професійно-технічної освіти частину 
періоду навчання та підготовки проведуть за кордоном;

– 200 000 студентів магістратури скористаються перевагами но-
вої схеми гарантування позик і отримають понад 25 000 стипендій 
для навчання за спільними магістерськими програмами;

– 500 000 молодих людей працюватимуть волонтерами за кор-
доном і візьмуть участь у молодіжних обмінах;

– 800 000 викладачів, учителів, тренерів, освітян і працівників 
у сфері молодіжної практики будуть викладати або проводити тре-
нінги за кордоном.

У сфері досліджень та інновацій задекларовано співтовариство з 
країнами Європейського союзу в межах програми «Горизонт 2020». 
У Горизонт 2020 матимуть місце два види діяльності, а саме: до-
слідження та інноваційна діяльність. За винятком деяких дій в рам-
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Назва 
пограми Цілі Переваги Обмеження

1 2 3 4
Еразмус+ Реформування 

освіти для до-
сягнення євро-
пейського рів-
ня; об’єднання 
колишні про-
грами – «Без-
перервне нав-
чання», «Ераз-
мус Мундус» 
та «Молодь у 
дії».

Бюджет програми стано-
вить 14,7 млрд. євро на пе-
ріод до 2020 року. Програма 
не обтяжує країни зі стату-
сом партнера жодними фі-
нансовими зобов’язаннями; 
до неї можуть долучатися 
як індивідуальні заявники, 
так і виші України; інтегрує 
попередні програми в одну; 
реалізує системний під-
хід до розвитку освіти та 
нау ки; дає можливість вдо-
сконалення інноваційних 
методів викладання. удос-
коналення навичок та ком-
петентностей викладачів та 
адміністративного персона-
лу; підвищення актуальнос-
ті навчальних програм.

Відсутність 
чітких цілей 
розвитку 
України 
за цією 
програ мою; 
недо статня 
психологічна 
готовність 
українців до 
освітніх змін; 
відсутність 
усвідомлення 
потреби змін 
та непідготов-
леність, обме-
жена інфор-
мо ваність 
осві тян нашої 
країни про цю 
програму.

Жан Моне Сприяння до-
сконалості 
євроінтегра-
ційних студій 
у вищій освіті; 
посилення 
співпраці та 
поширення 
результатів 
високоякісних 
досліджень; 
опрацювання 
різноманітних 
методологій, 
активізація 
дискусій та 
рефлексії.

Сприяє обміну знаннями 
й накопиченим досвідом з 
метою взаємозбагачення та 
поширення кращих прак-
тик; забезпечує спільне на-
повнення змісту та спільне 
викладання програм; сприяє 
розробці академічного зміс-
ту та інструментарію для 
окремих цільових груп.

Щоб виграти 
грант необ-
хідно бути 
прикріпленим 
до конкретної 
кафедри кон-
кретного Ви-
щого навчаль-
ного закладу, 
володіти анг-
лійською мо-
вою на рівні 
спілкування, 
навчатися в 
аспірантурі 
або докторан-
турі.

Таблиця 
Сучасні програми розвитку вищої освіти та науки, 

які діють в Україні
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ках програми Марії Скадовської Кюрі, така діяльність включає в 
себе консорціум, що складається з кількох організацій з країн ЄС, 
асоціаційних країн і/або третіх країн. Консорціум обирає одного з 
членів координатором та підписує грантову угоду. Гранти можуть 
фінансуватися на 100% від загальних прийнятних витрат (окрім ін-
новаційних грантів, де прибуткові організації отримують максимум 
70%). 

Співпраця України з країнами Європейського Союзу в межах 
програм «Еразмус+», «Жан Моне», «Горизонт 2020»дає можли-
вість інтегруватись у світовий освітній та науковий простір. Але 
на це потрібен не один рік плідної кропіткої роботи, спрямованої 
на роз’яснювальну роботу серед студентів та науковців; підтримку 
взаємозв’язків освітян, науковців, роботодавців, держави та іно-
земних партнерів; співпрацю з іноземними співавторами наукових 
праць тощо.

Горизонт 
2020

Підтримка до-
слідницьких 
проектів та 
проектів близь-
ких до ринку 
наукових про-
дуктів

Проектні пропозиції оціню-
ються за такими критерія-
ми: досконалість, внесок, 
якість та ефективність 
впровадження

Обмеженість 
в умовах учас-
ті: не менше 
трьох юри-
дичних осіб 
повинні брати 
участь в про-
ектах; жодні 
дві з трьох 
юри дичних 
осіб не мо-
жуть бути 
рези денти 
однієї країни-
учас ниці ЄС 
або асоційова-
ної країн і; усі 
три юридичні 
особи повинні 
бути незалеж-
ними одна від 
одної.

Продовження табл.

Джерело: складено автором на підставі [2; 3].
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Чумаченко О.Г., 
кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, обліку та аудиту
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

В 1999 році країни Європейського союзу домовилися про ство-
рення «єдиного освітнього простору» і ця домовленість була зафік-
сована у вигляді Болонської декларації, згідно якої до 2010 року 
вся Західна Європа повинна була мати єдину систему вищої школи 
[1; 2; 7]. 

Згідно рекомендацій Болонської конвенції в Україні також було 
розпочато реформу системи вищої освіти, яка триває й досі. Що це 
насправді дало і системі освіти і суспільству – дуже складно одно-
значно визначити, оскільки запровадження болонських рекоменда-
цій у вітчизняних умовах виявило «слабкі місця» нових підходів у 
освіті.

В вищій школі, що була успадкована від Радянського Союзу, да-
вали освіту; зараз надають освітянські послуги. І, оскільки, послуга 
передбачає задоволення, то відповідно і освітянські послуги, перш 
за все, повинні давати студентам радісне, необтяжливе опанування 
предметів. Мови про знання, системне освоєння предметів взага-
лі йти не може. Якщо до цього додати контрактну систему освіти, 
коли керівництво вишів апріорі визначає політику «зберегти кон-
тингент» – підготовка висококваліфікованих спеціалістів звучить 
як евфемізм (благозвучне визначення, яке не має нічого спільного 
з реальністю).

Хотілося б окремо зупинитися на впровадженні тестової здачі 
екзаменів. На практиці подібне впровадження призвело до виник-
нення все більш диференційованої системи освітніх закладів, орієн-
тованих на різноманітні соціальні групи українського суспільства, 
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що різко розшаровується в останні роки. Відмінності в соціальній 
адресності підкреслюються невідповідністю предметного наповне-
ння шкільних програм та матеріальних затрат на освіту (навчання) 
[4; 6]. Тестовий формат перевірки знань учнів та студентів перед-
бачає перевірку ерудиції лише по окремим предметам. На наш по-
гляд, сама по собі процедура зовнішнього незалежного оцінювання 
(ЗНО) не сприяє вмінню молодого покоління самостійно мислити, 
ставити грамотно запитання та знаходити точні та чіткі відповіді 
на них.

В сучасному інформаційному суспільстві зовсім інші вимоги до 
кваліфікації спеціаліста, в основі яких лежить положення, що осві-
та спеціаліста – процес безперервний. Метою підготовки бакалавра 
є формування фундаменту спеціальних знань. Магістерські програ-
ми повинні формувати висококваліфікованих аналітиків, які воло-
діють спеціальними методами аналізу та методологією наукового 
мислення. Іншими словами, теоретичні знання повинні виводитися 
на практичний рівень.

Головна особливість магістерських програм повинна полягати 
в значному обсязі самостійної роботи, основаній на просуванні на 
ринок конкретних технологій та нових продуктів, які безпосеред-
ньо пов’язан і з завданнями, що стоять перед студентами. Саме в 
процесі такого навчання і отримуються відповідні навики. 

Для подібної системної взаємодії та підготовки необхідно від-
повідне фінансування та націленість навчальних програм на вирі-
шення прикладних завдань економіки в цілому та конкретних за-
вдань бізнесу [5]. В Україні поки що не вирішено це питання. Іс-
нуюча державна політика в сфері освіти надає освітньому процесу 
системності, плановості, але, в той же час, переобтяжує викладача 
різноманітними програмами, навчально-методичним комплексами, 
збірниками тестових завдань. В результаті подібного навантаження 
у педагога вищої школи не вистачає часу на дійсно творчу роботи, 
яка б допомагала йому триматися на «плаву» сучасних знань.

На нашу думку, вирішення питання адаптації України до Болон-
ської системи освіти необхідно проводити більш обдумано, а не 
еклектично поєднувати частини окремих стандартів будуючи влас-
ний «гібрид» освітньої системи.

Світовий досвід демонструє, що модернізація економіки та сус-
пільства починається з розвитку вищої освіти. Важко не помітити 
зв’язок економічного, політичного та культурного розвитку Європи 
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в ХІ – ХVІІ зі створенням вищої школи на цьому континенті на від-
міну від Азії, де при більшій грамотності населення, вища школа 
була відсутня. Якщо про вплив університетів на розвиток техніки 
в той час ще можна дискутувати, то їх вплив на розвиток природ-
ничих, суспільних наук та формування церковної та світської еліти 
безсумнівний. Не буде великим перебільшенням теза, що Захід ви-
передив Схід дякуючи вищій школі. А на самому Заході попереду 
знаходилися країни з краще розвиненою системою вищої освіти. 
Тільки почавши заселення Північної Америки перші переселенці 
вже в ХVІІ столітті створили три коледжі, шо пізніше стали універ-
ситетами. 

Традиційні завдання вищої школи (формування наукових ідей, 
підготовка найбільш кваліфікованих кадрів для всіх галузей, фор-
мування в процесі навчання моральних цінностей) не тільки не 
змінилися, але й набувають нового звучання. «Школа не готує до 
здачі ЗНО», «ВНЗ не готує повноцінного спеціаліста» – не просто 
кліше, а реалії сьогодення, що створюють картину відношення до 
освіти в цілому. Значний вплив має і те, що Україна все ширше ви-
користовує іноземний інтелектуальний потенціал. Багато керівни-
ків крупних компаній, вищих державних управлінців є іноземцями, 
або випускниками західних вишів. Подібна політика не є зовсім 
негативною, але вона дає імпульс суспільству, що вища школа в 
Україні не може забезпечити «кадрового голоду».

Публічне декларування владою наявності в українській системі 
вищої освіти значної невідповідності пропозиції й попиту на ринку 
освітніх послуг не веде до автоматичного розв’язання даної про-
блеми. Системі вищої освіти необхідні рішучі реформи результатом 
яких стало б відновлення взаємозв’язку між підготовкою фахівців у 
ВНЗ та завданнями стратегічних напрямків розвитку національної 
економіки, що в довгостроковій перспективі має позитивно впли-
нути на економічний та соціальний розвиток країни. Проте будь-
які реформи у системі вищої освіти України необхідно розпочинати 
з вивчення ґенези, сучасного стану системи, перспектив розвитку, 
вироблення цілісного погляду та відповідного фінансування вищої 
школи в Україні.
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УДК 330.34

ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ» 
У СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Єгоров В.О., 
кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економічної теорії, макро- і мікроекономіки 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

«Економіка розвитку» як самостійна наука і університетська 
дисципліна почала формуватися у другій половині ХХ ст. Поштовх 
до цього дала економічна ситуація після Другої світової війни і ма-
сове звільнення колоніальних країн від політичної (але не еконо-
мічної) залежності. Ключовим питанням, що потребувало відповіді 
у нових реаліях, було таке: «Як забезпечити швидку індустріалі-
зацію і структурну перебудову зруйнованих і відсталих економік 
для забезпечення прийнятних стандартів життя, що відповідають 
розвиненим країнам?» Базовими працями, які заклали фундамент 
нової теорії, стали публікації П. Розенштейна-Родана, К. Мандель-
баума, Р. Нурксе, У. Ростоу [1; 2; 3; 4].

Попри те, що курс «Економіки розвитку» викладається у про-
відних університетах світу понад три десятиліття, досі не склалося 
єдиного тлумачення предмету, концептуальної основи і норматив-
ної системи теоретичних положень. Це свідчить про незаверше-
ність процесу формування відповідної науки. Сучасні англомовні 
тексти, що використовуються в якості університетських підручни-
ків, суттєво відрізняються за структурою і змістом. Серед авторів 
цих текстів відомі вчені М. Тодаро, Д. Рей, Д. Родрік, У. Естерлі, 
Дж. Секунді, М. Ромер та інші. 

Викладання «Економіки розвитку» в українських університетах 
знаходиться у зародковому стані, про що, зокрема, свідчить майже 
повна відсутність підручників і навчально-методичної літератури 
українською мовою. Найбільш вдалими і повними підручниками 
можна вважати переклад книги Дж. Майєра і Дж. Рауха, до якого 
долучилися українські вчені, очолювані професором А. Філіпенком 
[5]. Певною мірою при викладанні дисципліни можна використову-
вати книжку самого А. Філіпенка [6], а також російськомовні тек-
сти Р. М. Нурєєва [7] та переклад підручника М. Тодаро.
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Сучасні трактування предмету обговорюваної дисципліни, мож-
на класифікувати в межах двох полярних підходів. Перший, зву-
жений, акцентує увагу на вивченні причин соціально-економічної 
відсталості менш економічно розвинених країн (МЕРК – колишня 
колоніальна периферія), обґрунтуванні специфічних завдань і ді-
євих засобів їх трансформації у напрямку створення індустріально-
го суспільства, пошуку можливостей подолання злиднів і досягнен-
ня більш високих стандартів добробуту. Другий, розширений, роз-
глядає загальні закономірності економічного розвитку, об’єктивні 
соціально-економічні чинники, що прискорюють або гальмують 
прогресивні господарські зміни і, як наслідок, підвищують або зни-
жують життєвий рівень населення. Досвід МЕРК в цьому контексті 
розглядається як специфічний випадок.

Відмінність у трактованні предмету суттєво впливає на логі-
ку викладу і дидукційне коло проблем, що розглядаються. Але за 
будь-якого підходу при викладанні курсу важливо запропонувати 
студенту систему категорій, що понятійно відтворюють процеси, 
явища, різні аспекти економічного розвитку. 

Генетично інтерес до економічного розвитку як до проблеми 
економічної теорії формується в результаті наукового пошуку дже-
рел національного багатства і добробуту окремої людини. Ще у 
ХVIII ст. класична наукова думка пов’язувала прогресивні еконо-
мічні зміни із механізмом самопідтримуючого зростання, що базу-
ється на декількох ключових чинниках. 

Сучасна «Економіка розвитку» суттєво поглиблює і деталізує 
наукове пояснення цілей, рушійних сил і характеру економічного 
розвитку. Складність вивчення (і викладання) «Економіки розви-
тку» пов’язана з такими приписами: 

1) розбіжності у виборі головних критеріїв оцінки і показників 
результативності економічного розвитку; 

2) диференціація чинників економічного розвитку за фактично 
досягнутим рівнем зрілості конкретної групи країн; 

3) відмінності у підходах до визначення трансмісійного меха-
нізму позитивних макроекономічних змін в ланцюжку «економічне 
зростання – економічний розвиток» тощо.

Проблеми економічного розвитку можуть аналізуватись з по-
зицій фундаментальних засад основних шкіл економічної думки. 
Неокласичний напрямок додає до традиційних чинників еконо-
мічного розвитку ринкові важелі, зумовлені дією закону вартості, 
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конкуренцією, особливостями ціноутворення і формування ринків. 
Кейнсіанські моделі фокусують увагу на створенні передумов під-
вищення національного доходу і доходів домогосподарств з метою 
стимулювання рівня споживання і норми заощадження, створення 
критичної маси інвестицій в економіку, зокрема, в індустріальний 
сектор (теорія квазістабільної рівноваги, теорія великого поштовху, 
теорія збалансованого набору інвестицій, концепція незбалансова-
ного зростання, тощо). Окремо варто згадати інституціонально-со-
ціологічний напрямок досліджень економічного розвитку (Г. Мюр -
даль, Е. де Сото), ліворадикальні теорії (І. Валлерстайн, С. Амін, 
А Емануель) тощо.

Ефективне засвоєння студентами змісту курсу «Економіка роз-
витку» вимагає обґрунтованого визначення черговості вивчення 
курсів у навчальному плані. Практика авторитетних університетів 
світу доводить доцільність його вивчення на рівні магістерських 
програм, коли студенти опанували не тількі окремі самостійні роз-
діли Економічної теорії, як от Мікроекономіка, Макроекономіка, 
Світова економіка (мега-рівень економічних відносин), а й вивчили 
похідні, поглиблюючи курси (зокрема, на економічних факультетах 
університетів). До таких можна віднести курси Мікроекономіка-2, 
Макроекономіка-2, Історія економічної думки (деталізація окремих 
шкіл і течій), а також пов’язані спеціальні курси.
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Кахута Н.Д.,
 кандидат фізико-математичних наук, доцент
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Деякі противники вживання української мови стверджують, 
що українська мова повноцінно може бути мовою науки, бо немає 
української термінології, а вживання української мови нібито «зву-
жує» інформаційний простір. Подібні твердження заперечуються 
багатьма фактами.

В період «Розстріляного Відродження» буйним цвітом розквіта-
ло не тільки українське мистецтво, а й наука. Існував Український 
словник наукової термінології, створювались і видавались спеці-
альні словники. Праці українських вчених публікувались україн-
ською мовою і високо оцінювалися за кордоном. Вчені виїжджали 
за кордон на міжнародні конгреси.

Необов’язковість вивчення української мови має значні не-
гативні наслідки. До середини 60-х років минулого століття ви-
вчення української мови в усіх середніх школах (в тому числі і 
російських) на всій території УРСР (в тому числі і в Криму) було 
обов’язковим. Екзамени з української мови на атестат зрілос-
ті були обов’язковими. Вступний екзамен з української мови був 
обов’язковим в будь-якому українському виші. Випускник кожного 
вишу й будь-якої спеціальності, перед одержанням диплому пови-
нен був скласти екзамен – український диктант. 

3 шістдесятих років в процесі здійснення брежневсько-сус-
ловського плану створення «единой исторической общности» з 
Москви надійшов дозвіл звільняти учнів «за проханням батьків» 
від вивчення української мови. Частина батьків міркували так 
само, як «госпожа Простакова» в знаменитій комедії Фонвізіна 
«Недоросль»: «Зачем Митрофанушке география, коль извозчики 
есть». Все більше батьків стали просити «освободить» своїх чад 
від «української»: «Хай діти вчаться «балакати по-городському». 
Така освітня політика призвела до того, що, наприклад, в типово 
українському Чернігові, де в 1945 році було лише 2 російські 
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школи (чоловіча і жіноча), в 1980 році не було жодної україн-
ської.

Дехто з народних депутатів в обов’язковості вивчення держав-
ної мови вбачає порушення конституційних норм. Існує думка, що 
батьки як «платники податків» самі повинні обирати мову навчання 
для своїх дітей. Відповідь на це заперечення очевидна: нехай бать-
ки обирають для своїх дітей російську, єврейську, угорську, румун-
ську школу, але їх діти в кожній з цих шкіл обов’язково вивчають і 
мову держави, якій платять податки їх батьки. 

Вивчення мови лише збагачує людину інтелектуально. Ми не 
знаємо жодного випадку, щоб наші колишні платники податків, які 
виїхали на постійне місце проживання до Ізраїлю, США, Німеч-
чини, Росії, вимагали б створення там для своїх дітей спеціальних 
шкіл і звільнення своїх дітей від вивчення державної мови.

Дивує позиція тих народних депутатів України, які не можуть 
оволодіти українською мовою – можливо, в школі їх звільняли від 
«української», – але завзято прагнуть, щоб і їх діти та внуки також 
не володіли цією чудовою і прекрасною мовою великого народу.

Українська та російська мови розвивалися паралельно, незалеж-
но одна від одної. Київська Русь була не «колискою», а тимчасовим 
етапом їхнього поєднання. Обидві вони стали наслідком окремої 
еволюції з поточним поглинанням мов їхніх сусідів (у кожному ви-
падку різних). І, якщо вже на те, найближчих родичів нашої мови 
слід шукати не на Волзі, а на Ельбі.

Попередня держава за найменшу критику своєї ідеології вдава-
лася до репресій. Ідеологія збанкрутувала, і у наш час ... помітно 
зріс суспільний інтерес до походження та розвитку української мови 
як головної ознаки нашої нації... Думки з цього приводу М. Гру -
шевського, М. Костомарова, О. Потебні, А. Кримського [1-6] ще 
донедавна тоталітарний режим замовчував, забороняв, оголошував 
ідейно шкідливими, «націоналістичними», ворожими. Через сім-
десятирічний період фальсифікації, брехні та ідеологічного терору 
багато поколінь українців були відлучені від своєї історії. Її настій-
но рекомендували починати з жовтня 1917 р. Були відлучені й від 
рідної мови як нібито зайвої для вигаданої комуністичними ідео-
логами «нової історичної спільності людей – радянського народу».

Найбільш природний і дієвий спосіб включитися у справу від-
родження національної освіти, вмонтованої у світовий простір – це 
навчання дітей України українською мовою. Кожен із викладачів 
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має писати й удосконалювати мову. При цьому він буде мати під-
тримку і допомогу від тих,  у кого є душа і совість. Це особливо важ-
ливо у міських школах та вишах сходу і півдня України, які майже 
виключно російськомовні.

Українська мова була і буде мовою освіти, науки, мистецтва, мо-
вою великої держави. 
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ОСВІТА В РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВОЇ 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Козарезенко Л.В., 
кандидат економічних наук, доцент, завідувач 
відділу бюджетних видатків соціальної сфери 

та економічного розвитку
ДННУ «Академія фінансового управління»

Умовами конкурентоспроможності національної економіки є 
сучасна наука, технології, інвестиції, логістика й освіта. Головною 
рушійною силою будь-якої організації стає персонал, а держави – 
людський капітал. Стійке економічне зростання, розвинений вну-
трішній ринок і стабільність може гарантувати тільки високоосві-
чене суспільство [5, c. 33].

Існує зв’язок між часткою «інтелектуальної частини» суспіль-
ства і темпами економічного зростання, а при зниженні рівня осві-
ченості населення, то виникає загроза для розвитку. 

Базовою передумовою людського розвитку в українському сус-
пільстві є реалізація довгострокової стратегії модернізації системи 
освіти, наближення її якості до стандартів ЄС, до потреб розвитку 
економіки суспільства. Інвестування коштів у науку й освіту є най-
вигіднішим, про що свідчать розрахунки різних дослідників. Такі 
інвестиції гарантують найшвидшу віддачу,закладаючи надійний 
фундамент для нинішнього та майбутнього прогресу. Важливи-
ми є не лише показники охоплення населення системою освіти,а 
й якість здобутої освіти, а й структура спеціальностей, за якими 
готуються фахівці. На жаль із цим в Україні є проблеми [4, c. 212].

Такі країни, як Корея, Японія та Ізраїль забезпечують конкурент-
ні переваги передусім завдяки інвестиціям в людський потенціал. 
Ні Росія ні інші країни забезпечені природними ресурсами не мо-
жуть порівнятися за результатами розвитку з країнами, що інвесту-
ють у людський капітал. Інші високорозвинені країни, дещо від-
стають за показниками розвитку через те, що урядами в останні 
20 років здійснювались переважаючі інвестиції в – нерухо мість та 
фінанси [8]. 

Постановою Кабінету міністрів України з метою оптимізації бю-
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джетних видатків у 2014 році було припинено дію 14 державних 
цільових програм. З них, 6 програм стосувалися розвитку освіти і 
науки, одна програма – охорони здоров’я, решта програм – деяких 
аспектів розвитку людського потенціалу [2]. 

Основні напрямки оптимізації видатків державного бюджету 
стосуються гуманітарної сфери, а не інших непродуктивних ви-
трат. Пропозиції оптимізації стосуються Законів про дошкільну, 
загальну середню, позашкільну, професійно-технічну, вищу освіту. 
Вони пов’язані зі змінами мережі навчальних закладів, наповню-
ваності класів та груп, збільшення навантаження на педагогічний 
та науково-педагогічний персонал. Це має відбуватися на фоні 
скорочення рівня заробітних плат, скасування положень щодо без-
оплатності надання освітніх послуг, скасування надбавок науково-
педагогічним працівникам [3]. 

Попри те, що оптимізує видатки за рахунок освіти, у схваленій 
Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 Стра-
тегії сталого розвитку «Україна-2020», де визначено мету, вектори 
руху України, розвиток освіти розглядається як важливий приорі-
тет. Розрахований на 5 років стратегічний план розвитку держави 
має на меті впровадження європейських стандартів життя, що є не-
можливим без інвестування в освіту. 

Стратегічні індикатори реалізації Стратегії «Україна – 2020» 
стосуються розвитку людського потенціалу. Такими індикаторами 
є входження до 40 к ращих держав світу за глобальним індексом 
конкурентоспроможності, який розраховує Всесвітній Економіч-
ний Форум (WEF), підвищення до 16 000 доларів США валового 
внутрішнього продукту (за паритетом купівельної спроможності) у 
розрахунку на одну особу, підвищення середньої тривалості життя 
людини на 3 роки, збільшення частки проникнення широкосмугово-
го Інтернету до 25 абонентів на 100 осіб, оволодіння 75 відсотками 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів, щонайменше, 
двома іноземними мовами, із підтвердженням міжнародними серти-
фікатами, участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA та 
входження до 50 кращих держав – учасниць такого дослідження [7]. 

Політика, спрямована на економію коштів за рахунок освіти, на-
уки та культури матиме в середньо- та довгостроковій перспективі 
лише негативні наслідки. Враховуючи велику кількість каналів по-
ширення ефектів освіти, ці наслідки будуть виявлятися за багатьма 
економічними та соціальними напрямками. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 
У ФОРМУВАННІ ЗВЯЗКІВ ЕКОНОМІКИ ТА ОСВІТИ 

Корсакевич В.В., 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Фундаментальною ідею теорії «поведінкової економіки» є теза 
про те, що функціонування економіки відбувається під впливом 
соціально-психологічних чинників. Останні формуються під впли-
вом освіти. Зв’язок освіти, економіки та соціально психологічних 
чинників можна схематично подати у такий спосіб. (рис. 1).

Рис 1. Зв’язок освіти, економіки та соціально-психологічних чинників

За логікою представлених зв’язків, освіта здійснює вплив на еко-
номіку як безпосередньо, так і опосередковано – через соціально-
психологічні чинники.

Безпосередній вплив освіти на економіку усвідомлений еконо-
мічною наукою й відображений в роботах багатьох видатних еконо-
містів минулого та сучасності. Економічні суб’єкти з вищим рівнем 
освіти, зазвичай, забезпечують вищу продуктивність. Отже ство-
рюють більший продукт і тому повинні мати вищу оплату праці.
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Зв’язок між освітою та економікою визнається й у державних 
документах. Зокрема, в Концепції розвитку системи вищої освіти в 
України до 2025 р. зазначено, що країні потрібна системна реформа 
освіти, розуміння того, що освіта – це один з основних важелів ци-
вілізаційного поступу та економічного розвитку [1]. 

Опосередкований зв’язок освіти та економіки через соціально-
психологічні чинники є менш дослідженим. Тому актуальними є 
питання структури, визначеності та характеру впливу соціально-
психологічних чинників на економіку.

До складу соціально психологічних чинників, через які освіта 
може здійснювати вплив на економіку, на наш погляд, належать 
такі:

– загальна культура економічних суб’єктів включно з її складо-
вою економічною культурою;

– ментальність включно з економічним менталітетом;
– соціальна поведінка людей, яка охоплює економічну соціалі-

зацію. 
Кожний з зазначених елементів системи соціально-психологіч-

них чинників потребує уточнення змісту й чітких формулювань. 
Спираючись на дослідження соціальних психологів та економіс-
тів [2-8], на власні соціологічні дослідження, дамо уточнення ка-
тегорій, що відображають згадані соціально-психологічних чин-
ників 

Економічна культура – сукупність економічних знань, навичок, 
правових норм економічної сфери, традицій, ціннісних орієнтирів, 
які стають складником і регулятором економічної поведінки, впли-
ваючи на основні економічні процеси – виробництво, споживання, 
розподіл доходів, формування активів тощо.

Економічний менталітет – сукупність найбільш поширених се-
ред його носіїв економічних уявлень, цінностей і установок. які 
суттєво впливають на ставлення до праці та багатства, обміну та 
розподілу, підприємництва та власності. Зокрема, до особливос-
тей українського економічного менталітету належать завзятість у 
праці, розвинуті приватновласницькі інстинкти, толерантність та 
відкритість до засвоєння чужого досвіду. індивідуалізм («самоцен-
тризм»), прагнення до економічної самостійності (незалежності), 
антиобщинність, антиавторитаризм; антиетатизм, прагнення до до-
статку, схильність до естетизації праці і побуту. 

Економічна соціалізація – процес входження індивіда в еконо-
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мічну сферу, інтеріоризації (внутрішнього психічного процесу пе-
ретворення зовнішніх, реальних дій на внутрішні розумові дії), за-
своєння і реалізації нових ролей та навичок, адаптації до змінюва-
ного економічного середовища, включно з діями активного впливу 
на нього.

Згадані соціально-психологічні чинники пов’язані між собою. 
Зокрема, ціннісні орієнтири як елемент економічної культури ста-
ють важливим фактором економічної соціалізації. визначаючи межі 
та способи адаптації до нового економічного середовища. умови 
реалізації в діяльності активної позиції особистості щодо зовніш-
нього світу.

Ефективність економічних реформ в Україні, з однієї сторони, 
залежить від правильної ідентифікації соціально-психологічних 
чинників, оцінювання їх можливих впливів на перебіг економічних 
процесів. З іншої сторони, ця ефективність залежить й від реформу-
вання системи освіти загалом та економічної освіти, зокрема. Адже 
освіта має забезпечити не лише зростання продуктивності праці, 
а й формування сприятливого для економічних реформ соціально-
психологічного середовища. 
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ОСВІТА В ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ

Лаптєв С.М., 
кандидат економічних наук, професор, ректор 
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

В економічному сенсі світа є процесом, що охоплює виробни-
цтво, трансфер та сприйняття (споживання) знань, навичок, дос-
віду, які необхідні людині для професійної діяльності та життя 
у суспільстві. Як економічний процес освіта є об’єктом не лише 
конкретно-економічних, а й теоретико-економічних досліджень. 
Принциповою особливістю аналізу освіти в теоретико-економічних 
дослідженнях є оцінювання можливостей максимізації її результа-
тів та мінімізації витрат. 

Спираючись на сучасні підручники з економічної теорії («Eco-
nomics») [1; 2; 3], можна виокремити такі напрямки імплементації 
освіти в теоретичний економічний аналіз:

– В сучасних моделях ендогенного економічного зростан-
ня фактор освіти розглядається як один з найбільш впливових, а 
зв’язок між освітою та випуском (продуктом національного вироб-
ництва) пояснюється з позицій «теорії людського капіталу».

– Важливим, що. за логікою «теорії людського капіталу», інвес-
тиції в освіту забезпечують зростання продукту декількома шляха-
ми, а саме: збільшенням ефективної кількості одиниць праці при 
гомогенній робочій силі, збільшенням кількості кваліфікованих 
одиниць праці при гетерогенній робочій силі та зростанням здат-
ності працівників сприймати технологічні нововведення. нагрома-
джувати й поширювати знання в процесі виробничої діяльності.

– В теорії доходів диференціація рівнів освіти працівників ви-
знається суттєвим чинником диференціації оплати праці.

– На цій підставі приватна ефективність освіти, або її «окуп-
ність» оцінюється як потік додаткових доходів, отриманих праців-
ником з вищим рівнем освіти у порівнянні з потоком доходів пра-
цівників нижчого освітнього рівня упродовж усього життя.

– В теорії суспільних благ освіта досліджується як суспільне 
благо з специфічними ознаками, або «неповне суспільне благо»



32

– Специфіка освіти в сенсі того, що вона є «неповним суспіль-
ним благом», виводиться з факту «цінового виключення»х – част-
кового обмеження доступу тих, хто не платить за освіту, та «супер-
ництва» – часткового знецінювання інформації та знань для тих, 
хто навчається, при їх необмеженому поширенні.

– В теорії державного регулювання при визначенні «меж дер-
жавного втручання» в аргументації економ теоретиків викорис-
товується факт наявності у освіти ознак «гідного блага», а також 
факт створення у освітній сфері «екстерналій» – позитивних для 
суспільства в цілому зовнішніх ефектів. 

Освіта, як «гідне благо», споживання якого в ринкових умо-
вах через непоінформованість та ірраціональність економічних 
суб’єктів може виявлятися обмеженим, об’єктивно потребує дер-
жавного регулювання. Його метою стає, передусім, забезпечення 
мінімально необхідного рівня освіти громадян. Освіта, як сфера, де 
створюється найбільша у порівнянні з іншими сферами кількість 
позитивних для суспільства зовнішніх ефектів, стає об’єктом дер-
жавного регулювання для забезпечення достатнього рівня освіти 
громадян. 

Сучасні проблеми, які вирішують розвинуті країни світу у освіт-
ній сфері, дають підстави для деяких узагальнень щодо нових пер-
спективних напрямків імплементації освіти у економіко-теоретичні 
дослідження. Ці напрямки передбачають теоретичне обґрунтуван-
ня відповідей на такі питання:

– Який обсяг освіти можна вважати оптимальним й які критерії 
оптимізації мають застосовуватись?

– Проблема оптимальності обсягу освіти має вирішуватись з 
позицій оцінювання як приватних (для окремих осіб), так і спіль-
них (для суспільства, громад, колективів) вигод від освіти. Вигоди 
мають співвідноситись з приватними й суспільними витратами на 
освіту, а також з втратами, які можуть мати місце, наприклад, при 
«надмірній» освіті.

– У який спосіб розвиток освіти може забезпечувати рух у бік 
соціальної рівності та чи є цей рух можливим у сучасній економіці 
з ознаками «економіці знань»?

– Проблема пов’язана з тим, що значна рівність доступу до 
освіти, забезпечена в демократичних країнах, створює передумо-
ви для більшої соціальної рівності. Натомість, «економіка знань» 
передбачає все більше розшарування суспільства на дві групи: 
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високоосвічених і високооплачуваних працівників, причетних до 
створення «високих технологій», та значно менш освічених й, від-
повідно, низькооплачуваних.

– Чи розвиток освіти здатний сприяти стабілізації державних 
фінансів та досягненню кращого балансування державного бю-
джету?

Проблема зв’язку освіти й державного бюджету пов’язана з су-
перечністю між економічними процесами, що реалізуються у ко-
роткому та довгому періодах. Йдеться про те, що бюджетні витрати 
на освіту здійснюються у короткому періоді, збільшуючи в його 
межах поточні витрати. Натомість, збільшення податкових надхо-
джень від доходів освічених високооплачуваних працівників мож-
на очікувати лише у довгому й достатньо невизначеному періоді.

Принципово важливою для економіко-теоретичних досліджень 
освіти є відповідь на питання, чи стануть джерелом змін в теоре-
тичному її осмисленні проблеми, які, наприклад, існують в україн-
ській освіті. Маємо на увазі проблеми освітніх диспропорцій, фор-
мального здійснення освітніх реформ з результатами, протилежни-
ми очікуваним тощо.

Є підстави припускати, що проблеми української освіти є, зде-
більшого, проявом, так званих «провалів» (обмежень) слабкої дер-
жави в регулюванні освіти та «провалів» (обмежень) деформовано-
го ринку освітніх послуг. І тих і інших, виходячи з досвіду інших 
країн, можна було б уникнути. Тому проблеми української освіти 
можуть стати джерелом не стільки теоретичного осмисленні осві-
ти, скільки практики її регулювання.
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Наконечна Н.В.,
проректор з науково-навчальної роботи

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Проблема організаційної культури навчального закладу має не 
лише прикладний управлінський, а й теоретичний аспект. Розкри-
ваючи зміст поняття «організаційна культура», сучасна управлін-
ська та психологічна науки окреслюють певні функції, через які 
культура організації реалізується на практиці [1; 2]. Достатньо ви-
черпний перелік таких функцій, стосовно вищого навчального за-
кладу, на наш погляд, охоплює перелік з сімох позицій: 

– пізнавально-навчальна,
– ціннісноутворююча,
– комунікативна,
– нормативно-регулююча,
– мотиваційна,
– інноваційна,
– стабілізаційна.
З огляду на проблеми, які вирішують українські виші на сучас-

ному етапі реформування освіти, є підстави для припущення про 
пріоритетність для вдосконалення організаційної культури трьох 
зі згаданих сімох функцій – ціннісноутворюючої, мотиваційної та 
інноваційної.

 Під ціннісноутворюючою функцією організаційної культури 
доцільно розуміти формування в учасників освітнього процесу 
певного ставлення до сенсу життя, його матеріальних та духовних 
складових, до виконання формалізованих та неформальних правил 
взаємодії людей у родині, колективі та суспільстві, їх ставлення до 
матеріального та духовного, національного та загальнолюдського 
тощо

У зв’язку з реалізацією ціннісноутворюючої функції в процесі 
управління навчальним закладом вважаємо за доцільне для харак-
теристики стилів управління в організаційній психології вживати 
термін «ціннісноорієнтоване управління», а для характеристики 
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можливостей та рівня розвитку колективу певної організації – тер-
міну «ціннісносвітоглядний потенціал колективу».

Друга пріоритетна для сучасного етапу розвитку українських 
освітніх закладів функція організаційної культури навчального за-
кладу – мотиваційна – передбачає формування набору чинників, 
що впливають на поведінку учасників освітнього процесу. Осно-
вною метою застосування цих чинників має бути спрямування ор-
ганізації в бік якнайповнішої реалізації навчального, наукового та 
просвітницького потенціалу кожної людини та всього колективу як 
деякої цілісності. 

Набір мотиваційних чинників для науково-педагогічного пер-
соналу охоплює наукові ступені та вчені звання, задоволення від 
викладання навчальних предметів, у вивченні яких зацікавлені сту-
денти та слухачі, успішність реалізації наукових проектів, досяг-
нутий рівень заробітної плати, можливості кар’єрного зростання, 
спілкування у академічному та науковому середовищі тощо. 

Набір мотиваційних чинників для студентів – це отримання 
фундаментальних знань та навичок, що дають можливість продов-
жувати навчання та самовдосконалення упродовж життя, володіння 
унікальними (специфічними) знаннями та навичками, які дають пе-
реваги для майбутнього працевлаштування, самоствердження при 
успішному виконанні навчальних завдань та при участі в наукових 
проектах, громадських ініціативах тощо. 

Інноваційна функція організаційної культури – це здатність при-
стосовуватись (адаптуватись) до зовнішнього середовища та пере-
магати у конкурентній боротьбі, використовуючи при цьому різні 
дозволені законом форми. До актуальних для сучасного етапу роз-
витку української освітньої системи форм адаптації навчальних за-
кладів до зовнішнього середовища, на наш погляд, належать:

– вдале позиціювання на ринку освітніх послуг – знаходження 
своєї «особливої ніші» та орієнтування на реальні потреби спожи-
вачів освітніх послуг і роботодавців;

– урізноманітнення форм організації начального процесу з мак-
симальним використанням можливостей інформаційних техноло-
гій та врахуванням соціально-психологічних особливостей сучас-
ної молоді;

– органічне поєднання теоретичного навчання з оволодінням 
професійними навичками та досвідом наукової (дослідницької) ді-
яльності;
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– створення можливостей для міжнародних обмінів та комуні-
кацій, трансферу освітніх технологій;

– забезпечення свободи вибору та можливостей для вибору та-
кого переліку навчальних дисциплін, місць проходження практик, 
форм організації навчання, які найбільше відповідають інтересам 
студентів та їх уявленням про перспективи майбутнього працевла-
штування;

– розробка унікальних навчальних курсів, освітніх програм та 
форм поєднання навчання з професійною діяльністю.

Є підстави вважати, що вищі навчальні заклади недержавної 
форми власності мають в українському освітньому середовищі кра-
щі можливість для реалізації інноваційної функції організаційної 
культури. Це забезпечується, принаймні, такими їх перевагами, як 
більша мобільність менеджменту, відносно менша «забюрократи-
зованість», можливість використання альтернативних фінансових 
джерел для реалізації проектів, нарешті, менші масштаби, а, отже, 
краща здатність до змін.
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Шкільна економічна освіта в Україні за роки української неза-
лежності пройшла складний шлях визнання та впровадження. Ево-
люція шкільної економічної освіти охоплює декілька етапів. Їх ча-
сові межі та особливості можна подати у такий спосіб:

– перша половина 1990-х, що визначається першими спробами 
викладання економіки в школах та підготовкою викладачів (трене-
рів) для викладання нової для тодішньої школи навчальної дисци-
пліни з залученням ресурсів міжнародних фондів «Відродження», 
«TACIS», міжнародної організації «Junior achievement», інших до-
норів та благодійників;

– друга половина 1990-х – початок 2000-х, що характеризується 
створенням перших підручників та навчальних посібників з еконо-
міки для школи творчими колективами викладачів Києва, Львова, 
Харкова, розгортанням олімпіадного руху та економічних турнірів 
школярів, створенням та активною діяльністю осередків громад-
ської організації «Асоціація викладачів економіки» по Україні та 
лобіювання економіки як обов’язкової шкільної дисципліни;

– друга половина 2000-х – перша половина 2010-х, коли ство-
рюється серія навчальних посібників для викладання в школі до-
даткових спеціалізованих курсів, спрямованих на формування у 
школярів споживацької та фінансової культури, навичок організації 
економіки домашніх господарств та початкових підприємницьких 
навичок, досягнення перших позитивних результатів у лобіюван-
ні шкільної економіки, що втілились у впровадженні економіки як 
обов’язкового шкільного предмету у десятих класах з викладанням 
у обсязі однієї годин на тиждень, а також у першому (й єдиному) 
проведенні ЗНО з економіки;

– середина 2010-х – етап формування загрози руйнування до-
сягнень у викладанні економіки в школі, демонтажу створеної 
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українською державою, міжнародними донорами та волонтерами 
й ентузіастами економічної освіти інфраструктури викладання 
шкільної економіки.

Загрози руйнування минулих досягнень шкільної економічної 
освіти та інфраструктури її викладання пов’язані з двома основни-
ми кроками, які сьогодні ініціюються центральним регулятором 
освіти України, а саме:

– економіка виводиться з кола обов’язкових дисциплін викла-
дання в школі у десятому й будь-якому іншому класі загальноос-
вітньої школи;

– зменшується кількість спеціалізованих шкільних навчальних 
закладів, які були орієнтовані на викладання економіки та комплек-
су особливим чином організованих й пов’язаних з економікою дис-
циплін – математики, географії тощо;

– введення додаткової години на англійську мову в усіх класах 
унеможливило виділення навіть години на факультативні курси з 
економіки.

Здійснений нами SWOT-аналіз переваг та недоліків (втрат), які 
можуть виникнути на четвертому етапі еволюції шкільної еконо-
мічної освіти зі згаданими двома кроками центрального органу 
управління освітньої сфери, дає підстави для висновку, що нега-
тивні наслідки значно перевищать очікувані позитивні результати.

Серед позитивних наслідків можна передбачити лише ймовірну 
й незначну за обсягом (прямі та пов’язані з ними непрямі витрати 
на викладання однієї години економіки на тиждень в усіх 10-х кла-
сах країни) економію бюджетних коштів та потенційне зменшення 
навчального навантаження на учнів.

Основними негативними наслідками ініційованих щодо шкіль-
ної економіки обмежувальних заходів, на наш погляд, є такі:

– нереалізовані можливості формування у найбільш перспек-
тивної верстви суспільства – молоді – загальних компетентностей 
«людини економічної», які охоплюють уміння приймати обґрун-
товані рішення при виборі сфери зайнятості, при розподілі дохо-
дів та формуванні активів, при виборі моделі споживання, а також 
уміння оцінювати запропоновані урядом економічні зміни у сфері 
оподаткування, соціального забезпечення тощо та вірно реагувати 
на них,

– руйнування нагромадженого потенціалу викладання еконо-
міки в школі з його науковою (теоретичні розробки з методик та 
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технік викладання) та методичною (підручники, посібники та про-
грами) складниками,

– втрата частини людського капіталу (нагромаджених знань 
та навичок викладачів економіки в школі) та соціального капіталу 
(мережі зв’язків та відносини довіри й участі викладачів та науков-
ців, які організовували шкільні олімпіади та турніри з економіки, 
рух МАН – малої академії наук тощо),

– ймовірне соціальне напруження, пов’язане з проблемою пра-
цевлаштування викладачів економіки в школі, які до моменту пере-
кваліфікації втратять години й доходи.

В якості альтернативи викладання повноцінної дисципліни еко-
номіка для школи сьогодні лобіюється впровадження навчальний 
курсу «Фінансова грамотність», який стосується формування лише 
частини економічних компетентностей. Такий курс мав би виклада-
тись «поруч», а не «замість» економіки.

Загалом, ініційовані центральним регулятором освіти заходи з 
обмеження шкільної економічної освіти мали б стати до їх упро-
вадження предметом обговорення усіх зацікавлених сторін та при-
йняття рішення, яке б забезпечувало вирішення, а не загострення 
суперечностей в освітній сфері. Ця вимога стосується не лише «ін-
новацій» щодо шкільної економічної освіти, а й будь-яких кроків у 
освітній сфері.
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Стратегічним завданням розвитку національної економіки є за-
безпечення сталого розвитку і впровадження в Україні європей-
ських стандартів життя. Саме в цьому руслі визначаються в країні і 
завдання економічної освіти. Загальноосвітня та вища школи пови-
нні забезпечити якісну економічну освіту громадян, що сприятиме 
переходу до інноваційної моделі розвитку нашої країни на основі 
формування економіки знань, забезпечення загальної ефективної 
економічної грамотності населення.

Актуальність проблем економічної освіти у загальноосвітніх 
навчальних закладах (ЗНЗ) та ВНЗ України пов’язана ще й з тим, 
що після періоду її активного і прогресивного розвитку, сьогодні 
спостерігається тенденція до занепаду. Тому гостро постає питання 
про з’ясування причин та наслідків цієї ситуації.

Базовою ланкою економічної освіти є шкільна економічна осві-
та. На перших етапах трансформаційних перетворень в Україні 
шкільній економічній освіті, обґрунтуванню її змісту та шляхів ор-
ганізації приділялась велика увага. Уже в перші роки незалежності 
країни була розроблена програма шкільного предмета «Основи еко-
номічних знань» для 11 класу (автори І.Ф. Радіонова та ін., 1993 р.), 
затверджена МОН України. Пізніше – програми «Економіка» для 
10–11 класів за редакцією С.В. Степаненка (експериментальна), 
за редакцією І.Ф. Радіонової та інші, які були рекомендовані МОН 
України. 

З 2001-2002 навчального року предмет «Основи економіки» стає 
обов’язковим для вивчення у всіх ЗНЗ і включається до циклу сус-
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пільних предметів. Це стало позитивним імпульсом до масового 
впровадження шкільної економічної освіти в Україні. Проблему 
кадрового забезпечення вчителями економіки в цей час частково 
вдається вирішити за рахунок вчителів географії, історії та інших 
предметів, а також шляхом підготовки вчителів-економістів в про-
відних економічних і педагогічних ВНЗ.

Була розгорнута інтенсивна робота з підготовки підручників з 
економіки. У 1995 р. за редакцією І.Ф. Радіонової вийшов пробний 
підручник для 11 класу «Основи економіки». Під керівництвом 
І.Ф. Радіонової виходить також підручник для 10-11 класів «За-
гальна економіка» (1995 р.), який перевидавався 5 разів (у 2000, 
2002, 2005, 2006, 2008 роках). Паралельно для школи були над-
руковані підручники інших авторів: С.В. Мочерного (1995 р.), за 
редакцією З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина (1999 р.), за редак-
цією С.В. Степаненка (2000 р.), Л.М. Кириленко, Л.П. Крупської, 
І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко та ін. У 2004 р. був розроблений 
і впроваджений в навчальний процес «Інтегрований електронний 
комплекс «Економіка, 10 клас» (автори І.Ф. Радіонова, Ю.В. Бицю-
ра та ін.). Одночасно була проведена велика робота вчених та вчи-
телів-методистів з підготовки методичних посібників з економіки.

Як бачимо, загальноосвітня школа України активно, крок за кро-
ком розбудовувала нову систему економічної освіти. Проте, на нашу 
думку, організація шкільної економічної освіти в Україні ще далеко 
не відповідає стратегії забезпечення сталого розвитку країни. Еко-
номічна освіта не стала стратегічним пріоритетом в освітній полі-
тиці держави, не має всезагального характеру. По суті недооціню-
ється роль економічних знань в житті суспільства і кожної окремої 
людини. Програмою рівнів стандарту та академічного (11 клас) на 
вивчення курсу «Економіка» в ЗНЗ відводиться всього 35 год. (1 год. 
на тиждень), що явно є заниженою нормою порівняно з кількістю 
програмового матеріалу, яка визначається умовами сучасного еконо-
мічного життя суспільства та досягненнями економічної науки. 

Незважаючи на пророблену велику організаційну і навчально-
методичну роботу з впровадження шкільної економічної освіти в 
Україні, з часом вона втрачає свій авторитет, по-суті виникає її за-
непад. Особливо підштовхнула цей процес відміна у 2009 р. зов-
нішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з економіки.

Крім відміни ЗНО з економіки, вагомими чинниками, які нега-
тивно впливають на розвиток економічної освіти у ЗНЗ України є: 
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невідповідність професійності кадрового складу з навчання еко-
номіки (переважно «Економіку» в ЗНЗ викладають вчителі нееко-
номічної фахової підготовки); відсутність широкого громадського 
обговорення проблем шкільної економічної освіти на науково-
практичних конференціях, семінарах тощо; відсутність достатньої 
кількості тренінгів з «Економіки» для вчителів та методистів шкіл; 
значне зменшення кількості публікацій з освітньої економічної те-
матики у фахових журналах; висока ціна на навчально-методичну 
літературу з економіки; відсутність державного фінансування ви-
пуску профільних підручників з «Економіки»; спрощене, поверхо-
ве розуміння політичною і економічною «елітою» України змісту 
ринкових перетворень, а тому зниження вимог до якості економіч-
ної складової інтелектуального капіталу суспільства. 

На «авторитет» шкільної економічної освіти негативно вплину-
ло і рішення МОН України щодо організації вивчення дисциплін 
циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки у ВНЗ 
(2009 р.), зокрема, про виведення предмета «Основи економічної 
теорії» з числа обов’язкових для вивчення дисциплін і включення 
його до вибіркової частини змісту освіти при підготовці фахівців 
усіх неекономічних спеціальностей. Внаслідок наявності проблем і 
дії вищезазначених чинників, підриваються базові основи для роз-
витку шкільної економічної освіти. В учнів втрачається інтерес до 
вивчення економіки. 

У 2014-2015 навчальному році ситуація взагалі дійшла до аб-
сурду. Уряд та МОН України почав економити на святому – освіті 
дітей, відмінивши проведення Всеукраїнської олімпіади з економі-
ки. Але її було все ж таки відновлено завдяки активній позиції та 
діям прогресивних директорів ЗНЗ та інших активістів економічної 
освіти.

Ще більше підриває (якщо не остаточно знищує) нашу шкіль-
ну економічну освіту «Концепція профільного навчання у стар-
шій школі» та новий її проект. Основний недолік цих документів 
(в частині шкільної економічної освіти) в тому, що він відміняє 
обов’язковість вивчення економіки учнями. Це призведе до змен-
шення доступу до хоча б елементарних економічних знань біль-
шості учнів і не сприятиме забезпеченню якісної освіти.

Відповідно до нового проекту «Концепції ...», замість базового 
системного курсу «Економіка» в класах неекономічного профілю 
буде вивчатися аморфна, не системна, урізана версія економічних 
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знань в предметі «Суспільствознавство». Такий зміст та логіка ви-
вчення економіки не відповідають дидактичним принципам повно-
ти, наступності та науковості. В межах предмету «Суспільствознав-
ство» не з’ясовуються загальні основи економічної теорії, сутність 
економічних законів, закономірностей, структура національної еко-
номіки тощо. 

Хочемо звернути увагу освітян та громадськості на те, що у 
ЗНЗ поряд із викоріненням базового предмету «Економіка», актив-
но впроваджуються такі економічні курси, як «Фінансова грамот-
ність», «Основи споживчих знань» та «Основи податкових знань». 
Тобто, в той час як руйнується фундаментальний курс, на його місці, 
ігноруючи принцип системності, будується фрагментарна система 
отримання економічних знань лише з певних напрямів. Витіснення 
«Економіки» з освітнього простору різними спецкурсами призвело 
до того, що учням викладається урізана версія економічної науки. 
Отже, закладається база як низької економічної освіти народу, так і 
низької економічної культури. 

В ситуації, яка склалася в економічній освіті, глибокий аналіз 
пройденого шляху, звичайно, вкрай необхідний. Він виявляє як 
плюси, так і мінуси в організації економічної освіти в країні. Але 
є ще один аспект проблеми – це виявлення місця економічної осві-
ти в освітньому просторі країни. На сьогодні, на нашу думку, це 
питання вирішено на основі поверхових уявлень про економічне 
життя суспільства, ролі економічних знань на сучасному етапі люд-
ського прогресу.

Предмет «Економіка» не виокремлено в «Державному стандарті 
базової і повної середньої освіти» як знаннєву галузь, він «схова-
ний» у освітній галузі «Суспільствознавство», яка об’єднує істо-
ричний та суспільствознавчий компоненти. Не викликає сумніву, 
що предмет «Економіка» має бути включений в число базових 
предметів старшої школи і стати обов’язковим для вивчення учня-
ми, незалежно від вибраного профілю.

Активну роль у відродженні шкільної економічній освіти в 
Україні мають відіграти Міністерство освіти і науки України, Все-
українська асоціація вчителів економіки та вся вчительська грома-
да. Необхідно, на нашу думку, в першу чергу створити координа-
ційний центр розвитку шкільної економічної освіти. Потрібно до-
могтися всебічної підтримки та сприяння з боку держави розвитку 
економічної освіти в Україні.
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Both distance learning teaching, based on new computer technolo-
gies, and traditional teaching present positive and negative characteris-
tics. If on one side the former lack of continuous contact with learners, 
on the other side some author recently pointed out how classic educa-
tional scheme begins to show its limits, suggesting lecturers to either get 
better or explore alternatives. Late years have seen the birth of different 
new teaching methods, many of which are based on the use of new com-
puter technologies, seeking to overcome the limitations of traditional 
teaching models. Some are quite sophisticated in using course websites, 
blogs, and other means to get in touch.

The availability of online video and increasing student access to 
technology has paved the way for “fl ipped classroom” models. In such 
a model, traditional teaching methods are inverted and instruction and 
lessons are delivered online outside of class moving homework into the 
classroom. Flipped classroom is a form of blended learning in which 
students learn content online by watching video lectures, usually at 
home, and homework is done in class with teachers and students dis-
cussing and solving questions.

Recent years have seen the creation not just of techniques and tea-
ching models based on the use of new information technologies, but also 
the birth of new traditional teaching methods trying to overcome the 
limitations of conventional teaching. 

In fact, from one side the development of computer technology in recent 
decades has provided communication tools with a level of sophistication 
so high to make possible and comfortable to enjoy any kind of contents, 
in cluding those normally present in university lectures. On the other hand, 
in the last years we assisted to a large increase of universities and professio-
nal courses completely delivered online thanks to modern technologies, as 
more and more faculties fi nd that the traditional lecture no longer suits them 
and they are watching with interest to the emerging of new teaching methods, 
most of which make use of alternative ways to connect with students.

While distance learning and new technologies based courses have 
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also its limits, even though of a different nature compared to the tradi-
tional teaching, the current tendency sees the use of modern technology 
as a point of strength in every fi eld of teaching. Even if distance learning 
courses lack of continuous contact with learners, on the other side some 
author recently pointed out how classic educational scheme presents 
also many limits as they do not always fi t the needs of all disciplines and 
all fi elds of application [1]. 

These considerations suggest that it might be time to explore alterna-
tives in order to try to formulate a didactic method that does not over-
look the classic standard, but that at the same time shows a higher level 
of dynamism and versatility. 

One of the main problem of traditionally taught courses concerns with 
the way in which lectures are given. The classic educational scheme, in 
which a teacher stands in front of an audience lecturing, could have the 
serious disadvantage of inducing passivity in bystanders [2].

Application to distance learning courses is not straightforward and 
when moving to E-learning three fundamental aspects have to be faced, 
such as on-line implementation, the possibility of enabling group students’ 
discussions and the possibility of giving personalized assistance, which 
implies the deployment of an assessment method of students’ progress.

The on-line applicability is guaranteed when considering the so-called 
‘Flipped Classroom’ model [3]. Flipped Classroom is a teaching metho-
dology and a type of blended learning [4] that delivers lesson content out-
side of the classroom and moves activities into the classroom. Students 
can then watch lectures at home at their own pace and communicate with 
teachers online. As a consequence, educational technology and activity 
learning are two key components of the Flipped Classroom model.

In contrast to the traditional teacher-centered model of classroom 
learning, the Flipped Classroom moves instruction to a learner-centered 
model in which class time is dedicated to exploring topics in greater 
depth and creating meaningful learning opportunities, while educational 
technology such as online videos are employed to deliver content out-
side of the classroom. In a fl ipped classroom content delivery may take 
a variety of forms. Often, video lessons prepared by the teacher or third 
parties are used as a content delivery mechanism, though online col-
laborative discussions, digital research, or text readings may be utilized 
as well. In-class lessons accompanying fl ipped classroom may include 
activity learning or more traditional homework problems, among other 
practices, to engage students in the content.
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A Virtual Classroom is a multi-users environment and can be orga-
nized with different teaching aims. Most important, allows for multiple 
interactions mode (One-to-Many, Many-to-One and One-to-One) [5,6]. 
Today, there is a huge number of software permitting virtual classroom 
and more or less all of them are conceived like conferencing platform 
for web meeting. These kinds of software allow solving exercises to-
gether with students like in a real classroom and pave the way to a more 
personalized assistance.

The students’ interactions and discussions break the unavoidable 
monotony of passive lecturing as students do not merely assimilate the 
knowledge presented in the lectures. On the contrary they are stimulated 
to think for themselves and encouraged to prefer an approach based on 
the understanding of the content of each lesson.

Moreover, the use of modern technologies for distance learning al-
lows a more personalized assistance as every student actively partici-
pate to on-line discussions and solve periodically questionnaires whose 
results are automatically checked by a statistical method that permit to 
assess individual progress.

Also teacher interaction with students improves, moving from sterile 
and passive lecturing to guidance for autonomous thinking.
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Демократія є тим ключовим публічним благом, від котрого за-
лежать всі інші блага. Ця ключова теза була красномовно змальова-
на науковцем Амартом Сеном, який отримав Нобелівську премію з 
економіки в 1998-ому році. 

Сен назвав свій головний твір «Розвиток як свобода» («Develop-
ment as Freedom»). Ця назва говорить сама за себе. Такі поняття як 
раціоналізм, добробут, верховенство права, рівність перед законом 
та інші речі що, ми їх ототожнюємо з розвитком, можна звести до 
спільного знаменника, яким є політична свобода. 

Виглядає так, що для доброї системи освіти, будь якій країні по-
трібне громадянське суспільство високої якості. ОБСЕ погоджуєть-
ся з таким підходом, констатуючи таке: «Мало країн можуть спира-
тися тільки на багаті родини чи родин, які щедро обдаровані люд-
ським капіталом, щоб забезпечити суспільство високоосвіченим 
персоналом». Отже, констатується те, що потрібно забезпечити 
якісною освітою й наймеш привілейовані верстви населення, щоб 
забезпечити процвітання країни. Цей зв’язок характеризує стан 
«горизонтального громадянства», котре охоплює стандартні полі-
тичні свободи як, наприклад, свободу слова, об’єднань громадян, 
свободу голосування, належні юридичні та конституційні процеду-
ри й базовий економічний добробут. 

У розвинених країнах Північної Америки зараз акцентується 
увага на феномені «інклюзивність». Це є соціологічне та психоло-
гічне поняття, що стосується громадянства в його «вертикальному» 
розрізі. Інклюзивність та вертикальне громадянство означають са-
моповагу людини, її визнання суспільством, почуття задоволення 
від взаємин в суспільстві, мотивацію до повної реалізації потенціа-
лу людини попри її соціальне походження. 
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Крім потреби підвищення якості освіти, якісне громадянство і 
громадське самоуправління мають вирішальне значення і для орга-
нізаційного функціонування освітніх установ. 

В успішних демократіях здійснюється історична тенденція роз-
ширення повноважень звичайних людей. В Сполучених Штатах та 
Західній Європі малі підприємства продукують більше половини 
ВНП. Відповідно, інженери, техніки, митці, студенти, науковці 
презентують «обличчя» своїх країн у світі. Своїми міжнародними 
контактами та обмінами ідеями ці активні люди чимраз більше роз-
вивають свою національну економіку, науку, культуру. На проти-
вагу, Тейлористським принципам суворої трудової дисципліни та 
інституційного контролю, які характерні для великого (масштабно-
го) виробництва утверджуються інші принципи. Згадані принци-
пи «виходять із моди» в економічно успішних країнах, так само, 
як і державницький патерналізм. Найбільш успішними країнам та 
освітніми системами стають ті, що є найбільш інклюзивними в гро-
мадянському плані та найкраще заохочують ініціативу і творчість 
ширших суспільних верств, аж до рівня окремої людини. 

Сучасні технології стають чимраз складнішими, а економіки – 
чимраз більш інтелектуальноємними, потребуючи робітників ново-
го зразка, котрим необхідна автономія для творчої праці. В англо-
американському світі гідність людини перетворилась у найвищу 
цінність. 

Англо-американські країни нового світу були, так би мовити 
граничними суспільствами [frontier societies] в період їх формуван-
ня. Тобто ці суспільства почали своє існування без значного дер-
жавного та бюрократичного нагляду. Ці суспільства були сільськи-
ми, егалітарними, комунітарними, та радикально демократичними. 
Найперші освітні громади виросли навколо релігійних парафій сіл 
та містечок; отже школи з їх організацією та власне знання без-
посередньо формувались місцевими громадами. Уряди та державні 
структури не були особливо бажаними чи придатними для форму-
вання місцевих шкіл. 

Прикладом нагромадження соціального капіталу є самовряду-
вання північноамериканських шкіл та публічних і приватних уні-
верситетів. В цих школах та університетах учителі та професо-
ри користуються статусом так званої «гідної професії» (dignifi ed 
profession). Цей статус означає достойну платню, юридичне захист 
працевлаштування, повагу суспільства до своєї професійної екс-
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пертизи, та сподівання на професійний ріст. Умови захищеного 
працевлаштування заохочують викладачів до подальшого само-
вдосконалення. Такий стан речей українська аудиторії може спо-
стерігати на прикладі Києво-Могилянської Академії. 

Суттєвою ознакою сучасного світу, його важливою тенденцією 
являється економічний неолібералізм. Європейський простір вищої 
освіти сприймає цю ідеологію засобами Болонського процесу, до 
якого долучилась і Україна. Європейці намагаються налаштувати 
свої освітні установи так, щоб шляхом акредитацій та бюрократич-
ного контролю за якістю викладання досягти більшої «відповіднос-
ті» вимогам економіки та цілям урядів. Одначе, чимало теоретиків 
справедливо застерігають, що неолібералізм створює загрозу тра-
диційним здобуткам англо-американської та західноевропейської 
середної та вищої освіти. Важливо зрозуміти що фундаментом Бо-
лонського процесу не є громадянська соціальна філософія. Ним є 
прагматична мета підвищення економічної ефективності європей-
ського ринку праці. Натомість, соціальна структура суспільства за-
лишатиметься здебільше замороженою. 

Однією з важливих вимог Болонського процесу є механізм ви-
знання еквівалентності наукових ступенів при європейській систе-
мі накопичення та переміщення кредитів (ECTS). Другою важли-
вою вимогою є система моніторингу якості навчання через «Рамки 
Національних Кваліфікацій» (National Qualifi cations Frameworks). 
Виконання цих двох головних вимог вимагає реалізації численних 
технічних інструкції, що називаються Дублінськими дескрипто-
рами. Вони визначають послідовність (структуру) педагогічного 
процесу. Тільки після широкомасштабних студентських протестів 
було втілено в Болонський процес, так званий «соціальний вимір» 
(social dimension) та концепція «студентоцентрованого навчання». 
При правильному (небюрократичному) розумінні цих двох прин-
ципів, можна було б вести мову про соціальну справедливість та 
якість освіти. 

В Україні продовжує існувати поділ на пріоритетні категорії на-
селення та позбавлені пріоритетів (маргиналізовані) прошарки сус-
пільства. Небажання держави забезпечити рівні шанси для освіти 
та рівні надії на кар’єру стає системною дискримінацією, що в за-
хідних країнах є недопустимим з огляду існуючих законів та кон-
ституційних норм. 

На разі, більшість міністерств освіти в постсоціалістичному 
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регіоні значно недооцінили глибину культурної та організаційної 
переорієнтації, яка потрібна щоби втілити дизайн Болонської сис-
теми. 

Простий адміністративний тиск «згори» до рівня окремих ка-
федр та окремих викладачів не вирішує проблеми. Викладачі та 
їхні потреби повинні бути в самому центрі освітньої реформи. Го-
ловною перепоною на цьому шляху є низький статус викладачів, 
успадкований від радянської епохи. Він є діаметрально протилеж-
ним статусу викладачів в Північні Америці та в країнах ЄС. 

Історичні корені низького статусу викладачів містяться в радян-
ській освітній системі, яка характеризувалася граничною пролета-
ризацією вчителів та університетських професорів на тлі великих 
навчальних навантажень, низької платні, обмеженої свободи твор-
чості. Радянські професори не мали достатнього часу для дослі-
дження і винаходів. Перевантажені викладачі і тепер мають замало 
часу для втілення Дублінських Дескрипторів. Отже, освітні адміні-
стратори повинні радитися з викладачами реалістично, щоб зреалі-
зувати ефективні умови роботи та запроваджувати такі стимули, на 
які викладачі змогли би на практиці реагувати. 

Спадок України дуже деструктивний як ідеологічно, так і струк-
турно. Всі московські режими дбали, в першу чергу, про контроль 
над територіями та населенням, а не про громадянський розвиток. 
Ці режими, включно з режимом Януковича–Табачника, фетишизу-
вали технічну та природничу освіту, але боялися незалежної гро-
мадянської ініціативи та недовіряли людському характерові. На-
слідком цього було нав’язування всіляких бюрократичних правил 
та перевірок людей та організацій, що ще досі не перестало бути 
звичкою. 

Радянські цінності чи інституційні процедури не є придатними 
для соціально справедливої та динамічної системи освіти. 

Як підсумок зазначимо, що соціальні цінності та правильні фі-
лософські засади сприяють розвиткові громадянського суспільства. 
Це, в свою чергу, підтримує демократичну систему освіти, яка на-
лежно оцінює людину в горизонтальних та вертикальних її вимі-
рах. Така система освіти може досягти високого наукового рівня 
та ефективного управління та адаптуватися до економічних та со-
ціальних викликів сучасного світу. 
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Модернізація вітчизняної освіти потребує підтримки, в першу 
чергу, у формі інтеграції України у світове культурно – освітнє се-
редовище. Для цього потрібно окреслити сучасні орієнтири інте-
грації та усвідомити сучасні тенденції в розвитку освіти.

Модернізація української освіти може спиратись на сучасні ін-
формаційні технології та засоби масової інформації. Вітчизняна 
система освіти у найближчій перспективі не опиниться на передо-
вих позиціях світової педагогіки, методики викладання, але інфор-
маційні технології та ЗМІ дають можливість наближення до світо-
вих стандартів. 

Швидку модернізацію вітчизняної освіти до світового освітян-
ського простору стримують такі процеси та явища української дій-
сності, як значна диференціація у рівнях доходів, добробуту, освіти, 
культури різних груп суспільства, залишки радянської освітянської 
«спадщини» тощо. 

Інтеграція України у світовій освітній простір – тривалий про-
цес, попри наявність талановитої і освіченої молоді.

Гальмування цього руху загрожує нам поступовим знищенням 
особистісної бази для побудови національної еліти. Активне вико-
ристання сучасних комунікаційних технологій змінює уявлення су-
часної людини про простір, фактично зменшуючи його межі. Саме 
цим пояснюється динамізм у формуванні єдиного світового еконо-
мічного, культурного, інформаційного, освітянського простору.

Існує пряма залежність між рівнем соціально-економічного роз-
витку провідних країн світу та якістю національної освіти. Якість 
освіти може ставати ключовим фактором соціально-економічної 
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стабільності, науково-технічного прогресу та конкурентоспромож-
ності економіки.

У процесі інтеграції вітчизняної освітньої системи до світового 
освітянського простору доцільно використовувати економічні і со-
ціальні нововведення, які відбуваються у цьому освітньому про-
сторі. Це збільшуватиме можливості міжнародного співробітниц-
тва [1].

Інтеграція України в світовий освітній простір передбачає мо-
більність студентів. До 2020 року мінімум 20% випускників вишів 
повинні вчитися або проходити практику (стажування) за кордо-
ном. 

Навчання протягом життя і працевлаштування – важливі зав-
дання української вищої освіти. Їх реалізації сприятиме зменшені 
строків підготовки фахівців на першому циклі навчання. Це забез-
печить зменшення витрат держави і родин на навчання, скоротить 
відсів студентів, підвищить привабливість освіти для іноземних 
студентів, прискорить вихід вишів на ринок праці, зробить систему 
освіти більш демократичною [2].

Враховуючи основні тенденції розвитку світового освітянсько-
го простору, можна стверджувати, що якісна освіта забезпечується 
системою заходів, починаючи з обґрунтування освітянської полі-
тики, організації навчального процесу і закінчуючи вдосконален-
ням методик викладання, забезпеченням академічної мобільності, 
інтенсифікацією інформаційних процесів, реалізацією неперервної 
освіти тощо [3].

Світовий освітній простір надалі вимагатиме раціональної єд-
ності, орієнтації освіти на розвиток особистості, спрямування ува-
ги на досягнення особливих пріоритетів розвитку окремих груп 
країн. Розвиток світового освітнього простору передбачає відкри-
тість та взаємодію національних освітніх систем. 

Вищий навчальний заклад «КРОК» ставить перед собою мету 
входження до світового освітнього простору. Розбудова «КРОКу» 
як Університету прикладних наук і технологій, що забезпечує роз-
виток генерації освічених громадян, які оволоділи сучасними зна-
ннями і підприємницькими навичками, ґрунтується на входженні у 
світовий освітній простір через партнерство з вишами інших країн.

Університет «КРОК» має партнерські стосунки наукового та 
освітнього спрямування з 50 вишами сімнадцятьох країн світу.

Серед інших міжнародних проектів особливо успішно реалі-
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зується україно-грузинська партнерська програма підготовки фа-
хівців за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Менеджмент зов-
нішньо-економічної діяльності» та «Правознавство». Формат нав-
чального процесу є новим для вітчизняної освіти, адже власне на-
вчальний процес і екзаменаційні сесії відбуваються на територіях 
обох країн, значна частина занять – лекцій, консультацій, заліків 
тощо відбувається в он-лайн режимі з використанням новітніх ін-
формаційних технологій.

Подальшому розвитку українсько-грузинського співробітництва 
в частині реалізації освітніх програм заважають відмінності у зміс-
ті шкільної освіти, недостатнє володіння англійською мовою сту-
дентів й викладачів з обох сторін, певні ментальні й психологічні 
особливості громадян двох країн. 
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Фундаментальні цінності європейської культури стали основою 
демократичних перетворень в постсоціалістичних країнах. Праг-
нення реалізувати такі цінності є джерелом соціально – економіч-
ного розвитку. 

Реалізація європейських цінностей в економічній сфері поро-
джує певні конфлікти інтересів соціальних груп та прошарків сус-
пільства. Тому актуальним стає питання гармонізації цих інтересів. 

Серед форм вирішення суперечностей інтересів найбільш пер-
спективною є формування відносин партнерського типу [1]. Парт-
нерські відносини в освітянському просторі є однією з сучасних 
форм партнерства. Забезпечення підвищення якості освіти через 
партнерство різних країн створює ширші можливості для нових 
поколінь студентів.

Вимоги ринку праці диктують необхідність удосконалення під-
готовки фахівців в системі партнерства не тільки в частині взаємо-
дії вітчизняного бізнесу та вищих навчальних закладів, а й в між-
народному форматі. Це сприяє розвитку дослідницької та іннова-
ційної діяльності. Проте, заданий формат партнерства наражається 
на деякі перепони. Вони спричинені не тільки специфікою надання 
освітянських послуг в Грузії, а ще й відмінністю вимог замовників 
– представників бізнесу.

Світовий досвід партнерської взаємодії університетів та бізнес-
структур, як правило, реалізується шляхом спільних:

– наукових досліджень і розробок; 
– курсів та навчальних програм; 
– захисту інтелектуальної власності. 
На жаль, партнерство в Грузії майже не поширюється на такі 

аспекти, як професійний розвиток, спільні бізнес-проекти та участь 
бізнесу в управлінні університетами. Найпоширеніший варіант 
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партнерських відносин між бізнесом та грузинськими вищими 
навчальним закладами – це стажування та виробнича або перед-
дипломна практика студентів, проведення конкурсів студентських 
робіт або проектів за участі керівників бізнесу, участь компаній у 
забезпеченні університету необхідним устаткуванням тощо. Іно-
земні компанії, що здійснюють свою діяльність на території Грузії, 
реалізують партнерство досить обмежено.

Перспективним напрямком освітянського партнерства є на-
вчальні програми і професійні стандарти за участі представни-
ків бізнес-структури, які є замовниками майбутніх спеціалістів. 
Такий варіант підготовки можливий виключно за рахунок поєд-
нання пропозиції замовника, з існуючими вітчизняними стан-
дартами.

Представники бізнесу і вищої школи по-різному визначають 
основні проблеми партнерства. Представники вишів основними 
бар’єрами вважають недостатню поінформованість бізнесу про 
можливості співпраці з закладами освіти та орієнтованість бізнесу 
лише на швидке отримання прибутку. Представники бізнесу наго-
лошують на відсутності розуміння навчальними закладами еконо-
мічних та забюрократизованість вишів [2].

Згадані проблеми у взаєминах між університетами та бізнесом 
спричиняють обмеженість форм партнерства. Поширені в Грузії 
форми проходження практик та стажувань студентами вишів не 
має суттєвого впливу на якість підготовки фахівців. Доцільними є 
розширення форм співпраці бізнесу освіти, зокрема, через систему 
обміну знаннями (knowledge transfer), створення наукових парків та 
бізнес-інкубаторів в структурі університетів, інноваційних компа-
нії, центрів технологічних досліджень або холдингів з управління 
інтелектуальною власністю. 

Згадані форми партнерства є поширеними у США та Японії. На-
приклад, коледж нанотехнологій в університеті Олбані отримав ін-
вестиції на суму 6 млрд. доларів з метою співпраці бізнесу та осві-
ти. Серед успішних прикладів останніх років – інвестиційний фонд 
StartX у Стенфордському університеті для фінансування венчурних 
дослідних компаній. У США, як і у Великобританії, університети 
створюють як власні бізнес-компанії, так і різноманітні приватні 
партнерства, особливо для управління об’єктами нерухомого май-
на та інтелектуальної власності. У Фінляндії участь університетів 
у бізнес-компаніях для наукових досліджень може затверджувати 
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міністерство. У Франції та Швеції партнерства створюються на ви-
падок державних закупівель або для фінансованих державою до-
сліджень за умови відшкодування витрат університетів. Майже всі 
університети Іспанії володіють науковими парками і мають право 
вільно створювати партнерства з бізнес-компаніями, фонди і ком-
панії для досліджень [2].

В Грузії лише окремі компанії здійснюють спільні наукові до-
слідження з вишами. Основною метою університетів залишається 
отримання благодійної допомоги та традиційної організації прак-
тик [3].

Порівняльний аналіз проблем партнерства освіти й бізнесу в 
Грузії та Україні засвідчує їх подібність Структура партнерських 
відносин вишів та бізнесу в Україні характеризується такими 
цифрами – 71% компаній допомагають у стажуванні, прохо-
дженні практики студентів, 32% – залучають студентів до робо-
ти на підприємстві, 18% – укладають договори про контрактно-
цільову підготовку фахівців, 10% компаній беруть участь у на-
вчальному процесі (викладають спеціальні курси, факультативи 
тощо) [4].

Далеко не всі грузинські виші виконують роль наукових центрів, 
оскільки мають застарілу матеріально-технічну базу, незначні ви-
датки на наукові дослідження та проблеми захисту авторських 
прав [5].

В перспективі варто розвивати такі ефективні перевірені євро-
пейською практикою форми партнерства, як менторство, підтримка 
дослідних проектів, контрактні дослідні проекти, взаємодія з до-
слідною кафедрою,створення бізнес-інкубаторів. Основні стимули 
для налагодження партнерства з боку бізнесу надалі тільки поси-
люватимуться, оскільки вони визначатимуть доступ до нових ком-
петенцій та експертиз, розроблених в університетах, до висококва-
ліфікованих фахівців, до інноваційних технологій.
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Освітня сфера є тим унікальним середовищем, в якому відобра-
жається сучасність країни, формується майбутнє, спираючись на 
минуле та досвід прийдешніх поколінь. Дослідження та удоскона-
лення функціонування освітньої сфери мають бути пріоритетними 
у будь-якій країні, що прагне до розвитку. 

Сучасна освіта потребує постійного удосконалення, враховую-
чи шалені темпи впровадження інновацій, розвитку науки та тех-
ніки, розширення меж доступу до інформації та швидке зростан-
ня інформаційного потоку. Прийняття управлінських рішень на 
кожному етапі регулювання освітньої сфери стимулює постійний 
пошук достовірної інформації. Це актуально через те, що осві-
та створює та розповсюджує зовнішні ефекти, що проявляються 
у прискоренні економічного зростання, змінах рівня зайнятості, 
більш рівномірному розподілі доходів та зростанні суспільної до-
віри. Тому формування вірної статистичної інформації стає однією 
з першочергових завдань у реформуванні та удосконаленні освіт-
ньої сфери.

Українська практика оцінювання стану та динаміки освітньої 
сфери спирається на використання багатьох показників, але вони 
мало орієнтовані на виявлення екстернальних проявів та якісної ха-
рактеристики освіти.

Так, сучасна українська статистика пропонує показники за таки-
ми напрямками [1]:

– кількісна оцінка суб’єктів освітньої діяльності (навчальних 
закладів, індивідів, що отримують освіту);

– матеріальні активи освітньої сфери у розпорядженні закладів 
освіти;

– фінансові джерела на виконання освітніх програм, забезпе-
чення діяльності закладів, які продукують знання;
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– кількісна оцінка інтенсивності впровадження технічних нова-
цій та наукових досліджень;

– ставлення громадян до освіти, їх очікування результатів від 
здобуття вищих рівнів освіти та наслідків для суспільства від освіт-
ньої сфери (аналітичні дані вузьких груп населення)

Найбільшою проблемою у достовірному підрахунку показни-
ків освіти в Україні є тінізація процесу здобуття освіти та подання 
заздалегідь неправдивої інформації. Як правило, причинами такої 
поведінки є загальна тенденція формування тіньової сторони про-
цесу, як віддзеркалення загального стану економіки країни, бажан-
ня приховати певні недоліки своєї діяльності суб’єктами освітнього 
процесу та існування значної корупційної складової всієї освітньої 
діяльності.

Більшість розвинутих країн світу використовують міжнародні 
стандарти з обчислення освітніх показників та здійснюють спеці-
альні дослідження освітньої сфери. Зазвичай, закордонні фахівці 
використовують дані аналітичних доповідей ЮНЕСКО та Органі-
зації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Проте в 
Україні не повно використовується міжнародний досвід, а статис-
тичні методики та показники оцінки освіти є дещо застарілими, 
оскільки орієнтовані, в основному, на оцінку кількісних параметрів 
без належної уваги до якісних. 

За висновком Л. М. Гриневич, міжнародна статистика дає мож-
ливість використовувати великій обсяг показників із різних напря-
мів, що дозволяє досліджувати національну систему освіти і якісно 
формувати освітню політику [2]. Ці показники містяться у доповіді 
«Погляд на освіту 2011: індикатори ОЕСР» й ґрунтуються на мо-
делі «Контекст – ресурси – процес – результати», що віддзеркалює 
дані по 42 країнах світу, в перелік яких Україна не входить.

Якщо розглядати статистичну базу по країнах Європейського 
Союзу (Євростат), то налічується більш ніж 400 показників, що ві-
дображають рівень розвитку освітньої сфери країн ЄС [3]. Вони 
передбачають багато модифікацій, що дають можливість розши-
рювати спектр досліджень освіти та здійснювати якісні порівняння 
між країнами. 

Збір статистичних даних здійснюється за такими основними на-
прямками:

– участь в освіті та навчанні (кількісні дані про тих, хто навча-
ється за різними рівнями освіти);
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– освіта іноземців;
– освітній персонал;
– фінансування освіти;
– освіта та впровадження її результатів (дані щодо кількості ви-

пускників, їх працевлаштування);
– мови навчання;
– навчально-адміністративні дані;
– опитування тощо.
Майже всі показники освітньої сфери у системі Євростату мож-

на модифікувати, в залежності від необхідності досліджень, за та-
кими критеріями:

– вікова група населення;
– рівні здобутої освіти;
– зайнятість;
– матеріальне забезпечення;
– приналежність до певної соціальної групи тощо.
Але при цьому виникає значна проблема відбору більш якісних 

показників з великого розмаїття їх модифікацій. Такі масиви інфор-
мації корисніше використовувати у дослідженнях вузьких проблем, 
а загальну стратегію формувати на основі зведених даних.

За результатами дослідження Л. Паращенко, сучасний освітній 
простір характеризується наявністю двох моделей освітніх показ-
ників: міжнародної та національної [4]. Підхід ЮНЕСКО до ста-
тистичних індикаторів освіти передбачає оцінку освітніх систем 
різних країн за критерієм забезпечення рівного доступу до якісної 
освіти та ґрунтується на структуруванні за рівнями освіти. 

Фахівці ЄС також працюють над оптимізацією статистичних 
даних щодо освіти. В них міститься різноманітна інформація про 
окремі елементи освітнього процесу та середовище, в якому він 
відбувається, дані структуруються не лише за освітніми рівнями, а 
за предметними сферами. 

Найбільш універсальною вважається модель ОЕСР, що постійно 
вдосконалюється й відбиває логічні взаємозв’язки між різними еле-
ментами освітньої сфери та поділяється на такі елементи:

– загальну інформацію;
– показники ресурсного внеску; 
– індикатори освітнього процесу та досягнень.
Порівняльний аналіз дає підстави, по-перше, для висновку про 

певну відмінність українських показників від тих, які використо-
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вуються розвиненими країнами. Це ускладнює порівняння та ви-
користання світового досвіду. По-друге, українській системі оці-
нювання освітньої сфери бракує акцентування уваги саме на тих 
показниках, які пов’язані з проявами зовнішніх ефектів,  якості 
отриманої освіти та подальшої реалізації її здобутків. 

Література
1. Статистичні дані по Україні [Електронний ресурс] / Сайт Державної 

служби статистики України. – Електронні дані. – Режим доступу: http://
www.ukrstat.gov.ua/.

2. Гриневич Л.М. Освітні індикатори для міжнародного оцінювання 
[Електронний ресурс] / Л.М. Гриневич / Сайт Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського. – Електронні дані. – Режим доступу: http://
archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2011_7/3.pdf.

3. Статистичні дані Євростату щодо освіти та навчання [Електрон-
ний ресурс] / Сайт Eurostat. – Електронні дані. – Режим доступу: http://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.

4. Паращенко Л. Наукове обґрунтування критеріїв і показників для на-
ціональної системи моніторингу якості освіти / Л. Паращенко // Освіта і 
управління. – 2009. – Т. 12. – №3–4. – С. 110–117.



62

УДК 378.22 (04.32) 

ТУРИСТИЧНА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК 
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Уварова Г.Ш.,
кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри країнознавства і туризму
Національний авіаційний університет

Україна вступає в другий рік реформування вищої освіти після 
прийняття влітку 2014 року Закону «Про вищу освіту». Освітні ре-
форми вже не сприймаються як виключно галузеві, вони стають по-
тужним механізмом розвитку суспільства, оскільки в умовах швид-
козмінного глобального світу знання і кваліфікація особистості є не 
тільки її капіталом, а й набувають суспільної й державної цінності 
[2]. Імплементація основних положень Закону відбувається поетап-
но і торкається різних аспектів модернізації вищої освіти, найваж-
ливішими з яких є організація роботи навчальних закладів, якість 
освіти, інтернаціоналізація і мобільність учасників освітнього про-
цесу. Саме на вирішення цих аспектів повинна бути спрямована 
підготовки кадрів з вищою освітою, у тому числі й туристичною. 

Проблемі реформування і модернізації вищої освіти присвятили 
дослідження багато вітчизняних та іноземних вчених, серед яких І. 
Зорін, О. Нікітіна, В. Федорченко, Г. Цехмістрова, О. Костюкова, Л. 
Лук’янова, Т. Сокол та ін. Науковцями розроблена концепція про-
фесійної туристичної освіти, система підготовки кадрів на основі 
компетентнісного підходу, досліджені принципи та тенденції орга-
нізації регіональної туристичної освіти. Отриманні результати по-
зитивні, проте, на наш погляд, недостатньо уваги приділено модер-
нізації процесу підготовки кадрів для туризму в контексті сучасних 
вимог реформування вищої освіти. У цій сфері необхідні подальші 
дослідження з аналізом сучасного стану туристичного ринку праці 
в Україні та обґрунтуванням необхідності її модернізації у відпо-
відності до поставлених освітніми реформами завдань.

Модернізація освіти, на думку вчених, – це зміни, що підтри-
мують і забезпечують динамічний розвиток освіти відповідно до 
цілей реформ, створення та реалізація моделей випереджувального 
розвитку усіх напрямків вищої освіти, необхідність кардинально-



63

го (відповідно до цілей реформування) оновлення змісту освіти, її 
форм, методів і технологій [1; 2]. 

Як відомо, туризм є унікальним видом діяльності, яка охоплює 
практично усі регіони й країни світу і відрізняється сталим розви-
тком та високими економічними результатами. Зростання турис-
тичних потоків, розширення ринку туристичних послуг із залучен-
ням країн з різним рівнем економічного розвитку , висувають нові 
вимоги до підготовки кадрів для туристичної сфери. 

Необхідність змін в туристичній освіті продиктована насампе-
ред особливостями зайнятості, що сьогодні склалася в туристич-
ній галузі України. Встановлено, що туристична індустрія відріз-
няється високим відсотком працівників з частковою зайнятістю, 
тимчасово працюючих працівників та тих, що не мають спеціаль-
ної підготовки. У даному секторі економіки працює багато жінок і 
молоді з невисокою кваліфікацією. Присутні також працівники так 
званого чорного туристичного ринку. Туристична сфера характери-
зується значною тривалістю робочого тижня та порівняно невисо-
ким рівнем оплати праці. Ці чинники певним чином дискредитують 
туризм як перспективу для кар’єри, зваблюючи молодих фахівців 
з високим потенціалом в інші сектори економіки. Тому необхідно 
створити таку систему туристичної освіти, яка б відповідала дов-
гостроковій кар’єрі випускників навчальних закладів, була запору-
кою їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. 

 Головне протиріччя української системи вищої освіти, на думку 
науковців, у цілому, й у сфері туризму зокрема, полягає у її відірва-
ності від потреб країни [2]. Аналіз вступної кампанії-2015 дозволяє 
говорити про надмірну пропозицію підготовки бакалаврів з туриз-
му. Понад 100(!) вищих навчальних закладів України, серед яких 
національні, регіональні, галузеві університети та інститути різних 
форм власності пропонують свої послуги, маючи ліцензований об-
сяг від 200 до 25 місць. Аналіз поданих заяв (подекуди це понад 
1500!) свідчить про те, що туризм, як напрям підготовки, популяр-
ний серед молоді. Нескладні арифметичні підрахунки свідчать про 
те, що через чотири року армія фахівців з туризму збільшиться на 5 
тис. осіб. А чи готовий ринок праці прийняти таку кількість дипло-
мованих бакалаврів в країні, де туристична сфера, хоча й проголо-
шена пріоритетною галуззю економіки, розвивається нестабільно 
і працює переважно на виїзний туризм? Крім того, проведене со-
ціологічне опитування серед випускників шкіл підтверджує слабку 
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професійну орієнтацію молоді. Серед опитаних учнів одиниці обі-
знані з майбутньою професією, особливостями діяльності у сфері 
туризму, заробітною платою в ній. Тому дослідження ринку праці, 
створення публічної бази даних зведених показників попиту та за-
робітної плати за різними кваліфікаціями у туризмі є нагальною 
проблемою модернізації вищої туристичної освіти. 

Нині туристична освіта – це потужна система, в якій взаємоді-
ють гуманітарні, соціальні, географічні, економічні науки та ре-
альний сектор туристичної діяльності, що дає можливість гово-
рити про реалізацію нової моделі фахівця туристичної сфери [3]. 
Основними кроками в роботи ВНЗ щодо впровадження такої мо-
делі є: орієнтація на практичну підготовку студентів з урахуванням 
кращих світових стандартів туристичного сервісу та гостинності; 
урахування запитів роботодавців та кваліфікаційних вимог; засто-
сування компетентнісного, а не знаннєвого підходу до навчання; 
надання студентам можливості вибору індивідуальної освітньої 
траєкторії; сертифікація освітніх програм на основі міжнародних 
стандартів [4]. 

Як відомо, значні обсяги практичних занять та практик є най-
більшою конкурентною перевагою європейської системи підготов-
ки спеціалістів для туризму та готельного господарства. Одним з 
видів практик на бакалаврських програмах європейських країн є 
виїзна навчально-ознайомлювальна (країнознавча) практика за 
кордоном. Проведення такої практики виступає ефективним засо-
бом міжнародної інтеграції у підготовці кадрів для туризму. Крім 
того, подібного роду практики розв’язують важливі для раннього 
професійного становлення студентів завдання, серед яких: набуття 
навичок організації та інформаційного забезпечення маршрутних 
туристичних поїздок; освоєння комплексними методами вивчення 
різноманітних дестинацій та об’єктів туристичного показу, особли-
востей їх використання в туристичних цілях. Студенти набувають 
також досвіду підготовки та організації складних колективних за-
ходів, вчаться правильно розподіляти обов’язки, самостійно про-
водити екскурсії, організовувати харчування та розміщення груп.

Роботодавці в Україні вказують на неналежний рівень підготов-
ки випускників університетів до виконання тих завдань, які на них 
покладаються при влаштуванні на роботу [1]. На їхню думку, про-
блема полягає в курикулумі навчальних програм, який є занадто 
затеоретизованим. Тому важливим напрямом модернізації змісту 
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туристичної освіти є формування у студентів єдиних професійних 
компетенцій туристичної діяльності, серед яких: знання мов, куль-
тури, економіки, правової та соціальної систем країн-партнерів, 
дотримання єдиних технологічних і гуманітарних норм обслугову-
вання туристів, комунікативні уміння. 

Певні невдоволення навчанням у ВНЗ існують й у студентів, які 
здебільшого стосуються занадто високої теоретичної спрямова-
ності навчальних курсів, недостатніх можливостей щодо розвитку 
практичних навичок, обмеженої можливості вибору навчальних 
дисциплін, застарілих дидактичних методів навчання, недостатньої 
матеріально-ресурсної бази навчального процесу, а також відсут-
ності фінансової підтримки для програм навчання за кордоном [1; 
2]. У цьому зв’язку серед важливих напрямків модернізації системи 
підготовки кадрів з туризму є використання усіх можливостей для 
розширення контактів українських ВНЗ з зарубіжними, збільшення 
каналів обміну між студентами і викладачами з зарубіжними парт-
нерами, розбудова міжнародних програм поєднання викладання та 
науково-дослідних робіт. 

Основними напрямами модернізації вищої туристичної освіти 
ми вбачаємо такі: моніторинг ринку праці з метою виявлення по-
питу на туристичні кваліфікації, формування змісту туристичної 
освіти та організації практик на компетентнісній основі, розширен-
ня міжнародної співпраці, що відповідає імплементації основних 
положень Закону України «Про вищу освіту».
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ЧОГО БАЖАЄ АКАДЕМІЧНИЙ МЕНЕДЖЕР 
ВІД ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

В УНІВЕРСИТЕТІ?

Фініков Т.В.,
кандидат історичних наук, доцент

Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики

Якщо спробувати відповісти на це питання одним словом, то, 
напевно, можна стверджувати, що «чуда».

Очевидно, що мова йде як про кращу частину академічного ме-
неджменту, так і найбільш сучасну частину викладачів, що присвя-
тили себе навчанню економічним дисциплінам. Про яке ж «чудо» 
мріє університетський менеджмент і яку надію він покладає на 
професора економіки? 

Першим таким «чудом» повинна стати створена спільними зу-
силлями викладачів економічних дисциплін та їх студентів здат-
ність розуміти середовище, що оточує; правильно аналізувати та 
інтерпретувати факти; виявляти тенденції подальшого розвитку 
та статистично їх обґрунтовувати; розуміти політичні та соціальні 
наслідки прийнятих економічних рішень. Ця властивість має бути 
сформована у людей, чий попередній досвід навчання ставив у 
центр уваги запам’ятовування великих обсягів не конче потрібної 
інформації, її максимально повне відтворення, роль викладача як 
носія істини в останній інстанції, а не організатора її спільного піз-
нання. Такої зміни парадигми до того ж потрібно досягти за умов, 
коли більшість вступників на гуманітарні та соціально-економічні 
спеціальності не озброєні культурою логічного мислення, від-
чувають відразу та острах до математики, не мають навичок та 
мотивацій до самостійного навчання, а обсяг вивчення економіч-
них дисциплін має відверту тенденцію до скорочення при майже 
обов’язковому при цьому збідненні спектру пропонованих курсів.

Другим «чудом», якого прагне академічний менеджмент, є пере-
хід від викладання майже суто теоретичних економічних курсів до 
їх суттєвого доповнення курсами практичної орієнтації, які здатні 
сформувати концептуальні моделі та алгоритми вирішення про-
фесійних та життєвих задач, передбачати різні варіанти виконання 
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тих чи інших дій, формувати вміння знаходити оптимальні шляхи 
виходу з нестандартних ситуацій.

Наше суспільство сьогодні – це суспільство домінування мате-
ріальних цінностей над всіма іншими, чисельних декларацій і про-
грам над конкретними справами по їх реалізації, клятв у прагненні 
до перемін на фоні їх панічної боязні. Чи можуть в цих умовах бути 
реалізовані мрії академічного менеджменту, відбутися такі бажані 
чудеса та сформована професійна культура, що дасть нашим ви-
пускникам спроможність виконувати складну діяльність з високою 
ефективністю та якістю у самих різноманітних ситуаціях? Це зале-
жить від нашої готовності спільно виробляти краще рішення, разом 
впроваджувати переміни, звільняти наші університети від обіймів 
традицій та впливу груп інтересів. Цей рух вперед вимагає думати, 
сміливо здійснювати вибір, знаходити натхнення в блискучих ідеях 
та внутрішній свободі авторів таких книжок:
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АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСТІ 
У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ «ЗЕЛЕНОГО» ТУРИЗМУ

Яценко В.С., 
кандидат педагогічних наук, доцент
Інститут педагогіки НАПН України

Розвиток туристичного потенціалу областей України є одним з 
важливих пріоритетів нового економічного курсу України спрямо-
ваного на наближення структури вітчизняної економіки до стан-
дартів розвинутих країн–європейських сусідів. Зелений туризм, 
як значлива складова сучасних економік сприяє вирівнюванню 
соціально-економічного розвитку територій, підвищує добробут 
населення, сприяє впевненості територіальних громад у власних 
можливостях розвитку і виходу на міжнародний рівень туристич-
них послуг.

Немаловажне значення зеленого туризму у економічному роз-
витку регіону (області) викликає потребу у підготовці необхідної 
кількості фахівців у сфері зеленого туризму.

Відповідно до розробленої робочої навчальної програми дисци-
пліни «Сільський (зелений) туризм» у 2013 році у ВНЗ «КРОК» 
основною метою цієї дисципліни є ознайомлення студентів з сіль-
ським (зеленим) туризмом як науковою дисципліною; особливос-
тями організації, планування, управління сільським зеленим туриз-
мом і забезпеченням конкурентоспроможності на ринку; регіональ-
ними особливостями і перспективами розвитку зеленого туризму в 
Україні.

Одним із завдань дисципліни є вивчення історії та сучасного 
стану сільського зеленого туризму в Україні. У результаті вивчення 
навчальної дисципліни студенти отримують чітке розуміння осно-
вних завдань, понять та концепцій сільського зеленого туризму, 
вчаться обґрунтовувати власну світоглядну позицію щодо сільсько-
го зеленого туризму як одного із напрямів розвитку підприємни-
цтва в сільській місцевості, отримують комплексне бачення харак-
теристик та особливостей розвитку сільського зеленого туризму в 
регіонах України.

Результати туристичного сезону влітку 2015 року у Закарпат-
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ської області підтверджують значний туристичний потенціал регі-
ону, зокрема, неповторні краєвиди центру сільського (зеленого) ту-
ризму села Колочава Міжгірського району та «перлиною» Україн-
ських Карпат – озером Синевир.

Колочава – значний осередок сільського (зеленого) туризму Кар-
патського регіону (в літній період відвідують понад 10 тисяч турис-
тів). Адже у селі створено 10 музеїв, 20 пам’ятників і скульптурних 
композицій [1]. «Старе село» – перший сільський музей архітектури 
та побуту на Закарпатті, який знайомить із 300-річною історією по-
буту верховинців. У грудні 2009 року на Всеукраїнському конкурсі 
громадських музеїв було визнано найкращим у номінації «Традиції 
та звичаї моєї малої Батьківщини». Серед скульптурних компози-
цій художника-скульптора Петра Штаєра вражають пам’ятники 
«Заробітчанам» (єдиний в Україні), «Шугаю» (народному герою), 
«Колочавці» та «Жертвам Першої світової війни».

Національний природний парк «Синевир» створеного у 1989 
році на площі 50,3 тис. га. Парк знаходиться у верхів’ях долини 
р. Тереблі з унікальними середньогірними ландшафтами Ґорґан, 
смерековими масивами, численними потічками та озерами на 
чолі з найкоштовнішою «перлиною» Українських Карпат – озе-
ром Синевир [4]. Унікальність озера і в тому, що це найбільше 
гірське озеро в Україні. В народі його називають «синім оком», 
«карпатською Ріцею». Воно розташоване на висоті 989 м над рів-
нем моря.

У зв’язку з подіями на Сході країни село Колочава, яке потерпає 
як і всі населенні пункти України від проблеми побутових відходів 
втратило можливість встановлення чеського обладнання перероб-
ки сміття; не відбулося районне фольклорне свято «Колочавське 
відлуння Тереблянської долини» (спільно з Чеською Республі-
кою); практично не використовується природний дар – лікувально-
мінеральна вода «Боркут».

На озері Синевир спостерігається традиційний наплив турис-
тів у цей період року, але зважаючи на «розбиті» дороги до нього 
важко доїхати на автомобілі. Долання цих «перешкод» на довго за-
лишається у пам’яті відвідувачів, особливо іноземних. Невпоряд-
кованість екскурсійних потоків, стихійна торгівля прямо на березі 
унікального озера, а також через кліматичні зміни (в озері відміча-
ються найменші глибини) нівелюють об’єкт значного туристичного 
потенціалу.
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Зважаючи на вищевикладене пропонуємо:
1) Широко висвітлювати у засобах масової інформації події 

пов’язані з розвитком основних туристичних об’єктів Закарпат-
ської області, до яких відносимо: село Колочава (музей-скансен 
архітектури та побуту «Старе село», особливості місцевої кухні), 
село Нижнє Селище (швейцарська сироварня), озеро Синевір (як 
одне з семи природних чудес України), реабілітаційний центр для 
ведмедів (найбільший в Європі), туристичні маршрути на найвищі 
вершини України (Говерла (2061 м), Бребенескул (2036 м), Петрос 
(2020 м), Піп-Іван (2020 м)) тощо.

2) Працівникам обласних управлінь туризму та рекреацій роз-
робити туристичні маршрути, які охоплять не лише туристичні 
об’єкти Закарпаття, а також дадуть можливість продегустувати мі-
неральні води «Сойми» смт Міжгіря, «Боркут» с. Колочава та інші; 
розробити нові туристичні маршрути які б проходили по лісах із 
виходом до гірських річок.

3) Учителям географії, історії, українознавства акцентувати ува-
гу на місцевих історичних особливостях, як наприклад, постать 
останнього опришка Карпат – Шугая, організувати відвідування 
учнями музею «Лінія Арпада» та ін.

4) Створити сучасні документальні фільми про значні турис-
тичні об’єкти рідного краю, зокрема – «Школа вівчарства» в селі 
Колочава (єдина в Україні, де туристи ознайомлюються з однією із 
найстаріших професій в Карпатах – вівчарством).

5) Систематизувати розвиток екстремальних видів спорту та 
відпочинку з використанням природних можливостей Закарпаття: 
екстремальні сплави по гірським річкам, дисципліни велосипедно-
го туризму в горах (апхіл, крос-кантрі, фрі-райдінг, даунхіл тощо), 
бейс-, банджі- та роупджампінг, а також парапланерний та пара-
шутний види спорту.

6) На державному рівні підняти питання відновлення унікаль-
ного музею лісу і сплаву біля села Синевир, який був зруйнований 
повінню (подібних туристичних об’єктів є всього два у світі – в 
Україні і в Канаді).

7) Активно залучати туристичні об’єкти України до Всеукра-
їнської системи туристично-маркових місць «Туристичні марки» 
(наприклад, туристична марка №98 с. Колочава – «Церква Святого 
Духа, 1795»).
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Бути науковцем в Україні означає займатись улюбленою справою 
всупереч багатьом несприятливим умовам. Проте наука в Україні, 
і зокрема, наука економічна, має значний потенціал, про що свід-
чить визнання молодих українських вчених на міжнародному рівні, 
серед яких Ю. Городніченко (магістр НаУКМА, Ph.D. University of 
Michigan) [1], Т. Мілованов (Ph.D. University of Wisconsin-Madison) 
та інші.

У відповідності до норм нового Закону України «Про вищу осві-
ту» першим кроком для того, щоб розпочати кар’єру науковця, є 
вступ до аспірантури із перспективою захисту дисертації на здобут-
тя наукового ступеня доктора філософії (раніше – ступеня кандида-
та наук) [2, ст. 5]. Навчанню у аспірантурі і написанню дисертації 
обов’язково має передувати здобуття освітнього ступеня магістра, 
який передбачає виконання низки самостійних робіт від есе, рефе-
ратів і курсових проектів до дипломної роботи магістра. Спадкоєм-
ність і поступове ускладнення робіт передбачає готовність аспіран-
та до виконання вимог до написання дисертації. Проте на практиці 
багато аспірантів не знають, як розпочати роботу над дисертацією і 
виконати, власне, наукове дослідження належного рівня. 
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Порівняльний аналіз магістерських та кандидатських кваліфі-
каційних робіт з економіки, виконаних у європейських та вітчиз-
няних вишах підтверджує факт значного якісного розриву. Одна з 
причин такого стану – низька вмотивованість студентів-економістів 
до навчання та наукових досліджень.

Особливо гостро проблема якості практичної підготовки 
студентів-економістів виявляється у недержавних ВНЗ, де до сту-
дентів ставляться більш поблажливо. 

У державних ВНЗ, де підготовка аспірантів відбувається за ко-
шти державного бюджету, контроль за виконанням вимог освітньо-
наукових програм підготовки аспірантів є більш впорядкованим і 
системним. Проте і у державних ВНЗ значна частина аспірантів не 
виконує формальних вимог і не виходить на захист.

Не менш важливою причиною недостатньої вмотивованості і, як 
наслідок, низької якості практичної підготовки студентів є втрачені 
в умовах складних і тривалих ринкових трансформацій української 
економіки зв’язки між потребами сучасного ринку праці та пропо-
зицією фахівців, яку забезпечують вітчизняні вищі. Навіть якісна 
економічна освіта дає надто мало знань для розуміння реальних 
господарських процесів у вітчизняній економіці у її сучасному 
стані.

Ще однією причиною недостатньої практичної підготовки сту-
дентів є відсутність реальної мотивації професорсько-викладаць-
кого складу до підвищення якості викладання і спрямованості на 
результати освітнього процесу. Система оцінки результатів нав-
чально-методичної роботи викладачів у вітчизняних ВНЗ реалізу-
ється за формальними критеріями і здебільшого є знеособленою. 
Рейтинг викладача ніяк не враховує зворотних зв’язків, таких як 
успішне працевлаштування колишніх студентів або відсоток тих, 
хто продовжив навчання у аспірантурі. Отже, не рідко викладання 
таких дисциплін як математичний аналіз, економетрика, макроеко-
номічне прогнозування тощо носить суто теоретичний оглядовий 
характер і не надає майбутньому аспірантові практичних знань та 
вмінь, достатніх для самостійного наукового дослідження.

В аспірантурі вітчизняних вишів обов’язковими є такі дисциплі-
ни як іноземна мова, філософія, інформатика, з яких складаються 
кандидатські іспити. Як додаткові дисципліни в окремих аспіран-
турах викладаються «українська мова у наукових дослідженнях», 
«комп’ютерна техніка», друга іноземна мова [3]. 
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Разом з тим, аспірантам на початку власного наукового шляху не 
вистачає практичних навичок організації наукової роботи, навичок 
збору та обробки первинної інформації, планування графіку роботи 
над дисертацією, практики застосування інструментів кількісного 
аналізу соціально-економічних явищ і процесів, аналізу їх симпто-
мів, причин виникнення, динаміки і інтерпретації розрахункових 
результатів. Таким чином, в системі підготовки аспірантів існує на-
гальна потреба у створенні для молодих вчених нових стартових 
умов та імпульсу для початку індивідуальної наукової роботи. Іс-
нуюча система наукового керівництва аспірантами не завжди забез-
печує задоволення цих потреб.

У відповідності із зазначеними пріоритетами посилення прак-
тичної підготовки аспірантів в університеті «КРОК» у 2015/16 
навчальному році у програму підготовки аспірантів з економічних 
спеціальностей уведено курс «Практикум кількісних досліджень 
національної економіки». Даний курс призначений для поглиблен-
ня практичних навичок для реалізації макроекономічних дослі-
джень. Він ґрунтується на використанні знань з національної еко-
номіки, макроекономіки та економетрики і, одночасно, передбачає 
поглиблене вивчення цих дисциплін у розрізі дисертаційних тем 
слухачів.

Завдання дисципліни передбачають поглиблення практичних 
навичок дослідницької роботи аспірантів, розвиток критичного 
мислення, опанування прийомами пошуку, обробки та аналізу ста-
тистичної інформації, поглиблення навичок економетричного мо-
делювання на основі часових рядів даних національної статистики, 
опанування технологій підготовки наукових робіт із представлен-
ням результатів емпіричних досліджень.

Крім практично-орієнтованої лекційної частини, курс передба-
чає виконання розрахункових завдань та виконання індивідуальних 
дослідницьких проектів, визначених як елементи більш загально-
го дослідження за темою дисертації. У результаті аспіранти мають 
можливість опанувати сучасні прийоми та інструменти економіч-
них досліджень у контексті власної теми наукового дослідження.

Запровадження у освітньо-наукову програму підготовки аспіран-
тів практично-орієнтованих курсів із набуттям компетенцій з ана-
лізу та прогнозування економічних процесів, системного бачення 
основних тенденцій та проблем сучасного світового господарства, 
формування та наукової аргументації власної позиції з вирішення 
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економічних проблем національної економіки є важливим завдан-
ням модернізації вітчизняної освіти, зокрема, системи підготовки 
наукових кадрів вищої кваліфікації. 

На наш погляд, у формуванні програм підготовки аспірантів 
важливо відштовхуватись від фактичних потреб, які виникають у 
слухачів аспірантури у процесі роботи над дисертацією. Доціль-
ною є й симетричність конкретних дисциплін у вітчизняних та за-
хідних освітньо-наукових програмах підготовки доктора філософії 
на даному етапі наближення до європейських стандартів не віді-
грає значної ролі. 
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Економічна ефективність логістичної діяльності підприємств 
значною мірою залежить від рівня використання їх активів, які від-
носять до реальних інвестицій. В зв’язку із тим, що підвищення 
рівня використання активів логістичної системи підприємства має 
значний вплив на стан загальних показників його господарюван-
ня як у довго-, так і у короткостроковому періодах, у переважній 
більшості наукових робіт розглядаються теоретичні й практичні ас-
пекти управління ефективністю використання реальних інвестицій 
на засадах цільового та інших наукових підходів. Але у сучасній 
науковій літературі з менеджменту на цей час наведені лише фор-
мальні правила побудови дерев цілей, що слідують з теорії графів, 
а принципам, що враховують економічну сутність зв’язків між по-
казниками діяльності підприємств, не приділено належної уваги. 
З огляду на це в процесі виконання досліджень науковцям бажа-
но надати пропозиції щодо максимізації ефективності інвестицій 
в основні активи логістичних систем підприємств з урахуванням 
специфіки їх діяльності. 

У процесі управління матеріальними потоками, який є суттю 
логістичного менеджменту, найбільш важливим стає досліджен-
ня впливу інвестицій в оборотні активи (тобто оцінка економічної 
ефективності від прискорення оборотності обігових коштів) на еко-
номічну ефективність як логістичної діяльності, так і інших видів 
діяльності підприємства у цілому. Основним чинником, що сприяє 
підвищенню ефективності логістичної діяльності на підприємствах 
є прискорення оборотності оборотних коштів. Його можна досягти 
абсолютним або відносним вивільненням вказаного виду коштів. 
Це призводить до разової економії оборотного капіталу. Своєю чер-
гою, відносне зменшення логістичних витрат та зріст прибутку від 
прискорення оборотності оборотних коштів забезпечують зростан-
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ня чистого прибутку підприємства і, як наслідок його рентабель-
ності. А це, у кінцевому підсумку, сприяє отриманню економічного 
ефекту від інвестування будь-яких заходів, спрямованих на поліп-
шення логістичної системи. З огляду на це в наукових досліджен-
нях слід розробити й рекомендувати для практичної реалізації ці-
лей заходи для підвищення рентабельності оборотних активів під-
приємства і економічного ефекту від зростання рівня використання 
оборотного капіталу, вкладеного в його логістичну систему, які 
рекомендуються до використання для оцінки впливу оборотності 
оборотних коштів і запасів на економічну ефективність логістичної 
діяльності.

Для розрахунку економічного ефекту, що одержують в логістич-
ній системі підприємства у процесі їх функціонування нами реко-
мендовано використання різних за спрямованістю критеріїв оцінки 
результату господарювання, а саме: витратного, метою якого є мі-
німізація будь-яких видів витрат, і результатного, що спрямований 
на максимум ефекту, який заплановано отримати. 

Слід також спрямовувати зусилля науковців на удосконалення ме-
тодичних підходів до оцінки економічної ефективності інвестицій в 
логістичну діяльність, що дозволяє вирішити проблеми максиміза-
ції ефективності інвестицій в активи логістичної системи підпри-
ємства. 

Але це одна є лише одна сторона наукової проблеми. Ефектив-
ність логістичної діяльності підприємств істотно залежить і від ве-
личини витрат на її здійснення. В результаті узагальнення резуль-
татів дослідження вітчизняних і закордонних учених установлено, 
що в загальній структурі витрат підприємства витрати на логісти-
ку становлять значну частку. Це потребує пошуку шляхів їхнього 
скорочення. Зважаючи на необхідність вирішення цієї проблеми, 
в наукових роботах слід присвячувати увагу дослідженню скла-
ду і структури логістичних витрат, місця і послідовності їхнього 
формування в процесі господарювання підприємства. На рисунку 
представлено сучасну класифікацію логістичних витрат. 

У запропонованій класифікації групування логістичних витрат 
виконано у відповідності до наявних на підприємствах виробничо-
господарських процесів, пов’язаних з постачанням матеріальних 
ресурсів, виробництвом продукції, її розподілом і збутом, повер-
ненням реалізованої продукції на підприємство, утилізацією і зни-
щенням відходів. Слід також вказати, що однією з позитивних рис 
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класифікації є та, що в неї закладено поділ логістичних витрат на 
поточні й капітальні. Це у повній мірі у згоджується з типологією 
О.М. Сумця до видів логістичних витрат на підприємствах [1]. 

Запропонована класифікація є підґрунтям для коректного об-
числення і порівняння між собою витрат на виконання кожного 
виду логістичної діяльності виробничо-господарських процесів і 
здійснюваних в їхніх межах функцій з загальними логістичними 
витратами підприємства. Це конче необхідно для розробки першо-
чергових заходів щодо скорочення логістичних витрат у процесі 
здійснення підприємствами виробничої і комерційної діяльності.

Загальні поточні логістичні витрати є важливим оцінним показ-
ником логістичної діяльності і вони мають істотний вплив на стан 
загальних показників діяльності підприємства, а саме: собівартість, 
прибуток, рентабельність, чистий грошовий потік та індекс доход-
ності інвестицій в логістичну систему. 
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Рис. 1. Групування логістичних витрат стосовно 
виробничо-господарських процесів логістичної системи 

підприємства по О.М. Сумцю
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Визначення і дальший аналіз загальних поточних логістичних 
витрат має велике методологічне і практичне значення, бо його ре-
зультатів потребують фактично всі напрями й сфери діяльності під-
приємств.

Література
1. Сумець О.М. Операційний менеджмент. – Ч.1. Теоретико- методо-
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Стимулювання інноваційної діяльності – один з головних на-
прямків економічної політики, якому приділяють значну увагу су-
часні уряди багатьох країн світу для забезпечення необхідного рів-
ня конкурентоспроможності економік. 

Інструменти фіскальної політики є дієвими засобами стимулю-
вання становлення інноваційної економіки в умовах слабких рин-
кових інститутів і нерозвиненої фінансової системи. 

Аналізуючи існуючі інвестиційні програми і здатність участі в 
них України, можна зробити висновок, що пріоритетними є між-
народні програми Європейського Союзу [1].

В світі використовуються дві моделі фіскального стимулювання 
інноваційної діяльності: 

– використання загальних фіскальних стимулів інноваційним 
підприємствам, що охоплює: загальне право на податкове виклю-
чення з бази оподаткування корпоративного податку витрат на 
науково-дослідні розробки, яке поширене у західних країнах.

– Впровадження спеціальних режимів економічної діяльності, 
коли інноваційним підприємствам створюються особливо сприят-
ливі умови в межах певних територій або галузей [2].

В Україні стимули, для інноваційної діяльності досить обмеже-
ні. Передбачено такі види фінансової підтримки: повне та часткове 
безвідсоткове кредитування пріоритетних інноваційних програм, 
повна чи часткова компенсація державою відсотків, сплачуваних 
суб’єктами інноваційної діяльності банкам та іншим фінансово-
кредитним установам; надання державних гарантій комерційним 
банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних 
проектів; звільнення від перерахування до бюджету сум ввізного 
мита для суб’єктів інноваційної діяльності, технологічних парків 
та наукових парків; застосування 20-відсоткової норми прискореної 
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амортизації основних фондів для суб’єктів технологічних парків 
[3; 4]. 

Структурні зміни, що відбувалися в економіці України, харак-
теризуються стрімкою втратою позицій галузями, які визначають 
науково-технічний прогрес. На жаль, стратегічні пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності на 2011 – 2021 роки не реалізуються 
[5].

З огляду на чинне законодавство України у сфері податкового 
регулювання інноваційного розвитку, можна стверджувати, що є 
певне юридичне забезпечення становлення інноваційної економі-
ки. Більшою проблемою є недостатня реалізація законодавства. З 
цією думкою погоджуються і міжнародні експерти [6]. 

Інноваційні підприємства в Україні стримуються податковим 
навантаженням та відсутністю дієвих податкових стимулів. Необ-
хідно розробляти та впроваджувати ефективний податковий ін-
струментарій стимулювання становлення інноваційної економіки, 
який охоплюватиме: 

– пряму фінансову допомогу – державне замовлення, кредити, 
гранти, прямі інвестиції, фінансові гарантії; 

– податкові стимули для інноваційних підприємств: податкові 
знижки та податкові кредити за єдиним соціальним внеском ЄСВ; 

– збалансований розвиток фундаментальних і прикладних до-
сліджень як на регіональному так і на галузевому рівні. 

В Україні податкове регулювання інноваційної діяльності 
перебуває на стадії становлення і потребує суттєвого реформу-
вання. 

Література
1. «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів» [Електронний ресурс] / Офіційний 
веб-портал Верховної Ради України. – Електронні дані. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua.

2. Щодо вдосконалення бюджетно-податкових інструментів стимулю-
вання інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] // Аналітич-
на записка Відділ економічної стратегії (О.О. Молдован, О.О. Єгорова). 
– Електронні дані. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1104/.

3. Про інноваційну діяльність: Закон України №40-IV від 04.07.2002 
[Електронний ресурс]  / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – 
Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI [Електрон-



82

ний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон-
ні дані. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон 
України №3715-VI від 08.09.2011р. [Електронний ресурс] / Офіційний 
веб-портал Верховної Ради України. – Електронні дані. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua.

6. Innovation Performance Review of Ukraine». United Nations Economic 
Commission For Europe [Електронний ресурс] / UNECE. – Електронні дані. 
– Режим доступу: www.unece.org/fi leadmin/DAM/ceci/publications/icp7.pdf.



83

УДК:330.33.01:330.1

ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧН А 
КРИЗА І ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ РЕНЕСАНС 

ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Бодров В.Г.,
доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри управління національним 
господарством та економічної політики 

Національна академія державного управління 
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Триваюча світова економічним криза яскраво продемонструва-
ла обмеженість наявного методологічного інструментарію англо-
американської версії економічної науки з її абсолютизацією форма-
лізованого функціонального аналізу у прогнозуванні, запобіганні 
і подоланні руйнівних наслідків та суперечностей сучасного со-
ціогосподарського розвитку. Натомість у пошуках альтернативних 
підходів помітно зросла значимість політекономічної парадигми 
економічного знання та управління господарськими процесами. В 
останні роки у багатьох країнах світу – від США і Західної Європи 
до Китаю та Японії – розгортається нова хвиля політекономічних 
досліджень, бурхливо ростуть старі і створюються нові політеко-
номічні асоціації, праці класиків політекономії та їх сучасних по-
слідовників видаються величезними накладами. Зрозуміло, що цей 
феномен потребує свого пояснення й усвідомлення з точки зору 
можливостей застосування далеко невичерпаного потенціалу по-
стмодерністського ренесансу політичної економії в умовах гло-
бальних трансформацій світового господарства та його національ-
них складових.

Особливі ознаки політичної економії полягають у зосереджені 
уваги на соціальних, гуманітарних, технологічних. інформаційних, 
екологічних і глобальних проблемах, визнанні наявності у люди-
ни не тільки грошових, але й альтруїстичних цінностей та мотивів, 
інноваційного потенціалу не тільки принципів конкуренції, а й від-
носин солідарності. Вона створює методологічні і теоретичні пере-
думови для наукових відповідей на «довічні» і нові питання україн-
ської економіки і суспільства. Орієнтована на пріоритет людських 
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якостей і соціально-екологічних та інноваційно-технологічних цін-
ностей, політична економія покликана зіграти принципово значущу 
роль у формуванні гуманістичної економічної культури, освіти, по-
літики, нового мислення. Адекватних епосі бурхливих глобальних 
змін.

Все це доводить, що сучасна політична економія володіє методо-
логічним і теоретичним потенціалом для вирішення як глобальних, 
так і специфічно національних проблем соціально-економічного 
розвитку, для вироблення стратегічних рекомендацій в галузі еко-
номічної політики. Більше того, саме політекономія може досто-
вірно і точно розкрити економічні інтереси соціальних груп і ру-
шійних сил, що стоять за тими чи іншими моделями економічної 
політики, обґрунтувати соціальні результати, вигоди і втрати від їх 
реалізації.

Не менший потенціал у політичної економії є в області освіти. 
Вона дозволяє прищепити студентам смак до фундаментальних 
соціально-економічних знань, сформувати у них розуміння різ-
номаніття економічних шкіл і напрямів, навчити їх теоретично-
вивіреному діалогу і сформувати у них потребу в пошуку принци-
пово, фундаментально нових теоретичних і практичних економіч-
них рішень.

Сучасна світова фінансово-економічна рецесія за своїми при-
чинами, масштабами і глибиною має яскраво виражений цивіліза-
ційно-інституційний характер, що відкриває широкі можливості 
для її політекономічного переосмислення і віднайдення ефектив-
них шляхів подолання. Саме політекономічний підхід дозволяє ви-
значити глибинні причини глобальної кризи, які залишилися по за 
увагою представників ліберальної ортодоксії. Такими причинами 
виступають, насамперед :

1) демонтаж у 80-90-ті роки 20 століття в розвинених країнах 
системи інститутів державного регулювання економіки кейнсіан-
ського типу в результаті «неоконсервативної контрреволюції»;

2) інституціоналізація в країнах з розвиненим ринковим госпо-
дарством боргової, ігрової, віртуальної економіки з відповідною 
інфраструктурою з її обслуговування;

3) перехід світового господарства на рубіжні 21 століття на по-
нижувальну фазу довгої хвилі світової економічної кон’юнктури, 
що передбачає використання якісно нових інститутів соціогоспо-
дарського розвитку.
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Однак головна особливість сучасної глобальної кризи з точки 
зору пошуку шляхів її подолання полягає в тому, що це, насампе-
ред, криза адекватності розуміння економічних і соціальних про-
цесів, їх взаємозв’язку з фінансовими потоками. У передкризовий 
період вважалося, що фінансова, в т.ч. грошово-кредитна політика, 
може ґрунтуватися на правилах. Але за останні роки дослідження 
показали, що в рядах макроекономічних змінних відсутні закони 
подібності і фрактальні структури. Економічні закони набувають 
все більш імовірнісний характер. Економічна система стає сферою 
“блукаючих” кількісних закономірностей.

Криза зумовила необхідність перегляду найважливіших науко-
вих положень і догм в області теорії макроекономічної рівноваги 
(проблема турбулентності), концепції ефективності ринків (про-
блема оцінки активів); концепції ризик-менеджменту (проблема 
виникнення нових ризиків). Причому, тотальному переосмисленню 
підлягає не тільки пануюча протягом останніх 40 років неокласич-
на, неоліберальна інтерпретація зазначених проблем, але й кейнсі-
анська парадигма економічної теорії і політики. Саме кейнсіанська 
теорія і практика стимулювання сукупного попиту не спрацювала 
і мала згубні наслідки в транзитивних країнах з культурою інду-
стріального розвитку, що стали поспішно на шлях повної й одно-
сторонньої відкритості своїх господарських систем. Це і призвело 
до вимивання вітчизняного товарного виробництва, його імпорто-
заміщення за рахунок дешевих кредитних ресурсів і викликало си-
туацію класичної «пастки ліквідності».

За таких обставин цілком резонно звернути свій погляд у бік 
інших теоретичних конструктів і моделей соціогосподарського 
розвитку, зокрема політекономічної парадигми економічної те-
орії в її інституціональному дизайні. Повернення до первісного, 
класичного розумінню політичної економії як науки про закони 
управління господарством з традиційним наголосом на досліджен-
ні причинно-наслідкових зв’язків і відносин процесу суспільного 
відтворення, проблематики власності, економічної і соціальної 
справедливості, циклічності і стадіальності розвитку, економічної 
політики істотно доповнює і заповнює прогалини, методологічні 
лакуни функціонального аналізу. При цьому інституціоналізація 
політичної економії значно розширює і збагачує предметну і ме-
тодологічну області процесу пізнання закономірностей господар-
ського розвитку, що має сьогодні виняткове значення для розумін-
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ня поліваріантності суті глобальної кризи і пошуку шляхів її по-
долання.

Так, для країн, які вичерпали або втратили під час кризи кон-
курентні переваги (наприклад, у вигляді дешевої робочої сили, 
низьких цін на енергоносії тощо) і не мають багатих природних 
ресурсів, відчувають дефіцит інвестиційних, фінансових ресурсів, 
несуть тягар боргових зобов’язань перед власним населенням та 
міжнародними фінансовими організаціями, чи не єдиним виходом 
із ситуації, що склалася, є підвищення якості інститутів і, насампе-
ред, інститутів соціогосподарського розвитку та державного і гло-
бального регулювання. Політична економія інституційних змін від-
криває певні можливості у теоретичному та економіко-політичному 
плані для відповіді на виклики епохи глобальних трансформацій.

Постмодерністська політична економія інституційних змін з 
самого початку звертала особливу увагу на соціально-гуманітарні 
та екологічні наслідки господарських процесів та економічних рі-
шень. У центрі сучасної політичної економії – людина як не тіль-
ки раціональний егоїст, але і людина – творець культури, людина у 
всьому розмаїтті його соціальних інтенцій, цінностей і стимулів, 
людина як найвища цінність економіки, в якій ринкова ефектив-
ність є лише один із засобів розвитку. Така – орієнтована на пріо-
ритет людських якостей і соціально-екологічних цінностей – еко-
номічна теорія може і повинна зіграти принципово значущу роль у 
формуванні гуманістичної економічної культури, освіти, політики 
складної і суперечливої епохи глобальних трансформацій.
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Подолання глибокої суспільно-політичної і фінансово-
економічної кризи в Україні передбачає системні зміни. Одночасно 
мають формуватися засади нової моделі економічного розвитку. Її 
передумовою має стати інноваційна модернізація всього національ-
ного господарства, що дозволить вивести країну на траєкторію ста-
лого зростання і посилить її конкурентоспроможність в процесі ін-
теграції до європейського економічного простору. Першим кроком 
на цьому шляху має бути інституційне забезпечення інноваційного 
розвитку, створення ефективної інституційної інфраструктури. 

Основне завдання при реалізації відповідної політики іннова-
ційного розвитку в країні полягає у формуванні національної ін-
новаційної системи, яка змогла б органічно поєднати систему ге-
нерації нових знань (науку), їх поширення (освіту й підвищення 
кваліфікації) та стимулювання ділової активності підприємців. 

При формуванні сприятливого інституційного середовища, на-
самперед. необхідно визнати на рівні суспільної свідомості, що на-
ука як генератор нових знань стає одним із основних пріоритетів 
розвитку. Україна ще має достатній науковий потенціал для проду-
кування нових знань та інновацій. Особливу увагу слід звернути на 
державні інститути, які мають забезпечити швидке впровадження 
наукових розробок у виробництво для подолання тенденції до де-
індустріалізації. В основі державної політики повинні бути заходи 
і відповідні алгоритми, що дозволять створити сприятливі інвести-
ційні умови для підприємств, які активно впроваджують інновації.

Наступним завданням є розбудова розгалуженої інфраструктури, 
збільшення інституційних організацій таких, як бізнес-інкубатори, 
технопарки. Саме вони забезпечують рівновагу інноваційної про-
позиції та інноваційного попиту. Особливим елементом цієї інф-
раструктури має стати інститут інноваційної безпеки, захист прав 
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інтелектуальної власності на науково-дослідні і конструкторські 
розробки. Розробники інноваційних продуктів і послуг повинні 
бути впевнені, що їх наукові результати захищені, впроваджені у 
виробництво і вони одержать належну інтелектуальну ренту.

Створення сприятливих інституційних умов стимулюватиме за-
лучення інвестицій в інноваційну сферу. В свою чергу покращення 
інвестиційного клімату буде мотивувати підприємства до впрова-
дження інновацій. Залучення інституційних інвесторів дозволить 
зменшити кредитні ризики бюджетного фінансування та забезпе-
чить доступ підприємств на світові ринки технологій, вирішить 
питання захисту інтелектуальної власності. Важливим заходом 
держави має стати надання пільгового оподаткування інноваційних 
проектів.

Одним з основних пріоритетів інституційного конструювання 
національної інноваційної системи є суттєве підвищення статусу 
науковця у суспільстві, що дозволить залучити до інноваційної ді-
яльності талановиту молодь з високим рівнем комп’ютерної та мов-
ної підготовки і зменшити відтік молодих фахівців закордон. За-
безпечення нормального фінансування науковців стимулюватиме їх 
до «креативного мислення» та комерціалізації наукових розробок. 

Ефективна національна інноваційна система неможлива без 
вдосконалення законодавчої бази інноваційного розвитку на основі 
застосування світового досвіду із впровадження законів про транс-
фер технологій, венчурне фінансування, тощо. Для комерціалізації 
наукових розробок важливим є залучення до інноваційної діяль-
ності на взаємовигідних умовах малого і середнього бізнесу, роз-
виток державно-приватного партнерства за моделлю «контрактів 
життєвого циклу».

Існує низка зовнішніх чинників, які необхідно врахувати при ін-
ституалізації національної інноваційної системи. Розвиток глобаль-
них економічних процесів сприяє використанню переваг інфор-
маційного середовища та акумулюванню надбань світової науки і 
технологій. Для вітчизняних науковців важливим є пожвавлення 
обміну знаннями з фахівцями, які успішно працюють закордоном у 
провідних країнах-інноваторах світу. Певні можливості відкриває і 
започаткований процес імплементації Угоди про асоціацію України 
з ЄС та поглиблену зону вільної торгівлі у сенсі зміни стандартів 
якості виробництва товарів шляхом застосування інноваційних тех-
нологій.
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Важливі орієнтири для формування сприятливого інституційно-
го середовища інноваційної діяльності визначені у президентській 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Серед них, зокрема, 
створення ефективної інституційної системи запобігання та про-
тидії корупції, незалежного судочинства та суміжних правових ін-
ститутів задля реалізації принципів верховенства права. На жаль, 
з поля зору розробників Стратегії випали питання формування 
інституційної інфраструктури у вигляді технопарків, технополісів 
та бізнес-інкубаторів. Саме розвиток інституційної інфраструкту-
ри здійснює мультиплікативний ефект на все національне госпо-
дарство, оскільки веде до розгортання малого і середнього бізнесу, 
створення нових робочих місць, збільшення надходжень коштів 
у державний бюджет. Зазначений комплекс заходів з підвищен-
ня якості інституційного середовища дозволить країні провести 
інноваційно-структурну модернізацію економіки, посилить її кон-
курентоздатність на світових ринках, сприятиме забезпеченню до-
бробуту населення.
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Упродовж майже чверті століття до кризи 2008–2009 років моне-
тарна політика була основним знаряддям стабілізаційної політики 
у країнах з розвиненою економікою. Це стало закономірним наслід-
ком успішного впровадження результатів теоретичних досліджень і 
важливих інституційних змін у сфері практичної реалізації заходів 
грошово-кредитної політики. 

Активні наукові дослідження та успіхи у подоланні інфляції 
сприяли формуванню у другій половині 1990-х років консенсусної 
моделі монетарної політики, яка поєднала характерні риси неокла-
сичного та неокейнсіанського підходів у сучасній економічній тео-
рії. Ця модель обґрунтувала чотири основні положення, які на той 
час вже пройшли ретельну перевірку практикою: 

1) пріоритет стабільності цін; 
2) таргетування базової інфляції; 
3) важливість довіри щодо збереження низької інфляції; 
4) превентивна політика процентної ставки, що підтримується 

зрозумілими цілями та прозорими процедурами [1].
 Існує й дещо ширший перелік базових принципів, на яких у 

цей час ґрунтувалися практичні підходи до монетарної політики аб-
солютної більшості центральних банків [2]: 

1) інфляція завжди і всюди є монетарним явищем; 
2) стабільність цін має важливі переваги; 
3) у довгостроковому періоді немає вибору між безробіттям та 

інфляцією; 
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4) очікування відіграють вирішальну роль у визначенні інфляції 
і трансмісії впливу монетарної політики на економіку; 

5) реальні процентні ставки зростають зі зростанням інфляції; 
6) монетарній політиці притаманна проблема часової непослі-

довності; 
7) незалежність центрального банку допомагає підвищувати 

ефективність монетарної політики; 
8) наявність надійного номінального якоря є ключовим чинни-

ком для забезпечення ефективності монетарної політики; 
9) фінансові тертя відіграють важливу роль у коливаннях ділової 

активності. 
 Згадані теоретичні принципи трансформувалися у відповід-

ні практичні підходи, які, з погляду фахівців МВФ, можна було 
виразити за допомогою декількох ключових тез [3]. Попри те, що 
найважливішою метою монетарної політики вважалося утримання 
інфляції на стабільно низькому рівні, більшість центральних банків 
забезпечували гнучкість таргетування інфляції, тобто досягнення 
цільового рівня поступово, а також допускали коливання індексу 
споживчих цін, якщо інфляційні очікування при цьому залишалися 
стабільними. Все більшої популярності набувала думка, що інфля-
ція має бути не лише стабільною, але й дуже низькою: поширеним 
орієнтиром цільової інфляції став показник близько 2% у рік, вод-
ночас ризики потрапляння у пастку ліквідності вважалися не надто 
значними. Монетарна політика все частіше зводилася до викорис-
тання одного інструменту – ключової короткострокової процентної 
ставки, яку центральний банк безпосередньо контролює за допо-
могою операцій на відкритому ринку. 

Переконливим свідченням результативності монетарної політи-
ки як знаряддя стабілізації стало помітне зниження темпів інфляції 
та волатильності темпів економічного зростання у країнах ОЕСР. 
Проте з початком фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 рр., 
причини якої коренилися передовсім у монетарній сфері економі-
ки, перед фахівцями, що формулюють теоретичні засади і пропону-
ють практичні заходи монетарної політики, постали нові завдання.

Незважаючи на достатньо оперативну реакцію та рішучість Фе-
деральної резервної системи, ситуація в економіці США стрімко 
погіршувалася. Відповідаючи на закиди частини економістів про 
неефективність стимулювальної монетарної політики у цей період, 
Ф.Мишкін наполягає, що за жорсткішої політики процентні ставки 
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в економіці були б значно вищими, сукупні видатки – нижчими, а 
економічний спад – помітно глибшим [4]. 

Одночасно із досягненням федеральною резервною ставкою 
нижньої межі можливості традиційного інструментарію монетар-
ної політики виявилися вичерпаними. ФРС США була змушена 
вдатися до нетрадиційних підходів, двома основними з яких стали 
управління очікуваннями (через комунікативну політику централь-
ного банку) та зміни балансу центрального банку.

Для опису процесу управління очікуваннями використовують 
термін «forward guidance», який можна перекласти українською як 
перспективне орієнтування, тобто чіткі недвозначні твердження 
центрального банку щодо перспектив майбутньої політики на до-
даток до регулярних оголошень про поточні заходи політики [5]. 
Як наголошує М.Вудфорд, на рішення економічних агентів клю-
човий вплив мають не поточні рівні короткострокових процентних 
ставок, а радше прогнозована траєкторія зміни короткострокових 
ставок на тривалий період часу [6]. Як наслідок, можливі різні варі-
анти розвитку економіки у короткостроковому періоді залежно від 
очікувань щодо процентної політики у майбутньому. 

Федеральна резервна система почала зосереджувати особливу 
увагу на своїй комунікативній політиці вже з грудня 2008 р. Прин-
ципові твердження щодо майбутньої динаміки федеральної резерв-
ної ставки було далі зроблено у березні 2009 р., у серпні 2011 р. та 
у січні 2012 р. [5]. У період після серпня 2011 року перспективне 
орієнтування, здійснюване ФРС, формувало очікування щодо ди-
наміки процентної ставки упродовж декількох наступних місяців у 
такий спосіб, що зробило ці очікування відносно нечутливими до 
інших макроекономічних чинників [6]. 

Ще один підхід, що набув популярності за досягнення про-
центною ставкою нижньої межі, стосується змін балансу цент-
рального банку – зміни обсягів зобов’язань або, інакше, кількісне 
пом’якшення, та зміни структури його активів. Вже у листопаді 
2008 р. ФРС оголосила про початок масштабної програми при-
дбання активів, яку було розширено у березні 2009 р. Упродовж 
2011–2012 рр. було запроваджено ще дві програми кількісного 
пом’якшення. З 2013 р. ФРС перейшла до поступового скорочення 
обсягів щомісячного викупу цінних паперів у межах згаданих про-
грам. 

Згідно з результатами низки досліджень, наслідком програм ви-
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купу активів стало відчутне зниження дохідностей довгострокових 
казначейських облігацій та різноманітних іпотечних і корпоратив-
них облігацій, а також тривале зростання ринку акцій у США. Вод-
ночас результати економетричного моделювання, проведеного фа-
хівцями ФРС, засвідчили, що станом на 2012 рік перші два раунди 
викупу активів сприяли зростанню обсягів виробництва майже на 
3% та створенню у приватному секторі економіки понад 2 мільйо-
нів робочих місць [7]. 

Нового консенсусу щодо необхідних змін монетарної політики у 
посткризовий період поки що не досягнуто. Достатньо процитува-
ти фахівців МВФ, оптимізм яких сьогодні дещо зменшився: «Ідея 
… полягала в тому, що центральні банки повинні перейти від під-
ходу, заснованого переважно на одній цілі та використанні одного 
інструменту (темп інфляції та політика процентних ставок) до під-
ходу з більшою кількістю цілей та інструментів. Двома роками піз-
ніше вибір як набору цілей, так і набору інструментів залишається 
дискусійним» [8]. 
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Однією з найважливіших функцій держави в економічній сис-
темі змішаного типу є перерозподільна. Належне виконання цієї 
функції дозволяє зняти соціальну напругу в суспільстві та створити 
умови для стабільного економічного розвитку країни. Як засвідчує 
досвід провідних країн Європейського Союзу, для реалізації моделі 
соціально орієнтованої ринкової економіки через держбюджет пе-
рерозподіляється біля половини усього створеного валового вну-
трішнього продукту. 

В Україні частка бюджету у ВВП – менше 25%. Збільшення цієї 
частки, в сучасних умовах, можливе, головним чином, на основі 
суттєвих змін у податковій політиці. В оподаткуванні особистих 
доходів необхідно відмовлятись від пропорційної і повертатись до 
прогресивної системи. Збільшення, за рахунок цього, загального 
обсягу держбюджету та його частки у ВВП дозволять державі про-
водити більш ефективну політику реформ по створенню соціально-
економічної системи європейського типу. 

Перерозподільна функція держави включає у себе дві складові: 
перерозподіл доходів та перерозподіл ресурсів. 

Метою перерозподілу доходів є підтримка найменш економіч-
но захищених прошарків населення за рахунок найбільш замож-
ної його частини. Головними засобами виступають – трансфертні 
платежі; встановлення визначеного державою мінімального рівня 
оплати праці; прогресивна система оподаткування. 

Не усі з цих засобів можуть бути ефективно застосовані в Укра-
їні. Розмір державної допомоги безробітним, одиноким матерям, 
інвалідам та іншим, залежить, в першу чергу, від розміру держав-
ного бюджету. В умовах скорочення обсягів виробництва, доходи 
державного бюджету зменшуються, 

Регулювання державою рівня заробітної плати також має певні 
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обмеження. Середній рівень продуктивності праці в Україні значно 
нижчий за цей показник для європейських країн. Звідси найнижчий 
в Європі (за виключенням Молдови) рівень середньої заробітної 
плати. За таких умов законодавче підвищення мінімальної зарпла-
ти (а, відповідно, й середньої) – прямий шлях до розкручування 
інфляції.

Прогресивна шкала оподаткування особистих доходів населен-
ня є загальновизнаною нормою в усіх передових розвинутих кра-
їнах світу. Є певні відмінності у підходах де формувалися школи 
оподаткування. Якщо у США максимальна ставка оподаткування 
доходу складає 35%, то підприємці більшості країн північної Єв-
ропи можуть перерахувати у держбюджет 50%, 60% і навіть 70% 
(в залежності від сфери діяльності) доходів. З приходом до влади, 
соціалістів у Франції ставка оподаткування 90% розповсюджується 
на усі доходи, що перевищують €1 млн  на рік. 

Прогресивна шкала оподаткування доходів в Україні передба-
чає максимальну 17%. Занизька ставка оподаткування пояснюється 
необхідністю зменшення тіньової економіки. Значних успіхів у бо-
ротьбі з тіньовою економікою це не приносить, але особисті статки 
українських олігархів стрімко зростають. Цю ситуацію можна було 
б покращити, якби отримувані надприбутки використовувались для 
модернізації економіки. Проте, з 2002р. по 2014 р. Україна вклала 
у власну економіку лише $250 млрд. Якщо перерахувати інвестиції 
на душу населення, то це у 11 разів менше ніж в ЄС, у 2,5 рази 
менше ніж в Китаї, і навіть втричі менше ніж в Росії. Українські 
олігархи не вкладають кошти в українську економіку, тому ставка 
оподаткування високих доходів має бути значно вищою. Потрібно 
повернутись до загальноприйнятої прогресивної системи оподат-
кування та вирішувати завдання перерозподілу доходів та ресурсів 
за допомогою державного бюджету. 

Дані табл. 1 демонструють відмінність у частках ВВП, що пере-
розподіляється через держбюджет, у різних країнах світу.

Значні кошти в розпорядженні урядів європейських країн для 
проведення ефективної соціальної політики є результатом не тіль-
ки прогресивної шкали оподаткування. Протягом другої половини 
XX ст. у Західній Європі відбувалось зростання питомої ваги дер-
жавного сектору в економіці, що теж відбивається на наповнюван-
ні бюджетів країн цієї частини світу сьогодні. В Україні внаслідок 
низки хвиль приватизації цей сектор давно втратив провідну роль 
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і вже не може розглядатись як основа формування держбюджету. 
Останнім часом, переваги приватного сектору над державним, по-
чали ставитись під сумнів.

Наповненню державного бюджету України дуже суттєво зава-
жає тіньова економіка та різноманітні корупційні схеми. Так лише 
через непрозорі державні закупівлі бюджет щорічно втрачає біля 
150 млрд грн. Ефективне використання державою функцій пере-
розподілу можливе за умови суттєвих у боротьбі з корупцією і ті-
ньовою економікою, з одного боку, та внесення змін у податкову 
систему, з іншого боку.

Таблиця 1
Частка державного бюджету у ВВП деяких країн світу

(станом на 2013 р.)|1|
Країна Доходи 

держбюджету 
(тис. дол.)

 Номінальний ВВП 
(тис. дол.)

% держбюджету 
у ВВП

Норвегія
Франція
Швеція
Італія
Нідерланди
Німеччина
Великобританія
Іспанія
Канада
Австралія
Японія
КНР
Україна*
Росія
США

 292800
1410000
 283500
984000
 370400
1626000
1023000
 505100
 687800
 494300
 1739000
 2118000
 351164
 439000
 2849000

 499667
2612878
 525742
2014670 
 772227
3428131
 2471784
 1322965
 1821424
 1532408
 5959718
 8227103
1505485
2014775
16244600

58,6
54,0
53,9
48,8
48,0
47,4
41,4
38,2
37,8
32,3
29,2
25,7
23,3
21,8
17,5

* (тис. грн.)
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Тяжіння когнітивних практик до міждисциплінарного підходу, 
заснованого на використанні теоретико-методологічних здобутків 
різних галузей знання є важливою ознакою сучасних досліджень. 
Міждисциплінарність визначається діалог професійних культур та 
узгодження мов суміжних дисциплін;як процес перенесення ме-
тодів дослідження і використовуваних моделей з однієї наукової 
дисципліни в іншу;як взаємодія двох або декількох різних дисци-
плін, що може варіюватися від простого обміну ідеями до взаємної 
інтеграції концепцій і методології;як організована форма взаємо-
дії багатьох дисциплін для розуміння, обґрунтування і, можливо, 
управління надскладними системами; як мережева, або самоорга-
нізованої комунікації тощо [1; 2; 5-7]. 

У якості аргументів на підтримку міждисциплінарних розро-
бок в економічній науці зазвичай висуваються тези прозростання 
складності та взаємопов’язаності всіх суспільних процесів та явищ 
у сучасну епоху; інтенсифікації енергетично-інформаційного обмі-
ну між різними складовими соціальної системи; парадигмальних 
змін в економічній теорії, пов’язаних з переходом її на стадію по-
стнекласичної науки тощо.

Дослідження економіко-теоретичного знання через призму між-
дисциплінарного підходу здійснюється за такими двома основними 
напрямками:

1. Наукові пошуки, що не виходять за межі суспільних наук (іс-
торії, соціології, психології, антропології тощо). Новітній напрям та-
ких міждисциплінарних розвідок пов’язаний із спробами підійти до 
економіко-теоретичне знання з позицій тексту, мови, використання 
метафор і тропів у контексті сучасних досягнень філософії, лінгвіс-
тики та літературознавства [8, с. 145]. Йдеться про дескриптивно-
аналітичну методологію, зокрема риторичну концепцію методу Д. 
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Макклоскі, А. Кламера та інших. На думку цих дослідників, інтелек-
туальною трагедією сучасної економічної науки є її зайва «механіза-
ція», яка з 1940-х років розгортається за трьома напрямами, започат-
кованими нобелівськими лауреатами з економіки, а саме: 

1) надмірна увага до статистичної значущості (Л. Клейн); 
2) відрив знання від реальності в «економіці класної дошки» (П. 

Самуельсон); 
3) віра в соціальну інженерію (Я. Тінберген).
Обґрунтовуючи необхідність «інтелектуального перетину кор-

донів», Д. Макклоскі звертає увагу на те, не існує факту без інтер-
претації, реальності – без спостерігача, економіки – без людини, 
науки – без риторики. На думку прихильників зазначеного підходу, 
економічна наука літературна в тому сенсі, що будь-яке економічне 
міркування спираєтьсяна факти, логіку, історію і метафори (рито-
рична тетрада). Відтак, увага має приділятися вивченню природи 
припущень, аргументації, способів переконання, форм пояснення 
і риторичних стратегій, що використовуються в системі економіко-
теоретичного знання [9].

2. Дослідження, що здійснюються у всьому просторі науково-
го пізнання без будь-яких дисциплінарних обмежень. Яскравим 
прикладом сучасних наукових розробок у цій сфері є економічна 
синергетика, що сформувалась на ґрунті природничонаукового 
знання, з урахуванням новітніх досягнень в галузі фізики, хімії та 
математики. Її об’єктом є економіка як складна, здатна до самоор-
ганізації, людиноцентрична система, а предметом – закономірності 
та механізми економічної самоорганізації та саморозвитку [4]. 

Формування синергетики стало відповіддю на кризу лінійно-
го мислення, заснованого на абсолютизації жорстких причинно-
наслідкових зв’язків і переконанні в руйнівній ролі нерівноважності 
та нестійкості. Пануюча в сучасній економічній теорії фетишизація 
рівноваги як природного стану економічної системи за якого досяга-
ється максимум ефективності завдяки оптимальному використанню 
ресурсів, дозволяє пояснити лише деякі параметри стаціонарних та 
лінійних ділянок динамічного господарського розвитку, а високий 
рівень математизації економічної науки та відмова від постановки 
питань про глибинну сутність економічних явищ та процесів ство-
рює швидше ілюзію її подібності до сучасних природничих наук [3].

Дослідження економіко-теоретичного знання через призму 
міждисциплінарного підходу відображає структурне ускладнення 
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економічної науки та резонансно посилює результативність науко-
вої діяльності внаслідок акцентування уваги на тих аспектах ре-
альності, які найбільш характерні для сучасного етапу соціально-
економічних змін. Разом з тим, міждисциплінарна інтеграція за-
гострює існуючі та породжує нові проблеми в епістемології та 
філософії науки. Йдеться про конфлікт інтерпретацій, узгодження 
термінологічного і понятійного апарату, адаптацію принципів та 
ідей різних наук тощо. Відтак, важливим є не лише використання 
потенціалу міждисциплінарності в процесі дослідження економіко-
теоретичного знання, а й окреслення меж його застосування. При 
цьому реформа економічної освіти повинна враховувати зазначені 
парадигмальні зміни, пов’язані з переходом до міждисциплінарної 
стадії розвитку постнекласичної науки.
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завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Іваненко Т.В.,
кандидат технічних наук, доцент кафедри 

математичного аналізу та теорії ймовірностей
Національний технічний університет України «КПІ»

Банківська система України сьогодні працює у вкрай непросто-
му економічному середовищі. Майже третина банків збанкрутува-
ла, на фінансовому ринку утримались лише найсильніші банківські 
установи, які мали значний запас міцності і провадили виважену 
діяльність на ринку банківських послуг. Як відомо, в структурі до-
ходів банку близько 75% складають процентні доходи від наданих 
кредитів, тому фінансовий результат банківської установи значною 
мірою залежить від результатів кредитної діяльності. Таким чином, 
досвід роботи банкірів в кризових умовах показав, що успішність 
банківського бізнесу обумовлена здатністю банківської установи 
стабільно працювати навіть при несприятливих зовнішніх умовах, 
зокрема проведенням зваженої кредитної політики банку та умін-
ням формувати оптимальний кредитний портфель, який би забез-
печував достатній прибуток при мінімальному рівні ризику. 

Проблемам кредитної діяльності банків присвячені роботи та-
ких науковців, як О. Терещенко [4], І. Волошин [1], І. Сало [3], О. 
Ковальов [2], В. Вітлінський, О. Пернарівський, Я. Наконечний, 
О. Васюренко та інших. Аналіз наукових робіт зазначених авто-
рів свідчить про різноманітність підходів до зниження кредитного 
ризику банку та підвищення його прибутковості, а саме пропону-
ються порядок розрахунку вартості кредиту, методи оцінки креди-
тоспроможності позичальника, методики визначення резервів за 
кредитними операціями, розглянуто практичні аспекти роботи з 
проблемними позичальниками тощо. 
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Проте, поза увагою фахівців залишається такий спосіб знижен-
ня ризику та максимізації прибутку банку як оптимізація структури 
кредитного портфелю. При цьому структурувати портфель можна 
за ознаками категорії позичальників, строковості кредитів, дохід-
ності, галузі економіки тощо. 

Сформулюємо наступну задачу: скласти математичну модель та 
розрахувати оптимальну структуру кредитного портфелю комер-
ційного банку, а також максимально можливий прибуток за наявно-
сті системи власних обмежень та обмежень Національного банку.

Математичною моделлю даної задачі є лінійна оптимізаційна 
модель, цільовою функцією якої є прибуток банку від кредитних 
операцій. Позначимо функцію прибутку Z, яка залежить від часток 
ресурсів, вкладених в різні види кредитних операцій. Нехай банк 
пропонує кредитну програму, яка, залежно від умов кредитування 
та типу позичальників, складається з n видів кредиту. Тоді хj (j = 
1, …, n) – частка ресурсів, спрямованих банком на надання кре-
диту j – го виду. Дохідність кожного виду кредиту виражена його 
річною ефективною кредитною ставкою rj. Позначимо C – витрати 
банку на здійснення кредитної діяльності. Вони складаються з про-
центних витрат (плати за залучені та запозичені ресурси), комісій-
них, операційних витрат та відрахувань до резервів. Тоді цільовою 
функцією моделі буде

n

j j 1
j 1
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Система обмежень буде складатись з обмежень встановлених 
ризик-менеджментом комерційного банку та обмежень Національ-
ного банку у вигляді нормативів кредитного ризику [5]:

Запропоновану модель було застосовано для оцінки оптималь-
ної структури кредитного портфелю з використанням вихідних да-
них банку ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» [6].

За результатами розв’язку задачі зроблено такі висновки. 
щодо формування оптимальної структури кредитного портфелю 
комерційного банку: з огляду на встановлені обмеження ризик-
менеджментом банку найбільшу частку (32%) мають скласти кош-
ти на кредитних картках клієнтів – фізичних осіб, наданих на 3 
роки до 8 тис. грн., оскільки цей вид кредиту є найбільш прибут-
ковим для банку. Також значну частку (17%) повинні складати кре-
дити, надані малому і середньому бізнесу на поповнення обігових 
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коштів у формі забезпеченого овердрафту. Прибутковість цього 
виду кредиту є достатньо високою (22%), проте ризик такої опера-
ції для банку незначний, оскільки цей вид кредиту характеризуєть-
ся швидким оборотом та прийнятним для банку забезпеченням. Ці 
два види кредитів є пріоритетними для банку, тому можна рекомен-
дувати менеджменту банку проводити заходи з просування саме 
цих видів кредитів. Решта кредитів не є настільки привабливими 
для банку, оскільки або занадто ризиковані, або низькорентабель-
ні, тому їхня частка має складати по 3% загального обсягу портфе-
лю для забезпечення достатнього рівня диверсифікації кредитного 
портфелю.

Кредитна політика банку з часом може змінюватись залежно від 
кон’юнктури ринку або зміни стратегічних цілей банку. У цьому 
випадку система обмежень моделі може бути скоригована и дасть 
інший оптимальний розподіл кредитного портфелю. 
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імені Вадима Гетьмана»

За фізичними обсягами сектор вищої освіти в Китаї є найбіль-
шим у світі. Але коефіцієнт покриття вищою освітою відповідної 
вікової групи складає лише 27%. Що створює в країні специфіч-
ний ринок послуг вищої освіти із високим попитом та низькою 
мало еластичною пропозицією навчальних місць. 70–75% відсотків 
освітнього простору припадає на державні навчальні заклади. Від-
повідно, уряд фіксує основну частину потреб біля 60% цих закла-
дів. Решта забезпечується платою за навчання від студентів та ко-
штами, заробленими самими університетами.

До проблем китайської моделі вищої освіти належать: 
1) низький рівень фінансової підтримки: стипендії та пільги 

отримують лише 3% студентів; 
2) значна спеціалізованість, відповідно, обмежена універсаль-

ність підготовки. 
Китайська економіка, з одного боку, потребує великої кількості 

технічних спеціалістів та поглиблених знань в сфері прикладних 
наук, з іншого боку, внаслідок низького рівня універсальності знань 
у випускників спостерігається невисокий рівень креативності та 
творчості мислення, вміння прикладати набуті навички до інших 
сфер життєдіяльності. Тому в навчальні плани багатьох вишів були 
введені додаткові дисципліни гуманітарного спрямування. 

Існує проблема управлінської автономії китайських університе-
тів. 

Виші Китаю мають лише процедурну автономію. Органом, що 
здійснює нагляд та управління внутрішньою ситуацією в китай-
ських вишах, визначає цілі їх розвитку, а також рівень оплати праці 
викладачів, є Міністерство освіти. 
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Наслідком зазначених проблем китайської освіти є значні обся-
ги міграції молоді з Китаю за кордон. Понад 300 тисяч осіб щороку 
виїздять для здобуття вищої освіти закордон. Хоча рівень мобіль-
ності студентів (відношення кількості тих, хто поїхав, до загаль-
ної кількості студентів) за світовими мірками є невисоким – 2,1% 
у 2013 р. Частково він компенсується вхідною мобільністю інозем-
ців, рівень якої піднявся до 6,3% у 2013 р. [1, c. 22].

Лише біля 6% (11-12 тис.) молодих осіб, що виїздять за кордон, 
отримують фінансову підтримку від держави, більшість же – до 
90% – самостійно фінансують своє навчання. Найбільшою попу-
лярністю серед китайців користуються ВНЗ Сполучених Штатів, 
Японії, Австралії, Великої Британії та Кореї – тобто, країн-сусідів 
та англомовних країн. У 2010 році лише 47% із тих хто поїхав на 
навчання за кордон, повернулися додому [1, с. 24].

Усвідомлюючи загрозливість тенденції до посилення, уряд КНР 
діє на випередження, вживаючи заходи стимулювання повернення 
студентів і вчених з-за кордону додому. Таким людям пропонуєть-
ся полегшений доступ до робочих місць і кар’єрного просування в 
сферах освіти, науки, високотехнологічної промисловості, фінан-
сів, страхування, торгівлі і менеджменту. Ті ж студенти та вчені, що 
залишилися закордоном, активно інтегруються державними аген-
ціями в китайські науково-технологічні мережі за допомогою про-
грам участі в короткотермінових лекціях, міжнародних обмінах, 
спільних дослідженнях, технічних консультаціях та інформаційній 
підтримці. Не тільки центральна влада, а й місцеві адміністрації, 
підприємства та освітні та наукові установи беруть участь у таких 
заходах підтримки:

– Фонд для запуску науково-технологічних досліджень «повер-
ненців».

– Програма розвитку талантів для ХХІ століття.
– Програма «Чунхуі» – для власників докторських дипломів і 

видатних вчених у своїх галузях.
– Чандзянська програма стимулювання вчених – фінансова під-

тримка для молодих і середнього віку вчених у визначених сферах, 
які навчалися за кордоном і запрошуються на посади професорів і 
доцентів до китайських ВНЗ.

– Програма із академічних короткострокових повернень для 
вчених, що проводять дослідження закордоном.

Китайська влада як центрального, так і провінційного рівня 
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турбується не лише про академічну інтеграцію та матеріальне за-
охочення молодих учених, що повернулися до країни із західни-
ми дипломами, але й бере на себе вирішення частини їх побутових 
проблем [2, c. 520]. 

Для подолання «витоку мізків» (brain drain) китайська влада 
працює не лише з конкретними талановитими особами, але і транс-
формує загальну суспільну свідомість, намагаючись створити та 
зафіксувати в ній чіткий зв’язок між поверненням на батьківщину 
та їх очікуваними науковими досягненнями в вітчизняних добре за-
безпечених технічними потужностями дослідницьких установах, 
гарантованим зростанням добробуту, політичною легітимацією та 
суспільною пошаною. Відбувається формування еквівалента «ки-
тайської мрії для науковця».
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Економічна теорія за змістом стає більш соціально орієнтованою 
та «людиноцентричною». Підтвердженням цієї тези є розширення 
предмету економічної науки. Зокрема, у підручниках економічної 
теорії аналізується політика доходів урядів, соціальні аспекти без-
робіття, боротьби з бідністю та диференціації доходів, расова дис-
кримінація і обмеження прав певних верств суспільства, соціальне 
партнерство. Модними стали теми про якість життя та екологічну 
безпеку. В підручниках Економікс усе більше місця займає порів-
няльний аналіз сучасних соціально-економічних систем в часині 
трудових відносин, особливостей поєднання інтересів різних соці-
альних груп тощо, врахування різних моделей економічної поведін-
ки при прийнятті економічних рішень тощо[1]. 

Соціологізація предмету економічної теорії зайшла настільки 
далеко, що змусила багатьох економістів повернутися до терміну 
«політична економія». Назва «Економікс» стала застосовуватися 
для означення науки, яка досліджує не лише проблему оптималь-
ного використання обмежених економічних ресурсів, а й політич-
ні, соціальні, психологічні фактори, що впливають на економічну 
політику держави. Тому іноді термін «Економікс» трактується як 
рівнозначний терміну «Політична економія» [1].

Спроби використовувати колишню назву економічної теорії – 
політична економія – певною мірою є обґрунтованою, оскільки 
відповідно до концепції неокласичного синтезу ринок і держава 
є протилежностями, які можуть існувати лише у взаємодії. Тому 
економічні і соціальні функції уряду, оптимізація його діяльнос-
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ті стають предметом економіко-теоретичних досліджень. Однак, 
мова не йде про просте повернення до колишнього змісту термі-
ну «політична економія» в її класичному варіанті. Це означало б 
реанімацію старого асиметричного трактування предмету еконо-
мічної теорії, а разом з тим призвело б до втрати певних досяг-
нень неокласичної економічної теорії. Найімовірніше, що колиш-
ня конфронтація політичної економії і «Економікс» у питанні про 
предмет науки може завершитися їх органічним синтезом на ґрун-
ті акцентування уваги до соціально-політичних й психологічних 
причин економічних процесів та їх соціально-політичних й психо-
логічних наслідків.

В світовій практиці викладання у вишах спостерігається все 
більший «людиноцентризм», що забезпечує єдність (гармонію) між 
пізнанням економічного світу, з одного боку, й організацією викла-
дання економічної науки, – з іншого. Сучасні методики викладання 
ґрунтуються на принципах максимально повного врахування інтер-
есів та потреб, тих, хто навчається й викладає. Тому організація 
навчального процесу у сучасних університетах забезпечує свободу 
вибору набору дисциплін, термінів та форм їх вивчення для сту-
дентів, свободу вибору форм та методів викладання, демократизм 
спілкування тощо.

В Україні спостерігається інша тенденція. З одного боку, в пред-
мет економічної теорії імплементуються «гуманістичні ідеї», з ін-
шого боку, організація навчального процесу за всіма напрямками, 
включно з економічним, стає більш «антигуманною», особливо, 
щодо викладачів та науковців [2].

У системи освіти та науки немає ні найменших внутрішніх сти-
мулів «викладатися» в навчальному і науковому процесі. Адже 
кількість «імпакт-факторних» публікацій, кількість і якість запро-
понованих для викладання навчальних дисциплін, практична спря-
мованість здійснених викладачами вишів наукових досліджень не 
впливають на величину окладів, не прискорюють кар’єрного зрос-
тання, не підвищують соціальний статус. В системі трудових від-
носин «адміністратор навчального закладу – викладач» останній 
залишається перманентно винним та невільним у своєму профе-
сійному виборі. Відтак, соціальна орієнтація й гуманізація еконо-
мічної теорії, про яку університетські викладачі розказують у своїх 
лекціях, на практиці не реалізується.
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Характерною рисою постіндустріального суспільства є поши-
рення процесу соціалізації, який є масштабним, стійким і постій-
ним співробітництвом, що зумовлює зацікавлене, взаємовигідне, 
відкрите людське спілкування. Необхідність останнього посилю-
ється потребами подолання замкненості (відчуження). 

У контексті подолання відчуження соціалізація розглядаєть-
ся як процес, завдяки якому забезпечується включення індивіда в 
систему соціальних дій. Вона повністю визначається потребами 
суспільної інтеграції, що є одним із функціональних імперативів 
постіндустріальної економічної системи. Достатньо виразно зазна-
чена позиція проявляється в межах структурного функціоналізму. 

Сучасне розуміння процесу соціалізації економічної системи 
представляє очевидний дослідницький інтерес у зв’язку із карди-
нальними змінами, що відбуваються в сучасному соціумі.

Застосування терміну «соціалізація» до економічної системи в 
цілому або до окремих її елементів є доречним, коли зміст термі-
ну розглядають як посилення елементів суспільного регулювання 
в економічному відтворенні з наголосом на відтворенні людини. У 
такому сенсі, соціалізація є послідовним, поетапним включенням 
людини в різні соціально-економічні процеси, опанування в цьому 
просторі власної ніші, яка б відповідала потребам і можливостям 
індивідуума, рівню його культури, прийнятій стратегії і тактики 
економічної поведінки.

Соціалізація – це «наскрізний» процес, що охоплює відразу три 
рівні економіки: рівень економіки окремих індивідів, мікрорівень 
економіки організацій, фірм і макрорівень економіки – держави. 

Відносини в системі «економічна система-суспільство», «інди-
від-суспільство» якісно змінюються під час розгортання економіч-
ного процесу під впливом різноманітних культурних, політичних, 
інформаційних, природних та інших чинників. Зміст терміну «со-
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ціалізація» історично змінювався. Інтенсивність процесів соціалі-
зації залежить не лише від періоду історичного розвитку певних 
економічних систем, а і від їх техніко-технологічного типу. Факто-
рами, які прискорюють процес соціалізації, є:

– економічний фактор, пов’язаний з процесом виробництва, та 
необмежене зростання влади людини над природою, що виявляєть-
ся в економії праці та підвищенні її продуктивності;

– людський фактор, а саме соціальна природа людини; со-
ціально-культурний прогрес цивілізації;

– комунікаційний фактор – вдосконалення соціальних та еконо-
мічних зв’язків;

– формування всесвітнього інформаційного простору;
– інноваційний фактор (розвиток нових інформаційних техно-

логій; нові комунікаційні технології).
Соціалізована економічна система має в якості мети людину в 

системі її потреб та зв’язків. Як відомо, людина не обмежується 
лише споживанням матеріальних благ: вона повинна задовольняти 
свої соціальні і духовні потреби які мають історичний характер 
та перманентно змінюються. Проблема соціалізації економіки є 
похідною від цінностей людини. У різному поєднанні це цінності 
задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людей, 
досягнення певного рівня знань, самооцінки, відповідальність 
тощо. Соціалізація економіки, пов’язана із стрімким розвитком 
нового виду власності – інтелектуальної і, відповідно, з потре-
бою використовувати цю власність у своїх інтересах в усіх сферах 
економічної та позаекономічної діяльності: у праці, забезпеченні 
творчого її характеру, прийнятті рішень, управлінні, розподілі, 
конкурентній боротьбі за зміну свого соціального статусу, у забез-
печенні політичної, економічної, екологічної, культурної та духо-
вної безпеки.

Важливим етапом соціалізації економічної системи в Україні має 
стати активна соціальна політика. Але це можливо лише за умови 
стабілізації та пожвавлення економіки. На цьому етапі найважли-
вішими умовами її соціалізації стають істотне зростання ефектив-
ності економіки, створення механізмів реалізації вже затверджених 
урядом соціальних програм, зміни моделі соціалізації шляхом пе-
реходу від переважно соціальної підтримки до соціального страху-
вання з диференціацією ризиків, і переходом від системи соціаль-
ного патерналізму до адресної соціальної підтримки.
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Найбільш очевидними напрямками соціалізації економіки в су-
часному світі етапи: 

– збільшення частки найманих працівників в національному 
доході, що виявляється в зростанні індивідуальних доходів грома-
дян, зокрема й за рахунок підвищення заробітної плати;

– зміна характеру та змісту праці, що забезпечує вирішення су-
перечності між працею та капіталом; зміна місця та ролі працівни-
ка в системі прийняття рішень через інститути соціального парт-
нерства, соціальної відповідальності, соціальної конкуренції;

– розвиток інтелектуальних можливостей та інтелектуального 
капіталу працівників відповідно до нових потреб і вимог спільного 
виробництва;

– зміни в системі відносин власності, зокрема, урізноманітнен-
ня форм приватної власності;

– збільшення можливостей реалізації особою своїх потреб за 
рахунок більш вільного доступу до освіти, охорони здоров’я, мис-
тецтва тощо;

– збільшення соціальної ролі держави за рахунок посилення со-
ціальної спрямованості бюджетів та відповідного посилення дер-
жавного соціального захисту та гарантій малозабезпеченим і не-
працездатним верствам суспільства;

– цільова орієнтація економічних стимулів на розвиток осо-
бистості та зростання добробуту, поєднання інтересів виробників 
і споживачів.
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ПРОВІДНІ «КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДИНИ» 
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ПІЗНАННЯ

Колядич О.І., 
кандидат економічних наук, доцент
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Непередбачуваність, складність сучасних економічних процесів 
спонукає учених до зміни методологічних підходів.

Економічні дослідження у вітчизняній економічній науці три-
валий час характеризувалися певним перекосом у бік їх «знеосо-
блення», спробами розглядати економічні відносини, без урахуван-
ня соціальних та ментальних, психологічних особливостей носіїв 
цих відносин. При цьому людина розглядалася не як фактичний 
суб’єкт, що має волю, й приймає конкретні господарські рішення, 
а як пасивний носій і реалізатор тієї або іншої соціальної ролі, як 
представник певних соціальних груп і класів.

Можна виокремити два протилежні підходи до пізнання і до-
слідження економічної поведінки господарюючих суб’єктів: сис-
темний і сегментний, в основу яких покладено різні методологіч-
ні принципи – принцип методологічного колективізму і принцип 
методологічного індивідуалізму. На сучасному етапі відкривається 
сприятлива можливість для здійснення синтезу згаданих методо-
логічних принципів і їх інтегрованого застосування. Виникає мож-
ливість розвитку економічної метатеорії, яка аналізує структури, 
методи, властивості і способи побудови наукових теорій у певній 
галузі наукового знання.

Принцип методологічного колективізму знайшов своє віддзер-
калення в марксизмі, в різних історико-етичних концепціях еконо-
міки, традиційному інституціоналізмі. Згідно з цим принципом, 
соціальна система є спільною, нормованою (за допомогою певних 
інститутів) діяльністю людей. Принцип враховує таку властивість 
соціальної системи як емерджентність, тобто неможливість зведен-
ня властивостей соціальної системи до властивостей її елементів.

З «моделлю Робінзона» тісно пов’язана модель «економічної 
(раціонального) людини», що відбиває принцип методологічного 
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індивідуалізму, реалізований ще до XVIII століття періоду класич-
ної політекономії. Пізніше він був узятий на озброєння неокласика-
ми, неоінституціоналістами, новими інституціоналістами.

Одним з перших авторів моделі економічної (раціонального) 
людини був А.Сміт, генератор віртуальної ідеї про «невидиму руку 
ринку». Модель була розкрита в класичній праці Сміта «Досліджен-
ня про причини і природу багатства народів». За Смітом, ринкова 
економіка не управляється з єдиного центру, не підпорядковуєть-
ся одному загальному задуму. Проте, вона функціонує за певними 
правилами, наслідує відомий порядок. Переслідуючи власні цілі, 
кожен учасник господарської діяльності шукає лише власну вигоду. 
Але, переслідуючи власну вигоду, людина у результаті сприяє збіль-
шенню суспільному продукту, зростанню суспільного блага. Кожен 
окремо піклується про себе, але у результаті виграє усе суспільство. 
Тема раціональної поведінки тісно пов’язана у межах неокласичної 
і неоінституціональної економіки з проблемою (не) визначеності, а, 
отже, і ризику у поведінці господарського суб’єкта внаслідок розсі-
ювання і асиметричності інформації про зовнішнє середовище.

Особистісні і суспільні передумови індивідуального вибору по-
значаються на економічній поведінці людей. Чи можна ним інсти-
туціонально управляти за допомогою узгодження раціональних і 
нераціональних змінних? Для відповіді на питання важливо спира-
тися як на принципи системного, так і сегментного аналізу, у тому 
числі на принципи методологічного колективізму і методологічно-
го індивідуалізму.

В процесі діяльності людини формується система уявлень 
(знань) про ті або інші властивості навколишніх об’єктів, явищ, 
процесів і їх взаємозв’язки. Ця система подається у вигляді тексто-
вого, графічного, ілюстративного, математичного матеріалів.. Усе 
це узагальнюється і єдиному понятті – модель. Предметом вивчен-
ня за допомогою моделей можуть бути як конкретні, так і абстрак-
тні об’єкти, як існуючі, так і проектовані системи і процеси. 

Процес моделювання – це, з одного боку, процес створення са-
мої моделі, з іншої – дослідження певного об’єкта (явища, процесу) 
шляхом моделювання. Моделювання – один з найважливіших ін-
струментів наукового пізнання, умовний образ об’єкта досліджен-
ня або управління цим об’єктом.

 У результаті спостережень і маніпуляцій з самою моделлю мож-
на отримати нові знання про реальний об’єкт. Якщо це вже відомі 
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людству дані, то модель використовується для навчання. Якщо нове 
знання отримано вперше, то відбувається подальше пізнання світу 
людиною. Модель дозволяє також навчитися правильно управляти 
об’єктом, порівнюючи різні варіанти управління 

Специфіка верифікації соціально-економічних моделей полягає 
в тому, що вони, як правило, «конкурують» з іншими, що вже зна-
йшли практичне застосування. При цьому далеко не завжди можна 
поставити чистий експеримент по верифікації моделі, усунувши 
вплив інших впливів на модельований об’єкт, особливо в моделях 
довгострокового прогнозування, де прийняття рішень відбувається 
зазвичай в умовах обмеженої раціональності, продиктованої неви-
значеністю, неповнотою або розмитістю інформації, неповними і 
неявними знаннями і т.д.

Головними акторами, дійовими персонажами економічних кон-
цептів, виступають «людина раціональна», «людина нераціональна 
(спонтанна)» і «людина інституційна». Класифікацію економіч-
них концептів провідних пізнавальних моделей економіки, за їх 
зв’язком з провідними науковими школами в економічній теорії, 
правознавстві, соціології і психології, теорії держави, теорії влас-
ності, теорії соціального відтворення подано в табл. 1.

Таблиця 1
Пізнавальні моделі людини в економічному середовищі

Класична 
модель знань

Неокласична 
модель знань

Інституціональна 
модель знань

Модель лю-
дини

Людина раціо-
нальна

Людина нераціо-
нальна

Людина інституціо-
нальна

Методоло-
гічний 
принцип

Методологіч-
ний індивідуа-
лізм

Методологічний 
індивідуалізм (при 
заданих па ра мет-
рах обмежень)

Методологічний ко-
лективізм

Економічні 
школи

Фізіократи
Класична
політекономія
Маржиналіст-
ська концепція
Неокласична
економіка 
(XIX ст.)

Неокласична
економіка (XX ст.)
Кейнсіанство
Неоінституціо-
нальна
економіка
Нова
інституціональна
економіка

Марксизм
Історичні і етичні
Школи 
Інституціональна
економіка (тради-
ційний інституціо-
налізм)
Конституційна еко-
номіка
Еволюційна еконо-
міка
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Концепції 
(гілки) 
права
(Гілки права 
за Дж. Бер-
маном) [1]

Школа природ-
ного права
(Філософська і
моральна
юриспруденція)

Школа позитив-
ного (формально-
го) права
(Політична і
аналітична
юриспруденція)

Історична школа 
права
(Історична і
соціоекономічна
юриспруденція)

Концепції 
держави

Договірна 
(при родно-
правова) 
Концепція 
«при родного 
відбору»

Патріархальна і 
теологічна кон-
цепції
Психологічна
концепція

Органічна концеп-
ція Класова (марк-
систська) концепція 
Позитивна концеп-
ція

Концепції 
теорії 
управління 
(мене дж-
менту)

Класичний ме-
неджмент
Адміністратив-
на школа
Теорія раціо-
нальної бюро-
кратії

Неокласичний 
або соціально-
психологічний 
менеджмент (шко-
ла людських від-
носин), промисло-
ва психологія

Соціально-систем-
ний менеджмент 
(кібернетичний, 
економіко-матема-
тичний, ситуацій-
ний, емпіричний, 
інноваційний, стра-
тегічний підходи)

Концепції 
соціального 
відтворення

Теорія люд-
ського капіталу

Управління люд-
ськими ресурсами
Компетентнісний
(компетентний) 
підхід в управлін-
ні і навчанні

Теорії соціального, 
організаційного і 
культурного капі-
талу

Але робимо висновок про те, що пізнання економічних процесів 
було суттєво збагачене моделями «людини раціональної», «людини 
не раціональної» і «людини інституціональної».

 
Література

1. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / 
Г. Дж. Берман; пер. с англ. – 2-е издание. – М.: Изд-во МГУ: Инфра-м – 
НОРМА, 1998.



118

УДК 338.435:330.342.146

ЕКОНОМІКА ДОБРОБУТУ: 
ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІЖЕННЯ

Комяков О.М., 
кандидат економічних наук, доцент кафедри 
політичної економії факультетів управління 
і управління персоналом та маркетингу

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Добробут є одним із важливих об’єктів дослідження в економіч-
ної теорії. Поняття добробуту використовується для характеристи-
ки стану індивідів та суспільства, якості їх життя. Зростання добро-
буту можна вважати метою функціонування економічного механіз-
му, ознакою розвитку, що є найбільш зрозумілою та бажаною як 
для окремих індивідів так і для суспільства у цілому.

«Економічна теорія добробуту» – це наука про те, як економіч-
ний устрій впливає на добробут членів суспільства. Вона розгляда-
ється як частина економічної теорії і вивчає різні економічні меха-
нізми формування індивідуального та суспільного добробуту. 

У процесі розвитку «Економічна теорія добробуту» пройшла де-
кілька етапів:

– етап, пов’язаний з маржиналіською революцією і застосуван-
ням функцій індивідуальної корисності як інструменту економіч-
ного аналізу;

– етап, на якому вирішувалась проблема формування суспіль-
ного добробуту та його збільшення за рахунок перерозподілу дохо-
дів, а також розроблення концепцій зовнішніх ефектів і суспільних 
благ;

– етап, який отримав назву «нова теорія добробуту» й був 
пов’язаний з концепцією суспільного оптимуму Парето;

– етап, на якому були сформульовані концепції граничних умов 
максимізації добробуту, критерії розподільчої справедливості, тео-
рії «держави добробуту» тощо.

На сучасному етапі теорія економіки добробуту розвивається у 
двох напрямах:

Перший – це вирішення проблеми співвідношення індивідуаль-
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ного і суспільного добробуту. У зв’язку з визначенням нової ролі 
людини у суспільних трансформаціях і перетворенням людського 
фактору та знань в основний чинник економічного зростання еко-
номіки, зростає увага до «старих» проблем: суверенітету спожива-
ча, меж втручання держави у формування доходу споживача, по-
шуку критеріїв меж персональних переваг тощо.

Другий – це оцінювання співвідношення ролі держави та ринку 
у вирішенні проблем суспільного добробуту, тобто вивчення про-
блем механізму об’єднання індивідуальних переваг у суспільні при 
мінімізації індивідуальних і суспільних витрат, проблеми суспіль-
ного вибору, провали держави, пошук політичної ренти, економіка 
бюрократії тощо.

Перелік основних теорій «економіки добробуту» пояснює її ак-
туальність і швидку еволюцію. Останнє знаходить підтвердження 
у таких фактах:

– велика кількість економістів – лауреатів Нобелівської премії – 
П. Самуельсон, К. Ерроу, Дж. Б’юкенен і А. Сен – займалися саме 
різними аспектами теорії «економіки добробуту»;

– теорія «економіки добробуту» орієнтована на вирішення «ві-
чних» проблем економічної теорії – співвідношення ефективності і 
справедливості, рівності та нерівності, багатства та бідності;

– висновки теорії «економіки добробуту» мають практичне зна-
чення вирішення сучасних проблем економічної практики.

В системі сучасної вітчизняної економічної освіти (в першу чер-
гу, в курсах «Мікроекономіка» і «Макроекономіка») розглядаються 
окремі концепції «економіки добробуту», але систематична і логіч-
на загальна теорія відсутня. 

Досвід окремих кафедр вітчизняних університетів розробляли 
й системно викладали курс «Економіка добробуту» на увагу та об-
говорення. 

Науковий потенціал теорії «Економіка добробуту» можна вико-
ристовувати не тільки у навчальному процесі, але й при вирішен-
ні практичних завдань, аналізі економічних процесів, з’ясовуючи 
соціальні вигоди і соціальні витрати економічних реформ з точки 
зору добробуту громадян, визначаючи роль держави у вирішенні 
проблем суспільного добробуту, враховуючи масштаби та глибину 
таких провалів, як корупція, бюрократизм державного апарату, по-
шук політичної ренти. 
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Effective management of innovation development provides its stable 
progress in competitive environment. State of modern economy makes 
biotechnological enterprises search for new methods to manage innova-
tions. Such problems are insuffi ciently discussed in expert literature.

The article`s goal: to review present situation in Ukraine in biotech-
nological economy sector, to assess potential for future development; 
study theoretical basis for Ukrainian biotech enterpises to reveal their 
full potential. Some actions for state innovation policy are proposed, 
which will help biotechnology market to develop.

Sixth technological paradigm`s technologies are mankind`s possibi-
lity to solve crucial problems of development. Modern technological 
revolution is based on scientifi c researches, which are not merely de-
rivative of previous industrial technologies, their synergetical intercon-
nectivity and interpenetration with other technological formations, for 
instance, nano technologies are used in information technologies deve-
lopment, in biotech products and medical materials creation, in pharma-
ceutics. Also, according to international evaluations, number of leading 
technologies, which are on the top of the list of modern complex sys-
tem technologies, that integrate hundreds and thousands technologies 
in themselves. Such technologies are biotech, information technologies, 
effcient and recoverable energy supply systems, nano technologies, 
complex system management [1]. These technologies are used in key 
technology groups, which are important for solving global problems. 

Government and corporation sector of scientifi c research priorities 
and providing results in developed countries are: defence, health care, 
aerospace research, energetics, biotechnology. Last decade more than 
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95% expenses for scientifi c research in USA were made by fi ve respec-
tive ministries and organizations, in particular, Ministry of Defence, 
National Health Institute, NASA, Ministry of Enegretics and National 
Scince Fund. Annual fi nancing rise is about 3,5% and even increased in 
2008 [2]. 

Low demand for scientifi c developments and iinovations makes 
companies even more distant from science. Quantity of enterprises, 
which were marketing innovative products in 2000, according to offi cial 
data of “Annual statistics of Ukraine”, was 1352 units, in 2008 – 993 
units, decreasing for 27%. Quantity of sold innovative products in 2000 
was 12148,3 mln. grn., including completely new 3813,6 mln. grn., in 
2008 – 45830,2 mln. grn., including new – 14688,7 mln. grn., increasing 
in 3,85 times. Producers` price index increase is not taken into account 
here, which was 3,37 in 2008 comparing to 2000. If price index increase 
is taken into account, quantity of completely new innovative products 
increased only in 1,14 in 2008. Total quantity of innovative products 
increased in 1,12. As a result of crisis in Ukrainian economy in 2008-
2009, stagnation happened in high-tech industries, that caused produc-
tion output decrease. Main types of biotechnological production, which 
is produced by Ukrainian companies, are shown on рic. 1.

Biotechnological enterprises in Ukraine are in the very beginning of 
evolution. Total production volume is around 20 mln.$ and total market 
volume could be no less than 300 mln. $ (according to Abercade agency, 
that defi nes these evaluations as approximate, because Ukrainian market 
is in the fi rst stage of development and almost no offi cial data is avai-
lable for biotechnological enterprises and products). There are pharma-
cetical enterpises and biofuel producers and biosoil cleaning. Ukrainian 
companies are far away from satisfying Ukrainian market`s demands.

Nowadays, Ukrainian biotechnological products market, as in major-
ity of countries, is highly competitive for domestic and foreign manu-
facturers. Among them manufacturers of veterinary products, also big 
pharmaceutical enterprises that make products for humanitarian medi-
cine. 

It is possible to assume that there is economical and geographical 
background for new organizational forms creation, for biotechnological 
clusters, in Kyivskyi, Kharkivskiy and Zhytomyrskyi regions.

Structure of Ukrainian veterinary medicine was defi ned in analysis 
by pharmaceutical groups: chemical preparations, stimulators and vita-
mins make 57,1% (total: 723; domestic: 426; imported: 297), biological 
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preparations – 42,9% (total: 543; domestic: 327; imported: 216). Quan-
tity of enterprises that actually produce vetrinary medicine is decli ning. 
Such producers make around 30-40% of total licensed producers quan-
tity.

So, total value of biological and chemical medicine export-import 
operations – 66462,66 th. grn. Biological medicine import exceeds 
chemical medicine import in 1,45, biological medicine export is 0,4 of 
chemical medicine export. 97% medicine, which is used for animal pro-
tection, is imported, meaning Ukrainian producers have possibilities for 
operating on the established market, but don`t use it at the moment.

It is worth mentioning that large amount of biological veterinary 
medicine is purchased for budget money within government orders, 
which is supposed to stimulate biological medicine`s domestic produc-
ers. Veterinary medicine consumption structure of different pharmaceu-
tical groups varies considerably, because depends of disease specifi cs, 
animal species and livestock amount. 

Development of internetionally compliant indexes and tools of bio-
tech and nanotech statistics monitoring in Ukraine must be given special 
attention. There is a necessity of creation and implementation of statisti-
cal indicators for small biotech companies charachterization.

It makes sense to market innovative product in the precise moment, 
when previous innovative product profi ts start decreasing, because this 
way provides maximum profi t for innovation. It`s worth mentioning that 
biological veterinary medicine market is stable, because preparations 
that are sold at the moment exist no less than 5-7 years. Majority of 

 

Main types of veterinary medicine,  % 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Antibiotics Antiendoparasitic Forage antibioticssAntiexoparisitic For mastitis 
treatment 

Hormoonal For metritis 
treatment 

 Pic. 1



123

domestic medicine is made of imported substances from Asia, so their 
innovativeness is not so obvious. These and lots of others factors are 
determining low innovation dynamics of biological veterinary medicine 
market. 

Macroeconomical and microeconomical measures system must be-
come a strategic course of innovative biotechnologies development 
stimulation: special fund creation in national budget system (like in EU 
countries), that will be fi nancing these technologies development ac-
cording to national investment defi ned priorities under strict control of 
usage directions and effectiveness; innovative biotechnolgies increasing 
part in national purchase to provide government stimulation of science 
intensive and innovative production not only in agriculture and medi-
cine, but also in biotechnological part in government programmes in en-
ergy saving, informatization and information-communication technolo-
gies development, etc. Exactly in using these technologies main factor 
of effectiveness and productivity is high management level, meaning 
planning, organizing, motivation and control.

Own scientifi c developments and technologies existence provided 
leadership for this plant in production and sales of original preparations. 
In 2010 «Фармак» became the leader in sales among pharmaceutical 
companies, which are present on Ukrainian market.

Three levels (low, medium, high) of regulatory factors that catego-
rize enterprises according to innovation management level effective-
ness are defi ned for the purposes of our study. For instance, Farmak 
fi rm is evaluated as having medium level of innovation management`s 
effectiveness, but more elaborate research is required to provide actually 
practical recommendations for the enterpise. Horefully, we will do that 
in future.

New technologies of sixth technological paradigm, biotechnologies 
included, are part of general strategy for total economical-ecological 
crisis, which is generated in large by contradictions between tradi-
tional technologies of third and fourth technological paradigm and 
economy (and ecology) condition in general. Biotechnology as centre 
of sixth technological paradigm solves majority of present economi-
cal and ecological contradictions through nature evolution accelera-
tion according to needs of society development rates. High technology 
production (or market) refresh dynamics must be main factor of inno-
vativeness, that may be displayed mathematically on the trigonometric 
function basis. 
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Національна конкурентоспроможність тісно пов’язана із ефек-
тивною системою освіти, насамперед вищої, а успіх економічних 
та політичних реформ залежить від успішності освіти як однієї з 
головних сфер розбудови сучасного суспільства. Державу нового 
типу можуть побудувати лише високоосвічені національні кадри з 
новим світоглядом, що орієнтований на національні  інтереси. 

Українська система освіти потребує реформування.  У зв’язку з 
відірваністю освітньої сфери від потреб країни. 

До основних освітніх потреб та диспропорцій належать такі:
– Невисока якість середньої освіти, яка автоматично переходить 

у спадщину до вищої школи. 
Шкільна програма відрізняється невиправданою перенаванта-

женістю, переінформованістю. Це призводить до необхідності її 
механічного засвоювання, до простого відтворення інформації, а 
не до розвитку особистості учнів, їх творчих здібностей, аналітич-
ного та критичного мислення. Справедливість цього твердження 
підтверджується практикою проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання для вступу в українські виші, підготовка до якого ґрун-
тується на зазубрюванні, муштрі й «начотництві». Як наслідок, до 
вищих навчальних закладів, зазвичай, зараховуються ті абітурієн-
ти, які успішніше відтворюють завчене, а не особистості з творчим 
мисленням. 

Новітнім трендом сучасних загальноосвітніх закладів освіти 
стала ідея професійної профілізації школи, надання учневі фахової 
компетентності. Проте, ключова відмінність між загальноосвітніми 
та вищими навчальними  закладами полягає саме в тому, що лише 
виші повинні забезпечити підготовку фахівців, в той час як школи 
мають здійснювати розвиток дитини до рівня, достатнього для її 
гармонійного входження в доросле життя. 

– Невиправдано велика кількість вищих навчальних закладів  та 
їх філій в Україні. 
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У спадок від радянської системи освіти у 1990/91 навчальному 
році наша молода держава отримала 742 професійно-технічні учи-
лища і лише 149 вишів. За наступні більш ніж два десятиліття про-
порція невиправдано змінилася на користь вищої освіти за рахунок 
приниження ролі середньої спеціальної освіти. Вже у 2013/14 році 
їх співвідношення склало 478 до 325. Відповідно, кількість вищих 
навчальних закладів зросла понад удвічі. 

Максимальною кількість вищих навчальних закладів I-II рівнів 
акредитації була на початку 1996/97 н. р. і налічувала 790 оди-
ниць, а кількість ВНЗ III-IV рівнів акредитації – 353 – на початку 
2008/09 н. р. 

На початок 2014/15 н. р. без урахування тимчасово окупованої 
території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення ан-
титерористичної операції в Україні загальна кількість вітчизняних 
ВНЗ скоротилася до 664 (у т.ч. університетів – до 175 закладів, ака-
демій – 54, 66 інститутів). 

Незважаючи на позитивну тенденцію до скорочення ВНЗ, їхня 
кількість порівняно із зарубіжними освітніми системами все ще є 
надто великою. Так, у США налічується 160 університетів, Великій 
Британії – 96, Франції – 78, Італії – 65, Іспанії – 47, Польщі – 11 
[1, с. 24; 2]. 

– Скорочення претендентів на вступ до українських вишів. 
У динаміці вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредита-

ції можна виділити три етапи. Етап збільшення кількості студентів 
1990- 2007років, етап рецесії, на якому відбувалося поступове ско-
рочення чисельності студентів, їх прийому та випуску 2008-2012 
років, етап стрімкого скорочення контингенту студентів 2013-2015 
років. 

Скорочення кількості студентів спричинено,  насамперед, демо-
графічною кризою. Крім того, українські університети починають 
відчувати конкуренцію за кращого студента з боку університетів 
інших країн. Нарешті, відбувається постійна модернізація правил 
прийому до вишів. 

– Підготовка непрофільними ВНЗ фахівців престижних «мод-
них» спеціальностей.

Українській вищій освіті та її визнанню за межами країни зав-
дає шкоди масова підготовка  фахівців за у непрофільних закладах 
та їхніх філіях. Так, Київський національний університет культури 
і мистецтв готує економістів, менеджерів, юристів-криміналістів, 
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фахівців з міжнародної економічних відносин та права тощо. Київ-
ський лінгвістичний університет готує студентів не тільки за напря-
мом філології та іноземних мов, а також за напрямами підготовки 
«Економіка, менеджмент, маркетинг» та «Юриспруденція і право-
знавство». Цей перелік можна продовжувати і далі.

– Низька зовнішня мобільність академічного персоналу вишів. 
Рівень розвитку національної науки визначається, в першу чер-

гу, визнанням її представників у світі, попит на вироблену ними на-
укову продукцію. Проте українській професурі притаманна низька 
зовнішня мобільність [1, с.88].

– Погіршення умов для проведення наукових досліджень у ви-
щій школі. 

В той час як передові країни світу збільшують кількість зайня-
тих у наукових дослідженнях та обсяги фінансування науки, в Укра-
їні спостерігається протилежна тенденція, а саме: зниження обсягу 
замовлень на наукову та науково-технічну продукцію, скорочення 
кадрової та матеріальної бази досліджень та розробок. Результати 
наукових досліджень здебільшого є формальними, такими, що не 
роблять реального внеску в розвиток української освіти [2].

Дисбаланс між фактичним та необхідним рівнем освіти в Укра-
їні перетворився на суттєвий чинник стримування реформ і досяг-
нення вищої конкурентоспроможності економіки.  
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На межі ХХ та ХХІ ст. реалізуються такі процеси, як формуван-
ням на основі транснаціоналізації капіталу глобальних виробничо-
збутових ланцюжків превалюванням високорозвинутих країн в гло-
бальних процесах і зменшенням відмінностей державного управ-
ління через трансфер методів державного менеджменту, вдоскона-
ленням світових комунікацій та транспорту.

Парадоксально, але ці процеси та явища глобальної економіки 
залишаються за межами предмету економічної теорії. Не отримує 
політекономічної оцінки ієрархія цінностей та інтересів суб’єктів 
глобального господарства, не враховуються принципи та механізми 
розподілу глобальної ренти, не відображаються якісні зміни у роз-
витку економічної практики – перехід до постіндустріальної моделі 
розвитку, системні перетворення в енергетичній базі виробництва, 
соціалізація та екологізація глобальної економіки, формування но-
вого типу відтворювальних процесів.

Саме політична економія здатна, пояснити перспективи форму-
вання більш-менш цілісної міжнародної економічної системи, що 
зумовлюються глобальним поділом і кооперацією праці, інтернаціо-
налізацією, транснаціоналізацією, з одного боку, та поглибленням 
диференціації між країнами і регіонами світу, збільшенням розриву 
між центром і периферією світової економіки, з іншого.

Сформувались і певні теоретико-методологічні умови для онов-
лення змісту і функцій політичної економії, зокрема:

– переорієнтація економічної науки з об’єктного на суб’єктно-
об’єктний аналіз суспільних процесів;

– визнана обмеженість методологічного ресурсу, який базуєть-
ся на принципах індустріалізму;

– зростання ролі в економічних дослідженнях методології хо-
лізму, яка стосується логіки взаємодії та взаємозбагачення методо-
логічних принципів природничих та суспільствознавчих наук; 
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– визнання перетворення у визначальне джерело суспільного 
багатства соціального капіталу, який формується на базі соціаль-
них зв’язків у суспільстві, довіри між членами суспільства та на-
буває особливого значення у забезпеченні економічного прогресу. 

– формування принципово нових дослідницьких парадигм «ho-
mosociologicus» і «homoinformaticus».

Homosociologicus є теорією органічного поєднання матеріаль-
них та нематеріальних інтересівза умови пріоритетності останніх; 
персоніфікації відповідних інтересів; перетворення особистості на 
абсолютно унікальний центр соціальної активності. Homoinforma-
ticus – теорія активного суб’єкта, що визнає комунікаційну мережи-
ву активність як поведінку, що схвалюється суспільством.

Згадані теоретико-методологічні положення та якісні зміни гос-
подарської практики передбачають кардинальне оновлення змісту і 
функцій класичної економічної теорії. Саме глобальна політичної 
економія здатна адекватно віддзеркалити нові процеси та тенденції 
у соціально-економічній сфері.
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В практиці макроекономічного регулювання в нашій країні 
останніх років маємо справу з неможливістю зрозуміти логіку дій 
уряду. Надто вражаючою видається різниця між дійсністю і хрес-
томатійними положеннями теорії макроекономічної політики. Це 
створює певне враження штучності теоретичних постулатів, по-
роджує недовіру до базових теоретичних засад. На наш погляд, 
складність застосування положень економічної теорії пов’язана з 
проблемами методологічного і методичного характеру.

Методологічні проблеми ґрунтуються на певних ідеологемах, 
часто запозичених. Наприклад, це стосується цілей економічного 
розвитку. Тривалий час в економічній літературі існує підхід, за 
яким досягнення максимально можливого на даний час рівня задо-
волення матеріальних і духовних потреб населення проголошува-
лось в якості основної мети соціального розвитку. Таке визначення 
цілі є дещо ідеологізованим, узагальненим.

Неконкретність цільової компоненти сучасної макроекономіч-
ної політики означає насправді існування прихованих процесів, 
пов’язаних з протистоянням інтересів, так званих «груп впливу». 
При цьому не враховуються відмінності бізнес-інтересів у зовніш-
ній торгівлі, різні погляди на чинну суспільну ієрархію. Наприклад, 
– орієнтований на імпорт бізнес зацікавлений у зміцненні націо-
нальної валюти задля його здешевлення. Експортне лобі спрямовує 
зусилля на знецінення вітчизняної валюти. У середньостроковій 
перспективі відбувається щось подібне до протистояння «биків» та 
«ведмедів» на фондових ринках.

Інший аспект методологічної недосконалості теорії макроеконо-
мічної політики полягає в оминанні «незручних» питань, пов’язаних 
з корумпованістю влади і неефективним управлінням економікою. 



131

Світовий досвід доводить існування чіткого оберненого зв’язку між 
рівнем корупції і соціально-економічною ефективністю національ-
ної економіки, між рівнем життя населення і ступенем знецінення 
робочої сили та дешевизною ресурсів для монополістів, між рівнем 
організованості профспілок найманих працівників і ступенем ди-
ференціації доходів у суспільстві.

Без пояснення цих та інших стійких взаємозв’язків та механізмів 
неможливо окреслити чітку логічну і несуперечливу систему цілей, 
програм економічного розвитку країни. Неврахування базових ан-
тагонізмів у відносинах всередині суспільства робить теоретичний 
фундамент макроекономічної політики непрозорим і сумнівним.

Певного переосмислення, модернізації вимагає методична база, 
інструментарій макроекономічної теорії. Модельний апарат, не 
встигаючи за поступом реальної економіки, швидко втрачає акту-
альність. Умови, покладені в основу багатьох моделей, часто су-
перечать самій логіці процесів, які з їх допомогою намагаються до-
сліджувати. Не секрет, у світі багато макроекономістів не викорис-
товують модель IS-LM, закон Оукена вважають придатним лише 
для певних країн у певні періоди їх історичного розвитку. Тобто, 
обмеження, на яких ґрунтуються численні схеми і залежності, зво-
дять нанівець їх цінність та практичну придатність.

Існує дискретність економічних процесів, про що постійно нага-
дує практика і що неохоче враховує економічна теорія. Можна довго 
шукати причини «обвалу» курсів валют, прив’язуючи їх падіння до 
тих чи інших подій, що їм передували, але у такому пошуку можна 
не побачити базові причини, а саме: тривале стримування незадо-
воленого відкладеного попиту на валюту за допомогою політич-
них рішень. Подібна відсутність поступовості, стрибкоподібність 
характеризує багато процесів в економіці, поширена періодичність 
перегляду цін корпораціями внаслідок «витрат меню» тощо.

Спроба акцентувати увагу на проблемах невідповідності еконо-
мічної теорії та макроекономічної політики пояснюється бажанням 
запобігти зниженню цінності пізнавального та нормативного ас-
пектів економічної теорії.
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За логікою та на основі прикладів успішних європейських ре-
форм децентралізації системи врядування, що відбулися за останні 
15 років (Землі Східної Німеччини, Греція, Грузія, Данія, Велика 
Британія, Нідерланди, Фінляндія тощо) очевидно, що базовою пе-
редумовою бюджетної децентралізації є децентралізація публічно-
го управління, тобто формування такої його системи, за якої части-
на функцій центральної влади переходить органам місцевого само-
врядування. 

Ретроспективний огляд зміни підходів та напрацювання моде-
лей процесу децентралізації публічного управління в Україні за 
роки незалежності, що активно пропонувалися різними урядами, 
які постійно змінювали один одного в результаті політичних проти-
стоянь, дає підстави виокремити умовно декілька його етапів: 

1) підготовчий етап напрацювання підходів, серед яких «Страте-
гія реформування публічної адміністрації і територіального устрою 
в Україні» (2005 р.), ряд розроблених законопроектів та моделей 
адміністративно-територіальної реформи й реформи місцевого са-
моврядування; 

2) етап оголошення реформи урядом М. Азарова, що відобрази-
лось прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні (2012 р.); 

3) сучасний етап реалізації реформи децентралізації влади 2014-
2015 рр., започаткований прийняттям урядом А. Яценюка Концеп-
ції реформування місцевого самоврядування та територіальної ор-
ганізації влади (2014 р.), що в свою чергу передбачає два етапи: 
добровільний та системний, основним змістом чого є розширення 
прав місцевих органів влади, зміцнення їх бюджетної самостійнос-
ті та визначення відповідальності, що вимагає проведення ряду 
взаємопов’язаних реформ [1]. 
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Найважливішою і найпершою є вимога конституційної реформи 
щодо децентралізації влади, започаткування якої актуалізувало ці-
лий ряд суперечностей та різного роду чинників за нинішніх умов, 
пов’язаних з наслідками Євромайдану та військовою агресією Росії 
в Україні. Проект змін до Конституції України (2015 р.) щодо де-
централізації влади є досить суперечливим, однак вагомим доку-
ментом, прийняття якого має стати відправною точкою для нового 
етапу проведення українських реформ [2].

Чи не найскладнішим аспектом децентралізації публічної влади 
науковці та практики вважають бюджетну децентралізацію. Вона 
є своєрідним мірилом: рівня демократичності та компетентності 
публічної адміністрації; адекватності політичної системи до сус-
пільних очікувань; рівня довіри до місцевих органів влади та рівня 
сприйняття державною владою потреб суспільства в цілому і окре-
мих громадян зокрема; якості контролю у публічній сфері та відпо-
відальності; зрештою, вона є оцінкою адекватності системи публіч-
ної адміністрації України та територіального устрою держави [3]. 

Саме необхідність бюджетної децентралізації в Україні спону-
кає до системного проведення українських реформ, а саме рефор-
ми адміністративно-територіального устрою, реформи бюджетно-
го устрою, реформи міжбюджетних відносин, реформи земельних 
відносин, реформи місцевих бюджетів та реформи оподаткування, 
окремі заходи та деякий інструментарій яких вже реалізується з 
1.01.2015 р. та відкриває певні можливості розвитку муніципаль-
них фінансів. 

Насамперед, перспективи розвитку муніципальних фінансів в 
контексті бюджетної децентралізації в Україні відкриваються із за-
початкуванням реформи міжбюджетних відносин [4]. Необхідність 
та завдання бюджетної децентралізації вимагають запровадження 
нової моделі бюджетного устрою України (з 1 січня 2015 р.), напря-
ми реформування якого визначені змінами до Бюджетного кодексу 
України, серед яких: 

1) забезпечення бюджетної автономії органів місцевого само-
врядування та фінансової самостійності місцевих бюджетів; 

2) формування спроможних територіальних громад; 
3) розширення доходів загального фонду місцевих бюджетів; 
4) нові нормативи розмежування ПДФО; 
5) реформування механізму горизонтального вирівнювання; 
6) нова трансфертна політика [5]. 
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Реформа місцевих бюджетів, що також розгортається в Україні, 
передбачає ряд законодавчих нововведень: 

1) закріплення за громадами величезного обсягу нових видатків, 
зокрема їм передається майже вся освіта, медицина, культура, до-
рожнє та житлово-комунальне господарство; 

2) збільшення часток відрахувань в центр платежів, які пере-
важно в попередні роки залишалися на місцях: податку на доходи 
фізичних осіб, рентної плати за користування надрами. 

Серед перешкод та негативних ефектів реформування місцевих 
бюджетів фахівці відзначають можливість сепаратизації муніци-
пальних утворень і набуття їх владними інститутами бюджетної 
автономії [6]. В даному контексті перспективи щодо самостійності 
визначення органами місцевого самоврядування напрямів викорис-
тання коштів, а ще й з урахуванням реформи децентралізації в сфе-
рі земельних відносин шляхом: посилення ролі місцевого самовря-
дування при розпорядженні землями державної власності, надання 
повноважень щодо встановлення ставки плати за землю, пільги 
щодо земельного податку та орендної плати за земельну ділянку, 
що сплачується на відповідній території та ін., є неоднозначними 
та суперечливими за можливими наслідками.

Особливе значення для розвитку муніципальних фінансів в 
контексті бюджетної децентралізації має податкова реформа, яка 
вже розпочата внесенням змін до Податкового кодексу України та 
реалізується з 1.01.2015 р. з метою підвищення рівня бюджетної 
автономії органів муніципальних утворень та фінансової самостій-
ності місцевих бюджетів [7]. Перерозподіл податків, що збільшить 
розмір доходів місцевих бюджетів, запровадження альтернативних 
шляхів збільшення податкових надходжень до місцевих бюдже-
тів, розширення бази місцевих податків та зборів – ось ті ключові 
інструменти, на які має надію нинішній уряд [8]. Однак, загалом, 
складність макроекономічної ситуації в Україні, з урахуванням 
всіх прогнозованих загроз та непередбачуваних перешкод, щодо 
розвитку подій у політико-економічному та фіскальному просто-
рі країни, та, зокрема, можливість одержання позитивних ефектів 
та вагомих соціально-економічних наслідків українських реформ, 
спрямованих на розвиток муніципальних фінансів, стає неабияким 
викликом тим можновладцям, які взяли відповідальність за їх реа-
лізацію в такий скрутний час.
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Інститут міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету

В економічних дослідженнях перспектив розвитку різних галу-
зей української економіки і, зокрема, туризму, нині використову-
ється поняття «кластер». «Кластерний підхід», як шлях до забез-
печення конкурентоспроможності регіону застосовується в якості 
однієї з парадигм розвитку й туристичної індустрії. Тому проблеми 
ідентифікації кластерів, оцінки їх впливу на економіку суб’єктів 
країни, а також управління розвитком кластерних утворень у сфері 
туризму, зокрема водного, набувають все більшої актуальності. 

Водний туризм серед інших видів туризму завжди був і зали-
шається затребуваним у значної кількості споживачів туристичних 
послуг. В сучасних умовах для України важливе значення має Дні-
про – могутній потенціал не тільки у сфері річкових перевезень, а 
й розвитку водного туризму. Тому одним з ефективних механізмів 
його розвитку на річці має стати формування водного туристично-
го кластеру, який охопить кілька областей, що розміщені в басейні 
Дніпра, і сприятиме підвищенню ефективності туристичної діяль-
ності в них. 

Проблемам формування і розвитку кластерів присвячені роботи 
багатьох зарубіжних [3; 7] і вітчизняних вчених [1; 2; 4; 5; 6]. На-
уковцями сформульовано поняття «кластер», обґрунтовано струк-
туру і види, зокрема туристичних кластерів. Проте, не розв’язаною 
й актуальною залишається проблема створення кластерів для по-
треб водного туризму. Зокрема, наші дослідження фокусуються на 
туристичному кластері на Дніпрі, аналізі його структури і спеціа-
лізації. 

Основоположник кластерного підходу М. Портер визначає клас-
тер як групу географічно сусідніх взаємопов’язаних компаній та 
пов’язаних з ними організацій, що діють у певній сфері, характери-
зуються спільністю діяльності та взаємодоповнюють один одного 
[3] . На думку Я.Л. Ганжи, кластер – це географічно сконцентровані 
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групи взаємозалежних компаній, а також пов’язаних з їх діяльніс-
тю організацій у певних областях, які характеризуються спільною 
діяльністю та взаємодоповнюють одна одну [1]. Найбільш обґрун-
тованим, на нашу думку, визначення туристичного кластера знахо-
димо в роботах Л.І. Гонтаржевської. Зокрема, туристичний кластер 
розглядається нею як система інтенсивної виробничо-технологічної 
та інформаційної взаємодії туристичних підприємств, постачаль-
ників базових та додаткових послуг з приводу створення «основно-
го продукту» кластера – туристичного продукту [2] . 

 Поняття «водний туристичний кластер» недостатньо пред-
ставлено в дослідженнях фахівців в області туристичної індустрії, 
не знайшло воно відображення й в українському законодавстві, 
проте має велике практичне значення. Перші водні туристичні 
кластери вже сформувалися в Україні в Севастополі («Севастополь 
– кластур») і в Одеській області на Дунаї біля Кілії. Певний досвід 
зі створення водного кластеру накопичений й в Чернігівські облас-
ті, де організовуються захоплюючі туристичні подорожі човнами та 
катерами по Десні, цікаві мандрівки на плотах, галерах, катамара-
нах від м. Новгород-Сіверського до м. Чернігова і аж до м. Києва.

Під водним туристичним кластером ми розуміємо один з різно-
видів туристичних кластерів, що забезпечує надання туристам ба-
зових і спеціалізованих послуг з використанням водних просторів 
і берегової лінії водного об’єкту. Отже, водний кластер має істотні 
відмінності від інших видів туристичних кластерів, який характе-
ризується особливим, насамперед водним середовищем туристич-
ного інтересу споживачів і значною протяжністю. 

Аналіз досвіду організації водних туристичних кластерів у сві-
товій та вітчизняній практиці показує досить різноманітний склад 
їх учасників, на які впливають різні групи чинників – ресурсні, со-
ціальні, економічні та ін. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що важ-
ливими передумовами створення та ефективного функціонування 
водного туристичного кластеру на Дніпрі виступають: 

– рекреаційно-туристичні ресурси;
– сформованість туристичних брендів;
– стійкий споживчий попит на туристичний продукт;
– існування уздовж Дніпра необхідної інфраструктури;
– здатність турфірм залучати туристів до подорожей річкою і 

підвищувати їхній інтерес до круїзного туризму;
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– існування стійких економічних зв’язків між організаціями, 
орієнтованими на задоволення суспільних потреб у рекреації і ту-
ризмі;

– наявність державних та регіональних інституцій підтримки 
туристичної діяльності; 

– можливість якісно стимулювати розвиток населених пунктів 
уздовж Дніпра через підключення їх до туристичних потоків;

– існування великих знакових подій, які можуть бути логістич-
но об’єднані круїзом по Дніпру з пересічними цільовими аудиторі-
ями.

На сьогоднішній день, на жаль, не усі з зазначених передумов 
діють, а тому потребують окремого аналізу і реалізації. 

За своїм типом водний кластер на Дніпрі може бути міжрегі-
ональний, бо охоплюватиме кілька адміністративних суб’єктів 
України, а його маршрут включатиме основні міста, так звані ядра 
кластеру, серед яких Київ, Черкаси, Запоріжжя, Дніпропетровськ, 
Херсон. Отже, ядрами кластера є м. Київ, Черкаси, Дніпропет-
ровськ, Запоріжжя, Херсон. Київ розглядається як стартова точка 
маршруту, а Херсон як кінцева його точка. Усередині кожного ядра 
потрібно розвивати не тільки інфраструктуру водного туризму, а й 
перспективні пропозиції туристичного продукту. 

До складу Дніпровського водного кластеру слід включити такі 
структурні блоки: державні і місцеві інституції, просторово-утво-
рюючи підприємства водного туризму (прокатні центри, яхт-клуби, 
дайвінг-клуби, школи греблі, вітрильного спорту, річкові транс-
портні компанії тощо); берегову інфраструктуру (марини, причали, 
сервісні підприємства, заправні станції, пляжні території, берегові 
знаки, маяки, набережні), наукове і кадрове забезпечення, управ-
лінські структури.

З метою підвищення конкурентоспроможності кластеру на Дні-
прі особливу увагу слід приділити його спеціалізації. Крім тради-
ційної відпочинково-пляжної спеціалізації, доцільно впроваджу-
вати й рекреаційні, водно-активні, пізнавальні, круїзні туристичні 
пропозиції. Дніпровський туристичний кластер повинен також міс-
тити сектори індустрії розваг, екскурсійних маршрутів і програм в 
кожному з міст-ядер кластеру, а також розвивати особливий сервіс-
ний простір, який би включав заклади ночівель туристів поза меж-
ами судна, установи з ремонту суден та їх обслуговування.

 Отже, визначення можливостей створення кластеру на Дніпрі 
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дає підстави говорити про нього як про стимул для розвитку не 
тільки внутрішнього національного, а й в’їзного туризму, підви-
щення його конкурентоздатності та забезпечення у цілому іннова-
ційного розвитку водного туризму в Україні. 
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У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі широко роз-
повсюджений поділ політичної економії (економічної теорії) мину-
лого і сучасності на дві групи. Перша група – панівні, ортодоксаль-
ні економічні теоретичні системи (або парадигми). Друга група – 
альтернативні, гетеродоксальні економічні теоретичні системи, так 
звана опозиція економічній ортодоксії [1, с.153]. 

Загальновизнаним стало включення до групи теорії сучасної ор-
тодоксії неокласичного напряму – основних неоліберальних та нео-
консервативних теорій, а до групи сучасної гетеродоксії – інститу-
ціоналізму, марксизму, посткенсіанства, теорій постіндустріалізму 
у сфері інформаційної економіки, знанєвої економіки тощо. Крім 
зазначених вище економічних теорій, Д.Хаусман [2] зараховує до 
альтернативних, гетеродоксальних також поведінкову економічну 
теорію, неорікардіанство, австрійську школу. 

Сучасні зарубіжні енциклопедії в галузі економічної науки до-
статньо повно відображають критерії, сутність, складники, харак-
терні риси та інші важливі ознаки поділу економічних теорій на 
ортодоксальні та гетеродоксальні. Так, у двотомній «Енциклопедії 
неортодоксальної політичної економії» (2005) під редакцією про-
фесора Пертського університету (Австралія) Ф.О’Хара проаналізо-
вано десятки різних видів сучасних неортодоксальних економіч-
них теорій, альтернативних до магістрального напряму економіч-
ної науки. 

Представники ортодоксального та гетеродоксального напрямків 
конкурують за панівні позиції у економічній теорії та суспільстві, за 
право пропонувати владі рекомендацій щодо здійснення соціально-
економічної політики. Потужними стимулами в цій боротьбі є зрос-
тання можливостей фінансування наукових досліджень, зайняття 
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престижних місць в ієрархічній структурі науки, освіти, культури, 
економіки, суспільства, вищої оплати праці тощо. 

Співпраця представників ортодоксії та гетеродоксії знаходить 
свій прояв у спробах синтезу, конвергенції положень різних тео-
рій і напрямів економічної науки. Існує безліч прикладів такої кон-
вергенції. Так, неомарксисти в 70-80-х рр. ХХ ст. розглядали теорії 
змін і криз, які в значній мірі були запозичені з інституціоналізму, 
в тому числі з французького регуляціонізму. Марксисти і феміністи 
спільно вивчали використання робочої сили при веденні домаш-
нього господарства, сегментуванні ринку праці. Спеціалісти в га-
лузі політекономії розвитку і міжнародних відносин запозичували 
з різних джерел свідчення на користь своїх уявлень про нерівно-
мірний розвиток тощо. 

Відмінності між школами стали джерелом комунікації, ідейних 
та наукових інновацій, парадигмальних змін, конвергенції, а роз-
гляд схожостей і відмінностей як між науковими школами, так і 
всередині окремих шкіл обумовлює майбутнє неортодоксальної 
політичної економії. 

Дві основні лінії в розвитку економічних теорій ортодоксії та 
гетеродоксії – конкурентна боротьба і взаємозбагачення (конвер-
генція) – особливо помітні у дослідженнях інституціоналізму, 
марксизму і неокласики. Складність компаративного полягає у нео-
днаковому розумінні їх сутності, структури, перспектив розвитку 
теорій. Так, досить виразно виявились, принаймні, три різні підхо-
ди до розуміння внутрішньої структури інституціоналізму та його 
відношення до неокласичного мейнстриму [1-6].

В сучасному аналізі економічних теорій ортодоксії і гетеродок-
сії необхідно звернути увагу на два принципово важливі моменти: 
по-перше, введення категорії «інститут» та деяких інших понять 
інституціоналізму в ортодоксію; по-друге, розширення неокласич-
ного аналізу за рахунок гетеродоксії.

На противагу представникам економічної теорії ортодоксії, ін-
ституціоналісти (Д. Ходжсон, К. Перес та інші) розглядають техно-
логію, індивідуальні смаки і переваги у довгостроковій перспективі 
як частину економічної системи. Тому ці явища необхідно вивчати 
представникам обох груп економічної науки – ортодоксії та гетеро-
доксії [3, с. 45-46]. 

На наш погляд, важливим завданням розвитку економічної нау-
ки є розробка інституціонально-інформаційної теорії, яка б орга-
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нічно об’єднала наукові парадигми інституціоналізму та теорій 
постіндустріалізму [5]. 

Рух до «змішаної парадигми, що об’єднала б співіснуючі акту-
альні парадигми є перспективним напрямком розвитку науки». На 
думку прихильників цієї точки зору, основу пропонованої зміша-
ності становить конвенціоналізм, «нова еклектика», що націлені на 
розмежування «територій» кожної із парадигм [6, с. 115].

Численні дискусії щодо розвитку неокласики і гетеродоксаль-
ної економічної теорії поки що завершуються вдосконаленням нео-
класичної теорії шляхом прийняття певних поправок, коректування 
теоретико-методологічних передумов і засад тощо і визнанням па-
нівного становища магістрального напряму теорії в системі еконо-
мічного знання. 
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Складовою частиною економічної теорії є макроекономіка, що 
належить до відносно молодих наук. Вона виникла в першій тре-
тині ХХ ст. Макроекономіка виокремилась із загальної економічної 
теорії поясненням загальної макроекономічної рівноваги та еконо-
мічного зростання, ролі держави у регулюванні економічних про-
цесів.

В сучасній макроекономічній науці аналізу інструментів макро-
економічного регулювання, що здатні змінювати рівновагу, приді-
ляється особлива увага. 

Одним із засобів макроекономічного регулювання є грошово-
кредитна політика, яка у ХХІ ст. повинна відійти від орієнтації на на-
копичення золотовалютних резервів, які залежать від кон’юнктури 
світових ринків, до забезпечення економічного зростання внутріш-
ньої економіки і фінансової стабілізації країни.

В свою чергу, грошово-кредитна політика є одним із факторів 
економічного зростання. Як чинник економічного зростання її 
можна віднести до групи факторів державного регулювання еконо-
мікою, до яких крім грошово-кредитної політики можна віднести 
податково-бюджетну політику, зовнішньоекономічну, соціальну, 
структурну політику.

Вагомий внесок у визначення ролі грошово-кредитного регу-
лювання у функціонуванні економічної системи країни здійснили 
А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. С.Міль, Л. Вальрас, А. Маршал, І. Фішер, 
Дж. Кейнс, М. Фрідмен та інші.

За Кейнсом зростання пропозиції грошей призводить до змен-
шення процентної ставки. Як наслідок, це веде до пожвавлення і до 
зростання ділової активності, тобто до підвищення інвестиційного 
попиту і відповідно до зростання ВВП країни:
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Зміна ВВП відбувається за рахунок зміни двох основних джерел 
– через зміну обсягів інвестицій і динаміки споживчих витрат.

В свою чергу тісно пов’язана з пропозицією грошей і облікова 
процентна ставка НБУ як інструмент грошово-кредитної політики, 
яка також суттєво впливає на реальний сектор економіки, а саме на 
економічне зростання і має дуже великий мультиплікаційний вплив 
на економіку:

Зменшення облікової ставки призводить до зростання актив-
ності комерційних банків щодо кредитування в НБУ, як наслідок, 
зростають кредитні ресурси комерційних банків, що призводить 
до можливості зменшення банківського відсотка комерційних бан-
ків. Попит на гроші з боку підприємницького сектору та населення 
зростає, кредитна активність комерційних банків також зростає. Як 
наслідок, зростає грошова маса в обігу та ВВП.

Розглянемо як ці схеми діють в Україні. Для аналізу візьмемо 
часовий період за 2007-2013 рр. і використаємо статистичні дані з 
офіційних сайтів НБУ та Державної служби статистики України [1; 
2]. Фінансова криза, яка охопила весь діловий світ у 2008 році, не 
пройшла стороною і Україну. Як відомо, формами прояву стабіль-
ності грошової одиниці є стабільність цін на товари і послуги (тоб-
то рівень інфляції), стабільність яких забезпечує прогнозні темпи 
економічного зростання, стабільність цін на кредитні ресурси або 
така її динаміка, яка корелює із рівнем інфляції, обліковою став-
кою НБУ.

Як свідчить аналіз статистичних даних для України 2009 рік був 
найгірший у економічному сенсі. Це стосується всіх макроеконо-
мічних показників, починаючи з динаміки ВВП. Якщо у 2008 р. 
приріст номінального ВВП склав 31,5% порівняно з 2007 р. при 
зростанні рівня цін на 22,3% порівняно з 2007 р., то в 2009 р. зрос-
тання номінального ВВП склало всього 96,3%, тобто відбулося на-
віть падіння номінального ВВП на 3,7% порівняно з 2008 р.

Головним надбанням грошово-кредитної політики за період 
2008-2013 рр. стала тенденція до зниження інфляції. Фактично ін-
декс споживчих цін знижувався щорічно починаючи з 2008 р. Так у 
2009 р. приріст цін становив всього 12,3% до грудня 2008 р. проти 
22,3% у 2008 р. проти грудня 2007 р. У 2012 р. навіть спостерігала-
ся дефляція порівняно з 2011 р., а в 2013 р. приріст цін склав всього 
0,5% до грудня 2012 р. 
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Відносно низький показник інфляції дав можливість забезпечи-
ти збереження вартості заощаджень населення і приріст кінцевого 
споживання населення на 81,6% у 2013 р. порівняно з 2008 р.

Сприятливі умови розвитку національної економіки, а також 
стійка тенденція зниження інфляції дали змогу НБУ активно засто-
совувати важелі процентної політики для стимулювання процесів 
економічного зростання. 

З метою стимулювання економіки та здешевлення вартості кре-
дитів НБУ поступово знижував облікову процентну ставку. Так 
облікова процентна ставка знизилась на протязі 2008-2013 рр. на 
45,8% (з 12,0% у 2008р. до 6,5% у 2013 р.). Це призвело до здешев-
лення кредитних ресурсів для підприємницького сектору, а саме 
середньозважена процентна ставка за кредитами знизилась на 10% 
з 16,0% у 2008 р. до 14,4% у 2013 р. Разом з тим спостерігається 
зміна кредитної політики в сторону стимулювання саме реального 
сектору економіки (підприємницького сектору). Якщо середньо-
зважені процентні ставки по кредитуванню у 2007-2009 рр. були 
майже однаковими як для сектору домашніх господарств, так і для 
підприємницького сектору і складали відповідно 15,6% і 13,5% у 
2007 р. та 18,7% і 16,0% у 2008 р., то вже у 2010 р. середньозваже-
на ставка кредитування для домашніх господарств склала 25,2% з 
подальшим зростанням до 27,3% у 2013 р. В той самий час як для 
підприємницького сектору процентна ставка за кредитами знизи-
лась з 18,3% у 2009р. до 14,4% у 2013 р., що позитивно впливало 
на отримання кредитних ресурсів підприємницьким сектором, які 
зросли за період 2009-2013 рр. на 93,4% і склали 1415644 млн грн.

Цьому сприяла і політика НБУ на зростання грошової маси та 
грошової бази. Темпи зростання грошової маси за агрегатом М3 за 
період 2009-2013 рр. склали у середньому 112,5% щорічно, а темпи 
зростання грошової бази склали 110,6% щорічно.

Зростання грошової маси та зниження індексу споживчих цін 
призвело до зростання коефіцієнта монетизації економіки як за 
агрегатом М3, так і за іншими агрегатами грошової маси М0 та М1, 
що свідчить про наповненість економіки не інфляційними гроши-
ма. Так коефіцієнт монетизації за аналізований період збільшився 
з 53,35% у 2009 р. до 62,48% у 2013 р. тобто зріс на 17,1%. Разом 
з тим спостерігається зменшення питомої ваги готівки у грошовій 
масі з 32,2% у 2009 р. до 26,2% у 2013 р., що також є позитивною 
тенденцією у монетарній сфері.
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Такий приріст грошової маси з одного боку був цілком достат-
нім для обслуговування процесів економічного розвитку в умовах 
наявних темпів зростання ВВП, а з іншого – не провокував накопи-
чення монетарних ризиків стабільності грошової одиниці. 

Аналіз заходів монетарного регулятора за досліджуваний пері-
од та одержаних економічних ефектів переконує, що завдяки ефек-
тивним заходам НБУ були створені відповідні монетарні умови для 
зростання вітчизняної економіки. Разом з тим можна констатувати, 
що вектор реалізації монетарної політики повинен бути направле-
ний на підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економі-
ки, забезпечення стабільності фінансової системи, підвищення по-
питу на товарному, грошовому, валютному, фондовому ринках.
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Історичний досвід засвідчує, що наукові відкриття в економіч-
ній науці не завжди мали універсальний та характер. Кожний  на-
ступний новий етап економічного розвитку країн вимагав нових 
гіпотез та нових підходів до пояснення економічної дійсності. 

Сучасна світова рецесія в черговий раз підтвердила неспромож-
ність чисто економічних доктрин пояснити сучасні особливості 
суперечностей розвитку. Сучасна ситуація характеризується ради-
кальними та масштабними змінами на світовій політичній арені, 
поглибленням глобалізації в економічній та фінансовій сферах, за-
гостренням суперечностей між розвиненими країнами та іншим 
світом, соціальними протиріччями, екологічними та продоволь-
чими кризами. Пояснення цих змін передбачає нові теоретико-
методологічні підходи. 

Теоретична розробка антикризової політики повинна врахо-
вувати такі нові явища ХХІ століття як інформаційну революцію 
(експансію),  посилення взаємозалежності економіки, політики та 
соціуму. Це передбачає використання міждисциплінарного (екуме-
нічного) підходу.

З одного боку національні економіки мають досліджувати як 
економічні об’єкти, що розвивається і стверджується за власними 
законами. З іншого боку вони є складовим елементом глобальної 
економічної цілісності, яка видозмінює загальний розвиток світо-
вої цивілізації. 

Нові тенденції та закономірності розвитку сучасної економі-
ки  вимагають зміни науково-пізнавальної парадигми, оскільки 
світ, який швидко утворюється від зіткнення нових цінностей і тех-
нологій, нових геополітичних відносин, нових стилів життя і засо-
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бів сполучення, вимагає абсолютно нових ідей і аналогій, класифі-
кацій і концепцій.

Перед світовою та вітчизняною економічними науками постало 
нове завдання пошуку нової теоретичної парадигми пояснення су-
часних модифікованих цивілізаційних процесів. В якості такої па-
радигми, на наш погляд, може постати синтез макроекономічного 
аналізу та інституційної теорії. 

Аргументація такої постановки питання може бути таким.
 По-перше, події світової економічної кризи ХХ століття засвід-

чили неспроможність ринкового фундаменталізму та спричинили 
виникнення тенденції кейнсіансства з його ідеєю макроекономіч-
ного регулювання.  Теоретичній конструкції кейнсіансства державі 
відводиться роль базового інституту.

В сучасній літературі все активніше звертається увага на роль 
державних інституцій у підтриманні економічного зростання. У 
зв’язку з посиленням залежності розвитку національної економіки 
від зовнішнього (глобального) середовища, держава на зовнішньо-
го ринку представляє національні інтереси. 

Нова роль держави виявляється і в необхідності адаптації пра-
вил господарювання до нових економіко-інституційних вимог сус-
пільства. Інформаційні війни та протистояння є суттєвим чинником 
конкурентної боротьби між різними суб‘єктами господарювання. 
Змінюються цінності суспільстві, а вичерпується ресурсна та еко-
логічна база, посилюються конкуренція за ринки збуту товарів та 
доступу до ресурсів. Недооцінка нових обставин веде до зниження 
темпів економічного зростання, депресії, фінансової та економіч-
ної нестабільності, збільшення внутрішнього та зовнішнього боргу 
держави, зубожіння населення. 

По-друге, аналіз ринкових трансформацій країн що розвивають-
ся та постсоціалістичних кран дозволяє зробити висновок, що од-
нією із причин провалу реформ є недооцінка інституційного серед-
овища.  Методологія інституціональної теорії сьогодні набуває все 
більшої популярності. Вона дозволяє пояснити економічний успіх 
таких країн як Швеція, Німеччина, Китай чи Сінгапур. 

По-третє, розробка результативної антикризової макроеконо-
мічної політики для кожної країни повинна базуватись не тільки на 
досягненнях макроекономічної науки, а й враховувати національну 
інституційну архітектоніку.

 По-четверте, результативність практичного застосування тієї чи 
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іншої доктрини залежить від системи цінностей, що домінують в 
країні на момент ухвалення державних антикризових заходів. 

Аналіз провалу ринкових перетворень в пострадянських краї-
нах свідчить не стільки про хибність власне економічних доктрин 
(приватизація, захист приватної власності, свобода підприємни-
цтва, конкуренція, демонополізація тощо), скільки про появу непе-
редбачуваних наслідків - корупції, тіньової економіки, хабарництва 
тощо. Вони є проявами дії інституційних чинників.  

Досвід ринкових перетворень в економіці пострадянських кра-
їн свідчить про складність, хаотичність, неупорядкованість і не-
передбачуваність процесів і явищ, пояснення яких з позицій чи-
сто макроекономічної методології неможливе.  Історична пам’ять 
про такі інститути, як колективізм та общинність, на відміну від 
індивідуалізму в західних країнах, характеризує «рутини», які по-
стійно присутні при прийнятті рішень і які роблять беззахисним 
індивіда в умовах широкомасштабної фінансово-ринкової екс-
пансії. 

Державна політика може охоплювати кілька цілей та набір різ-
них інструментів. В залежності від доступу до ресурсів та єдності 
політичної волі можна досягти відповідного результату при одно-
часному вирішенні кількох проблем.  

Аналіз політики, як кваліфіковане застосування інтелекту до 
суспільних проблем є передумовою формування економічної по-
літики. Фінансові рудименти сучасної кризи потребують науко-
вого аналізу не тільки з позицій пояснення причин та можливих 
соціально-економічних наслідків, а й розробки напрямів державної 
економічної політики з її упередженню. Це передбачає  нові підхо-
ди до формування нормативної теорії. 

На відміну від минулих економічних криз, причинами яких були 
в основному економічні диспропорції в межах локалізованих наці-
ональних економік, кризи останніх двох десятиліть відображають 
взаємодію політичних та економічних чинників та носять глобаль-
ний характер. 

Погляди нових класиків (Р. Лукас, Т. Сарджент, Е. Прескотт та 
ін.), кейнсіанців (Дж. Стігліці, О. Бланшар, Г. Манків, Х. Мінскі  та 
ін.)  та інституціоналістів (Дж. Бюкенен, Р. Коуз, М. Олсон, Д. Норт 
та ін.) є новими напрямками економічної науки у поясненні осо-
бливостей розвитку. Включення в орбіту наукових досліджень пси-
хологічного фактору відкрило шлях до становлення поведінкової 
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макроекономіки, яка охоплює дослідження психологічних і соці-
альних явищ на макроекономічному рівні. Усвідомлене формуван-
ня націленої дозованої інформації, що подається для суспільства чи 
окремих груп, дозволяє маніпулювати їх поведінкою та прийняттям 
рішень.

Розвиток інституту держави, перетворення його в активного 
гравця та регулятора економічних процесів, на наш погляд, пови-
нен стати головним об’єктом наукової та політико-економічної ді-
яльності. Зростання впливу політичного чинника на забезпечення 
економічної стабільності, як відзначають економісти, потребує де-
тального наукового аналізу. Тому теорія макроекономічної  політи-
ки повинна розроблятися для кожної країни індивідуально, виходя-
чи із їй макроекономічного стану, наявності ресурсного потенціалу, 
особливостей інституціонального середовища цільових пріорите-
тів і спроможностей приватного підприємництва та державного 
менеджменту. 
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: 
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Панова І.Ю.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

теорії та історії держави і права
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Під час масштабних змін спрямованих на дерегуляцію економі-
ки, децентралізацію влади, боротьбу з корупцією у відповідності 
із «Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [1] вкрай важ-
ливими виявляються контролюючі функції держави, у тому числі 
спрямовані на посилення внутрішнього фінансового контролю. По-
силення контролю збоку держави і, у першу чергу, контролю у дер-
жавних фінансах, не дає масштабним соціально-економічним пере-
творенням перерости у хаос та плутанину за яких зловживання та 
корупція тільки прогресують.

Показовим є те, що українська держава має значний досвід у 
створені органів фінансового контролю, який бере свій початок за-
довго до проголошення незалежної України у 1991 р. Про це свід-
чить досвід роботи Найвищої державної контрольної ради – реві-
зійного органу державного центру Української народної республі-
ки в екзилі.

Державний центр Української Народної Республіки (далі – ДЦ 
УНР) в екзилі було створено 1920 р., завершилась його діяльність 
в 1992 р., після формування легітимних органів влади незалежної 
України. 

Привертає увагу неабияка передбачливість закладена у законо-
давчу базу діяльності УНР: передача повноважень УНР молодій 
українській державі здійснювалась на основі положень закріпле-
них у постанові парламенту УНР від 1919 р. за підписом Симона 
Петлюри. Умови правонаступності передбачали у разі здобуття 
Україною незалежності припинення діяльності УНР та відмову 
від територіальних претензій УНР до переважної більшості країн-
сусідів.

За період свого існування ДЦ УНР в екзилі, створював різні ор-
гани, які забезпечували його функціонування. Важливу роль в ро-
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боті ДЦ УНР в екзилі відіграли створювані ним контрольні органи, 
що здійснювали ревізію його фінансової діяльності. На початку ді-
яльності ДЦ УНР в екзилі державний фінансовий контроль здій-
снював Державний Контролер. 

З часом утворюється Найвища Державна Контрольна Рада (далі 
– НДКР). На I Сесії УНРади (1948 р.) було сформовано НДКР, яку 
очолив Державний Контролер – І. Кабачков [2, с. 22], хоча норма-
тивно положення про Найвищу Державну Контрольну Раду були 
закріплені лише на II сесії УНРади (1950 р.).

Вперше нормативні положення про Найвищу Державну Конт-
рольну Раду були визначені в «Тимчасовому статуті Державного 
Контролю Української Народної Республіки на час еміграції» від 
26 червня 1949 р. Відповідно до цього акту НДКР була однією із 
складових державного контролю. Державний Контроль мав статус 
окремого урядового ресорту, незалежного від виконавчої влади і 
безпосередньо підпорядкованого законодавчій владі ДЦ УНР в ек-
зилі, тобто Українській Національній Раді (далі – УНРада). Очолю-
вав Державний Контроль – Державний Контролер.

Функції державного контролю в країнах масового поселення 
української еміграції – поза місцем знаходження ДЦ УНР в екзилі 
– виконували контрольні установи – «Закордонні Делегатури Дер-
жавного Контролю» [3, с. 62], зокрема, такі існували в Австралії, 
Великій Британії, Канаді, Франції, США та ін., де неодноразово 
Державний Контролер проводив перевірки. 

НДКР вела протоколи всіх своїх перевірок, ревізій. Зазвичай, 
після кожної ревізії, перевірки НДКР стверджувала, що фінанси 
ДЦ УНР в екзилі витрачаються дуже ощадно, працівники ДЦ УНР 
в екзилі мінімально винагороджуються за свою роботу [4, с. 4].

Завданням Найвищої Державної Контрольної Ради було про-
ведення фінансових перевірок, стану фінансової документації всіх 
органів ДЦ УНР в екзилі.

Нормативними актами ДЦ УНР в екзилі передбачено, що на 
випадок військових подій, в яких довелося б узяти участь україн-
ським військовим частинам (еміграційним), утворюється Польовий 
Контроль на чолі з Головним Польовим Контролером, який підпо-
рядкований Державному Контролерові ДЦ УНР в екзилі.

Члени НДКР, крім виконання загальних обов’язків, за зго-
дою Державного Контролера могли брати участь у засіданнях 
фінансово-господарської і бюджетної комісій УНРади з правом до-
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радчого голосу; в разі незгоди їх з постановами цих комісій, вони 
оголошували окрему думку, яка заносилася до протоколу .

Державний Контролер та члени НДКР користувалися правом 
незмінності (недоторканності): вони могли бути усунені з посад 
лише на підставі судових вироків (за злочин) Українського Держав-
ного Трибуналу, або рішення спеціальної комісії УНРади [4, с. 17].

Найвища Державна Контрольна Рада була наділена такими по-
вноваженнями: 

1) остаточно затверджувати звіти установ ДЦ УНР в екзилі по 
прибутках і видатках; 

2) стежити за своєчасним стягненням фінансових нарахувань; 
3) консультувати підпорядковані їй контрольні установи і вирі-

шувати спірні питання, що виникають в їх ревізійній діяльності; 
4) розглядати й давати висновки по справах контрольного харак-

теру, що їх може внести Державний Контролер на розгляд НДКР; 
5) розробляти положення щодо внутрішньої організації і поряд-

ку своєї діяльності.; 
6) розглядати і перевіряти на підставі ревізійних даних проект 

бюджету ДЦ УНР в екзилі; 
7) стежити за законністю фінансових і господарських операцій 

уряду ДЦ УНР в екзилі та робити висновки про доцільність цих 
операцій незалежно від їх законності; 

8) перевіряти фінансовий і матеріальний стан урядових установ, 
у розпорядженні яких знаходяться грошові та матеріальні засоби 
ДЦ УНР в екзилі; 

9) проводити ревізію фінансової діяльності органів ДЦ УНР в 
екзилі; 

10) давати висновки по тих законопроектах, які мають фінансо-
вий чи економічний характер; 

11) брати участь у засіданнях фінансово-господарської і бю-
джетної комісій УНРади; 

12) проводити контроль фінансових надходжень та видатків 
представництв ДЦ УНР в екзилі; 

13) перевіряти реєстр фінансових операцій Представництв ДЦ 
УНР в екзилі. 

Отже, Найвища Державна Контрольна Рада організована уря-
дом УНР була контрольним органом який ефективно працював у 
складних умовах вимушеної еміграції і мав такі елементи органі-
зації, які стали б на користі і могли б бути інтегровані у сучасну 
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систему фінансового контролю. Зокрема, йдеться про заздалегідь 
розроблену і підготовлену процедуру трансформації контролюючо-
го органу у разі настання бойових дій (оголошення війни), що у ДЦ 
УНР організовано як перетворення Найвищої державної контроль-
ної ради у Польовий контроль.
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Одним із основних напрямків розбудови ефективної ринкової 
моделі вітчизняної економіки є інституціональне забезпечення ді-
яльності держави. 

У зв’язку з переходом від адміністративно-командної економі-
ки до економіки ринкового типу, інститути, засновані на держав-
ній формі власності й централізованому директивному плануванні 
поступово зникають, а їх місце займають нові інститути ринкової 
економіки, які потребують постійного втручання держави. Для всіх 
постсоціалістичних країн держава – важливий інститут процесу 
трансформації економіки на шляху створення ринкових інститутів 
сучасного суспільства.

Лауреат Нобелівської премії з економіки Д. Норт у межах су-
часного інституціоналізму визначає інститути як: «правила гри» у 
суспільстві, або створені людиною обмежувальні рамки, що орга-
нізовують взаємовідносини між людьми; правила, механізми, що 
забезпечують їх виконання, і норми поведінки, які структурують 
взаємодії між людьми, що повторюються; формальні правила, не-
формальні обмеження і способи забезпечення дієвості обмежень; 
вигадані обмеження, які структурують взаємодії людей, їх фор-
мальні (правила, закони, конституції) та неформальні обмеження 
(соціальні норми, умовності та кодекси поведінки), механізми при-
мусу їх виконання. Але вони визначають структуру стимулів у сус-
пільствах та їх економіках [1, с. 18].

Інституціональні аспекти забезпечення державного сектору 
економіки України з позиції законодавчих норм – це сукупність 
законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що ство-
рюють основу існування державного сектора економіки. До них 
належать: Господарський кодекс України (2003) [2], Закон України 
«Про управління об’єктами державної власності» [3], Стратегія мо-
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дернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 
на 2007-2015 роки (2007) [4], Методика визначення питомої ваги 
державного сектору в економіці (2012) та інші.

Господарський кодекс України (ст. 22) розкриває особливості 
управління господарською діяльністю у державному секторі еко-
номіки шляхом виокремлення держави, яка здійснює управління 
державним сектором економіки відповідно до засад внутрішньої і 
з овнішньої політики та засоби державного регулювання господ ар-
ської діяльності, виділено суб’єктів господарювання державного 
сектора економіки та повноваження суб’єктів управління у держав-
ному секторі економіки – Кабінету Міністрі  в України, міністерств, 
інших органів влади та організацій щодо суб’єктів господарювання 
тощо. 

Методика визначення питомої ваги державного сектору в еконо-
міці розроблена для визначення частки державного сектору у скла-
ді економіки з метою організації постійного моніторингу показни-
ків. Вона визначає: суб’єкти господарювання державного сектору 
економіки, зокрема: суб’єкти, що діють на основі лише державної 
власності та суб’єкти господарювання комунального сектору еко-
номіки; частку державного сектору у складі економіки та показ-
ники, що використовуються при проведенні розрахунку та аналізу 
частки державного сектору у складі економіки, а саме: кількість 
суб’єктів господарювання; чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг); чистий прибуток (збиток); серед-
ня вартість необоротних та оборотних активів (на початок звітного  
періоду, на кінець звітного періоду); середня кількість працівників; 
додана вартість за витратами виробництва.

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі на 2007-2015 роки пер едбачає удосконалення сис-
теми бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням 
вимог міжнародних стандартів. Завданнями Стратегії є удоскона-
лення методології та перехід на єдині методологічні засади бух-
галтерського обліку і звітності, а також створення уніфікованого 
організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського 
обліку.

Стратегія підвищення ефективності діяльності суб’єктів гос-
подарювання державного сектору економіки визначає осн овні пи-
тання, що повинні бути вирішені Кабінетом Міністрів України для 
проведення реформи управління державною власністю.  Основною 
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метою реформи є під вищення ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання державного сектору економі ки шляхом: посилен-
ня бюджетного нагляду; розроблення основних заса д державної 
політики управління суб’єктами господарювання; удосконалення 
корпоративного управління суб’єктами госп   одарювання; реструк-
туризації та реорганізації суб’єктів господарювання, а також прозо-
рого та комплексного процесу приватизації.

Управління держсектором здійснюється на основі положень За-
кону України «Про управління об’єктами державної власності», 
в якому визначено систему органів управління та їх повноважен-
ня, об’єкти та суб’єкти управління державною власністю. Зокре-
ма, об’єктами управління державної власності є: майно, яке пе-
редане казенним підприємствам в оперативне управління; майно, 
яке передане державним комерційним підприємствам, установам 
та організаціям; майно, яке передане державним господарським 
об’єднанням; корпоративні права, що належать державі у статут-
них фондах господарських організацій; державне майно, що забез-
печує діяльність Президента України, Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України, управління яким здійснюється в по-
рядку, визначеному окремими законами; державне майно, передане 
в оренду, лізинг, концесію; державне майно, що перебуває на балан-
сі господарських організацій і не увійшло до їх статутних фондів 
або залишилося після ліквідації підприємств та організацій; дер-
жавне майно, передане в безстрокове безоплатне кори  стування На-
ціональній академії наук України, галузевим академіям наук; безха-
зяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність 
за рішенням суду.

Інституційне забезпечення державного сектору економіки Укра-
їни має здійснюватися через легітимну взаємодію базових інсти-
тутів задля здійснення ефективного управління державним сек-
тором та державною власністю шляхом: урахування інститутом 
держави вимог неформальних норм і правил при створенні зако-
нодавчих актів щодо державного сектора з метою реалізації право-
вих норм; удосконалення політики розвитку державного сектора, 
що передбачає два самостійні блоки: політику щодо підприємств 
державного сектора, що діють у ринкових умовах, і політику щодо 
підприємств державного сектора із суспільними інтересами [5, 
с. 39]; створення умов для впровадження ефективного механіз-
му державно-приватного партнерства у пріоритетних галузях ві-
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тчизняної економіки, який є одним з найбільш перспективних та 
ефективних інструментів соціально-економічного розвитку через 
спільну зацікавленість партнерів та розподіл ризиків кожного; 
формування соціально-економічних відносин та рівня довіри ві-
тчизняних і зарубіжних приватних інвесторів до державних струк-
тур взаємозв’язок яких забезпечує міцність суспільства, легітимну 
спрямованість дії, норм і правил в інституційному середовищі з 
метою активізації інвестиційної діяльності та залучення приватних 
коштів у стратегічно важливі для національної економіки сфери; 
збільшення фінансування державного сектору; вивчення світового 
досвіду з метою створення потужного державного сектора та ефек-
тивного управління.
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Важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
ної економіки є формування економічної моделі. Інновації мають 
стати «точками зростання» у циклічному процесі загальної модер-
нізації. Структурні зміни в економіці завжди були пов’язані з відпо-
відними змінами в соціальній сфері. 

Формування нового типу суспільних відносин під впливом 
інтенсивних процесів створення інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) та поширення знань, призводить до виникнен-
ня нових форм взаємодії на ринку праці. З’являються і динаміч-
но модифікуються інноваційні види зайнятості, відбуваються 
якісні зміни методів праці, географії та способів її використання. 

Для нового типу зайнятості, притаманного економіці ХХI ст., є 
характерними специфічні риси, а саме: інтелектуалізація праці; ди-
намічна секторальна, галузева та внутрішньогалузева реструктури-
зація зайнятих; підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня ро-
бочої сили; створення нових типів праці та «оновлення» цілих сфер 
професій і компетенцій; розвиток самозайнятості нового типу; ста-
новлення «гуманної» зайнятості; посилення гнучкості ринку праці; 
зростання зайнятості в сфері середнього та малого бізнесу та ін. [2].

Слушною є ідея, що «дедалі відчутнішими і чи не основними 
факторами розвитку стають інноваційна праця та інтелектуальний 
капітал» [3]. 

Серед форм зайнятості, крім індустріальних гнучких форм, 
можна виокремити інформаційні гнучкі форми зайнятості у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій, що пов’язана зі створен-
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ням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформа-
цією на рис. 1.

Рис. 1.  Структура зайнятості в умовах формування 
інноваційної економіки

Вирішальною передумовою ефективної зайнятості робочої сили 
в сучасних умовах є здатна до постійного оновлення знань робоча 
сила, зацікавлена в результатах діяльності підприємства та стабіль-
ній зайнятості. Натомість для вітчизняного бізнесу загалом власти-
ва низька інноваційна активність. Більш того, аналіз стану та ди-
наміки інноваційного розвитку України переконує, що тенденцією 
останніх років стало сповільнення інноваційної діяльності. Понад 
80% вітчизняних промислових підприємств взагалі не займаються 
інноваційною діяльністю [4]. 

Негативні тенденції становлення інноваційної сфери в Україні 
відбиваються на її рейтингу серед інших країн світу за базовими 
економічними показниками. Згідно з даними щорічної доповіді 
щодо глобальної конкурентоспроможності країн за 2013-2014 рр. 
(The Global Competitiveness Report 2013-2014), Україна за рік втра-
тила 11 позицій і залишається у другій частині рейтингу, що охо-
плює 144 країни та займає 84 позицію [6]. 

Ситуація на ринку інновацій безпосередньо впливає на форму-
вання ринку інноваційної праці. Реалізуються негативні тенденції 
ринку праці, а саме:
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– відсутність цілеспрямованої підготовки працівників іннова-
ційного типу.

– обмеженість та незадоволеність попиту на інноваційних пра-
цівників з боку роботодавців. 

– слабкість регуляторних механізмів у сегменті інноваційної праці.
– нерозвинутість інфраструктури ринку інноваційної праці. 
– залежність попиту на ринку інноваційної праці від слабкого 

попиту на ринку інновацій [4].
Практика економічно розвинутих країн показала, що дистанцій-

на зайнятість збільшує гнучкість режиму виконання працівником 
своїх функцій, оскільки він може оптимізувати співвідношення ро-
бочого часу і часу, що витрачається на поїздки на роботу [1, c. 85]. 

Однією з найбільш соціально значущих інновацій у сфері праці 
є віддалена зайнятість з використанням новітніх технологій. Цей 
вид зайнятості відомий як «телеком’ютінг» (telecommuting job у 
США), – телеробота (telework) – у Європі. 

За даними дослідження, презентованого у квітні 2013 р. ком-
панією «uSamp», 65% компаній дозволяють своїм співробітникам 
працювати віддалено [5].

Формування інноваційного типу зайнятості має стати рушійною 
силою інноваційного розвитку української економіки. 
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Потапенко Д.О.,
аспірант 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Партнерство бізнесу і влади дає можливість істотно збільшити 
шанси на успіх при реалізації великих проектів. Об’єднання ресур-
сів і справедливий розподіл ризиків між сторонами партнерства 
уможливлюють активно залучати інвестиції для реалізації суспіль-
но і соціально значущих проектів, багато з яких навряд чи могло 
бути реалізованим без об’єднання зусиль приватного і державного 
секторів.

Відносини ДПП – відносно нові для України, оскільки їх спеці-
ально-правове регулювання бере початок з 30.10.2010 p., коли на-
був чинності Закон від 01.07.2010 р. «Про державно-приватне парт-
нерство». Проте деякі види договірної форми такого партнерства 
(концесія, угоди про розподіл продукції) використовуються про-
тягом значного періоду часу з відповідним нормативно-правовим 
регулюванням.

Реалізація успішного ДПП з необхідністю вимагає приведення в 
дію складного механізму, що включає наступні складові:

– інституціональну – розробка й прийняття нормативно-пра-
вової бази, що стимулює ДПП партнерство та забезпечує розвиток 
секторів, організація контролю за виконанням законів і прийнятих 
рішень; 

– економічну – захист власності, створення реальних умов для 
вільної діяльності, підвищення рівня життя населення, скорочення 
соціальної диференціації, розробка ефективних механізмів здій-
снення соціального інвестування й розподілу фнансових ресурсів, 
закріплення ринкових відносин у сфері партнерства, облік витрат і 
вигод при реалізації соціального інвестування; 

– організаційну – стимулювання розвитку комерційного, а 
також посилення взаємодії всіх його складових, створення ор-
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ганізацій для реалізації тієї чи іншої технології взаємодії сек-
торів; 

– інформаційну – прозорість інформації про розвиток ринку со-
ціального інвестування, грантоотримувачів і грантодавців; 

– духовно-психологічну – посилення моральних критеріїв у 
здійсненні реформ, повагадо закону і прийнятих соціальних норм.

Удосконалити існуючу модель інноваційної економіки, врахову-
ючи сучасні особливості державної системи регулювання, стан та 
можливості виробництва, високий рівень вимог і потреб спожива-
чів, динамічні та незворотні процеси глобалізації можливо лише 
за умови поєднання дій усіх учасників цього процесу, у тому числі 
держави. Саме тому взаємодію суб’єктів інноваційного розвитку 
пропонується будувати за принципом інноваційного партнерства.

Державно-приватне партнерство в інноваційно-інвестиційній 
сфері розглядається в якості нових технологій розвитку економіки і 
є вагомим фактором інноваційно-інвестиційної безпеки національ-
ної економіки. Сутність партнерства полягає в активній співпраці 
всіх суб’єктів, яка активізується на засадах пошуку спільних на-
прямів реалізації визначених цілей. Причому партнерами стають 
учасники всіх секторів інноваційного розвитку: державного (управ-
ління та регулювання інноваційного розвитку економіки); продуку-
вання нових знань та інновацій; освіти та підвищення кваліфікації 
працівників; комерціалізації наукових знань і інновацій.

Кожний із учасників відіграє певну роль у функціонуванні парт-
нерства, без жодного з них неможливо досягти позитивних резуль-
татів. Саме партнерські зобов’язання уможливлюють створити 
гармонійну систему управління та регулювання інноваційного роз-
витку на державному, регіональному та глобальному рівнях як за 
галузями, так і за всіма взаємозв’язаними виробництвами. Для ін-
новаційного партнерства характерна переорієнтація впливу прямо-
го втручання на узгодження й ініціативну співпрацю. Його основна 
ідея полягає у взаємній координації роботи, коли різні за функціо-
нальними характеристиками та призначенням суб’єкти досягають 
спільної мети, підвищуючи ефективність власної роботи, приско-
рюючи отримання запланованих результатів, впроваджуючи нові 
технології, сприяючи одержанню необхідних фінансових ресурсів, 
започатковуючи конкурентні засади в розподілі та виконанні кон-
трактів.

Модель державно-приватного партнерства припускає наявність 
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конкретних форм (механізмів) взаємодії держави і підприємниць-
ких структур, в першу чергу – правових форм. Економічні методи 
державно-приватного партнерства реалізується через дію на еко-
номіку (ціноутворення, планування) або сферу застосування спів-
робітництва держави і підприємницьких послуг – для надання со-
ціально значущих послуг, створення суспільних благ, відтворення 
існуючої інфраструктури.

Важливим є системний підхід до організації державно-приват-
ного партнерства у сфері інновацій, який базується на взаємодії 
держави і приватного сектора в процесі всього інноваційного ци-
клу, починаючи із проведення наукових досліджень і комерціалі-
зації розробок до виробництва наукомісткої високотехнологічної 
продукції.

Державно-приватне партнерство уможливлює об’єднати спільні 
ресурси держави та бізнесу. Держава може надавати фінансові га-
рантії, об’єкти інфраструктури, формувати нові сегменти клієнтів, 
а бізнес – вкладати інвестиції, застосовувати інноваційні методи 
управління, розробляти заходи щодо зниження витрат, впроваджу-
вати інноваційні технології і продукти. Запровадження ДПП дає 
змогу державі вирішити важливі завдання щодо скорочення витрат, 
а вивільнені кошти використати більш ефективно для розробки і 
реалізації державної політики.

Для приватного сектору ця форма співробітництва є привабли-
вою також внаслідок надання державою гарантії щодо збереження 
інвестицій при реалізації ризикових масштабних проектів з вели-
кими термінами окупності; розширення сфер інвестування нових 
сегментів економіки, де невисокою є конкуренція і мінімальна на-
явність підприємницьких структур.

На користь розвитку ДПП в інноваційній сфері може слугува-
ти той факт, що воно є безальтернативною можливістю виведення 
із тіні сотні інженерів, які стали приватними підприємцями, і не 
працюють за спеціальністю, не знаходячи застосування своїм зна-
нням. Це завдання держава може вирішити на основі моделі ДПП, 
створивши організацію інноваційних менеджерів, які і будуть роз-
вивати цей бізнес в країні.

В науковій літературі запропоновані підходи щодо визначення 
ефективності діяльності промислових підприємств при викорис-
танні інституту приватно-державного партнерства. Зокрема перед-
бачається визначати ефект за декількома складовими: економічної, 



165

соціальної, інфраструктурної і політичної. В якості економічних 
ефектів передбачається використовувати: чистий прибуток, чистий 
дисконтований доход, рентабельність, платоспроможність, ліквід-
ність; в якості соціальних ефектів – плинність кадрів, рівень со-
ціальної напруги; в якості інфраструктурних – можливості розши-
рення діяльності і диверсифікації, можливість перепрофілювання, 
отримання доступу до державної інфраструктури (в тому числі, 
можливості отримання державного замовлення).

Основні шляхи подальшого розвитку ДПП мають включати вдо-
сконалення нормативно-правової бази, інституціональних основ 
спільної реалізації інноваційних проектів, надання державних 
гарантій при високих інвестиційних ризиках, дотримання прав і 
інтересів учасників партнерства. В економічній сфері необхідно 
розвивати пряме державне субсидування, державну участь у фінан-
суванні досліджень і розробок, страхування комерційних ризиків, 
гарантування позичок, що надаються недержавними фінансовими 
структурами, прискорена амортизація устаткування, надання пільг 
за ставками орендної плати за приміщення, за митними обов’яз-
ковими платежами і зборами.
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Спираючись на ідею видатного методолога науки й філософа 
ХХ ст. Імре Лакатоша [1] про загальні закономірності розвитку 
нау ки, можна припускати, що макроекономічна наука розвивається 
через особливу взаємодію «твердого ядра» та «захисного пояса». 

З однієї сторони, зміцнюється «тверде ядро» макроекономіки 
– незмінні принципи й категорії «кластеру теорій», що складають 
зміст цієї науки. З іншої сторони, формується «захисний пояс», тоб-
то формулюються допоміжні гіпотези, які забезпечують відповід-
ність теорії фактами нової дійсності. 

Найбільш очевидно формування «захисного поясу» макроеко-
номічної науки виявляється у сучасних підручниках з макроеконо-
міки провідних економістів сучасності. 

Порівняння акцентів, зроблених у підручнику Д.Ромера, написа-
ному в період «великої помірності» 1990-х – початку 2000-х [2], та 
у підручниках Е. Абеля, Б. Бернанке [3] та О. Бланшарда, Д. Джон-
сона [4], виданих після фінансової кризи 2008 р., дає підстави для 
деяких узагальнень. Вони стосуються особливостей «пристосуван-
ня» макроекономічної науки до фактів нової макроекономічної дій-
сності.

Як засвідчує аналіз сучасних західних підручників, «тверде 
ядро» сучасної макроекономіки складають, передусім, такі засад-
ничі положення та елементи теоретичного аналізу:

– Незмінною залишається увага до основних макроекономіч-
них процесів, а саме: сукупного споживання, заощадження та до 
зв’язку останнього з інвестуванням, а також до основних макро-
економічних категорій: випуску (ВВП) і його динаміки, безробіття, 
інфляції та їх взаємозв’язку.
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– Центральною проблемою і категорією макроекономічного 
аналізу не перестає бути загальна економічна рівновага та її мо-
делювання, яке, попри нові підходи, здійснюється з використан-
ням усталеного інструментарію модельних конструкцій IS-LM та 
AD-AS.

– Практичний (нормативний) аспект макроекономічної науки 
реалізується в процесі аналізу макроекономічної політики – шля-
хом обґрунтування доцільності та передбачення наслідків політики 
з використанням принципу розмежування фіскальної (фінансової) 
та монетарної, внутрішньої та зовнішньої політики, а також у вра-
хуванні особливостей їх взаємодії.

– Об’єктом макроекономічного аналізу залишаються агреговані 
ринки – ресурсний, товарний, грошовий та фінансовий, аналізуєть-
ся їх рівновага та взаємодія у закритій й відкритій економіці, врахо-
вується вплив на рівновагу очікувано економічних суб’єктів.

– Основні макроекономічні процеси та результати макроеко-
номічної політики розглядаються в часовому розрізі – з огляду на 
коротку, довгу, іноді, середню перспективу.

 Порівняння «докризових» та «післякризових» акцентів у сучас-
них підручниках макроекономіки дає підстави для таких висновків 
щодо змін у «захисному поясі» макроекономічної науки:

– Макроекономічний аналіз «докризового періоду» з тривалим 
й стабільним економічним розвитком 1990-х – початку 2000-х рр.. 
відзначається двома основними акцентами:

1) детальним дослідженням економічного зростання, переваж-
но, з використанням інструментарію теорії реальних бізнес-циклів 
(RBC);

2) удосконаленням інструментарію моделей економічного зрос-
тання шляхом введення в аналіз таких ендогенних факторів, як за-
пас людського капіталу (освіти) та нових знань, як розвиток секто-
ру досліджень і розробок (R&D) тощо.

– Макроекономічний аналіз «післякризового періоду», коли 
окремі національні економіки змушені долати причини й наслідки 
фінансової кризи, що набула ознак глобальної, набув таких ознак:

1) більше уваги приділяється проблемам відкритих економік, 
зокрема, особливостям реалізації в них ділових циклів, наслідкам 
макроекономічної політики у відкритих економіках;

2) відбувається акцентування уваги не стільки на механізмах 
ринкового саморегулювання, скільки на макроекономічній політиці 
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урядів (зокрема, два з чотирьох розділів роботи Е. Абеля, Б. Бер-
нанке присвячено саме макроекономічній політиці);

3) здійснюється імплементація в науковий обіг макроекономіч-
них науки понять «шоки фіскальної політики», «фінансові буль-
башки», фінансове посередництво тощо;

4) усвідомлюється необхідність уведення в макроекономічні мо-
делі фінансових інститутів, врахування можливої дестабілізуючої 
ролі фінансового посередництва у відносинах між кредиторами й 
боржниками та особливого фактору ліквідності (неліквідності) 
активів;

5) в структуру текстів підручників вводяться окремі розділи, 
присвячені кризі 2008-2010 рр. та макроекономічним висновкам, та 
урокам для органів державної влади, які з неї випливають.

Макроекономіка як «інтернаціональна наука» має адаптувати 
свій «захисний пояс» не лише шляхом віддзеркалення нової дій-
сності розвинених економік, а й економік середнього й низького 
рівня розвитку з несформованими ринками. До економік останньої 
групи належить й українська. 

«Захисний пояс» макроекономічної науки з огляду на проблеми, 
які мали б вирішуватись в українській економіці та суспільстві, на 
наш погляд, мав би охоплювати такі компоненти макроекономічно-
го аналізу:

– з’ясування мети та особливостей макроекономічного круго-
обігу – руху ресурсів, витрат та доходів – у економічній моделі 
кланово-олігархічного капіталізму;

– дослідження особливої форми «фінансизації економіки», за 
якої існує відрив банківського сектору від реального й відбувається 
функціонування банківської системи «заради самої себе», та перед-
бачення макроекономічних наслідків такої взаємодії секторів;

– ідентифікація політичної ренти як особливої форми «непро-
дуктивного перерозподілу» створеного національною економікою 
продукту (доходу) через механізми злиття влади і бізнесу, оціню-
вання її (ренти) впливу на економічну рівновагу та економічне 
зростання;

– визначення критеріїв (умов) оптимізації державного сектору 
з огляду на необхідність вирішення суперечності між потребою га-
рантування створення суспільних благ та об’єктивно обмеженою 
ефективністю державних компаній, підсиленою їх за умов від-
сутності реформування та реструктуризації державної власності, 
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й передбачення макроекономічних наслідків недосягнення такого 
оптимуму;

– обґрунтування макроекономічних засад оцінювання тіньо-
вого сектору національної економіки та його складників – вироб-
ництва у неформальному секторі, нелегального та прихованого 
виробництва, нелегальної розподільчої діяльності – через систему 
національних рахунків.

«Захисний пояс» макроекономічної науки, репрезентований в 
українських підручниках з макроекономіки, мав би містити згадані 
елементи аналізу. Це б забезпечувало верифікацію теорії реальною 
дійсністю та сприяло б формування у тих, хто вивчає макроеконо-
міку, необхідних для українського суспільства загальних компе-
тентностей.
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Еволюціонування людського суспільства і супроводжується 
змінами в науковій картині світу. Домінування тієї чи іншої теорії 
в певний період часу визначає наукову картину світу конкретного 
етапу розвитку людства. 

Особливість наукової економічної картини світу полягає в тому, 
що вона може базуватися на постулатах інших наук. На фізичній он-
тології розбудовується класична економічна теорія, на біологічній 
– еволюційна економічна теорія, на біолого-психологічній – інсти-
туціональна теорія. На початку XXI століття до цих онтологій до-
дається психологічна. Актуальність психологічної онтології можна 
пояснити словами лауреата Нобелевської премії Г. Беккера про те, 
що «економічний підхід не вимагає, аби окремі агенти обов’язково 
усвідомлювали своє прагнення до максимізації або щоб вони були 
в змозі вербалізувати або ж якось інакше зрозуміло пояснити при-
чини сталих стереотипів у своїй поведінці. … він – співпадає в цьо-
му із сучасною психологією, яка надає особливого значення підсві-
домості, та соціологією, яка виділяє функції явні та латентні» [1]. 

На жаль, здатність сучасної психології виявляти не тільки те, 
що може пояснити людина, а й неусвідомлені компоненти її дій ще 
не знайшли свого відображення в економічній теорії. Витоки та-
кого ставлення до психологічної онтології слід шукати в особли-
востях економічного розвитку і економічної науки в першій чверті 
ХХ ст., коли економісти при поясненні поведінки економічних 
агентів абстрагувалися від психологічних чинників. Це стосуєть-
ся, наприклад, Дж.М. Кейнса, Й. Шумпетера тощо. Через те, що 
в психології часу, коли писали згадані дослідники, не було чітко 
сформульованих і загальновизнаних законів поведінки людини, об-
ґрунтованих експериментальним шляхом. Психологічний підхід не 
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міг бути методологічним підґрунтям економічної теорії. Сучасний 
розвиток економічної та психологічної наук засвідчує скорочення 
пізнавального розриву між ними. На думку вчених, найближчи-
ми роками стане можливим проведення комплексних економіко-
психологічних досліджень, релевантних для обох наук, отож і по-
будова відповідних економіко-психологічних моделей стала мож-
ливою.

Базисом сучасної економічної науки виступає емпірично без-
підставне розуміння механізмів поведінки економічних суб’єктів. 
І незважаючи на численні прояви нераціональної поведінки вели-
ких груп людей, саме раціональна поведінка є базовою передумо-
вою основних економічних моделей. Сучасна неокласична економі-
ка вивчає саме раціональну поведінку, адже така модель умовного 
раціонального індивіда є надзвичайно зручною для економічного 
аналізу. В реальному ж житті людина або група людей завжди про-
являють ірраціональність. 

Психологія сприйняття інформації та подій, а також психологія 
поведінки завжди присутні в економічних та фінансових рішеннях 
й спричиняють систематичні відхилення від раціональної поведін-
ки. Нераціональна поведінка людей є результатом того, що люди не 
враховують альтернативних витрат у своїх діях, не вміють мислити 
термінами граничних величин, надають більшого значення віднос-
ним, а не абсолютним величинам, думають про справедливість і 
через це не можуть поводитись раціонально тощо. Роботи Даніеля 
Канемана, Нассіма Талеба, Дена Аріелі й інших дослідників люд-
ської поведінки містять багато прикладів нераціональної і навіть 
дивної поведінки людей.

Особливості людської поведінки обов’язково слід ураховувати в 
економічних моделях. Урахування особливостей ірраціональності 
дає можливість покращити пояснювальні можливості економічної 
теорії. Завдяки уведенню додаткових передумов поведінки. Науко-
вим ядром нового наукової картини світу стало визнання ірраціо-
нальної поведінки економічних агентів. «Поведінкова економіка» 
взяла до уваги ірраціональність людської поведінки. Вона націлена 
на вивчення, з одного боку, впливу соціальних, когнітивних та емо-
ційних факторів на прийняття економічних рішень людьми та орга-
нізаціями, з іншого – на вплив прийнятих людьми та організаціями 
рішень на ринок [2].

Моделі поведінкової економіки базуються на психологічних 
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явищах, які відсутні в «раціональній економіці». Моделі аналізу-
ють ринкові аномалії і, відповідно, змінюють моделі неокласичної 
теорії економіки. Аномалії – основний напрям аналізу поведінкової 
економіки. 

До аномалій в економічній поведінці, як предмету поведінкової 
економіки, відносять ефект надання переваг, ефект володіння, не-
сприйняття несправедливості, взаємну вигоду, міжчасове спожи-
вання, надання переваг поточному споживанню, імпульсивне спо-
живання, жадібність і страх, стадну поведінку та пастку «утоплених 
витрат». Особливе місце в цьому аналізі займає аналіз аномалій в 
ринкових цінах і доходах. До них включають загадку доходності ак-
цій, гіпотезу ефективного рівня оплати праці, жорсткість цін, ліміт 
на арбітражні операції, пастку дивідендів, схильність до крайно-
щів, сезонний (календарний) ефект. Всі ці аномалії мають місце як 
на мікро- та макрорівні економіки, так і на рівні світової економіки. 

Аномалії на рівні світової економіки певним чином віддзерка-
люють ірраціональність поведінки економічних агентів мікро- та 
і макрорівнів. Однак на світовому ріні реалізуються й специфічні 
аномалії, пов’язані з поведінкою суб’єктів міжнародних відносин. 
У міжнародному середовищі обов’язковими елементами аналізу 
поведінкової економіки стають такі феномени, як «стадна поведін-
ка», «зараження ідеями», «огруплене мислення», «колективна ей-
форія», «колективний страх», оскільки саме вони складають анома-
лії поведінки економічних агентів. 

Особливу роль у світогосподарських відносинах відіграють по-
няття «довіра», «репутація» та «справедливість». Вони також ста-
ють предметом аналізу поведінкової економіки. Довіра, як і репу-
тація сьогодні розглядаються міжнародним бізнесом як різновид 
нефінансових капітальних активів. Проте вони виходять за рамки 
традиційного раціонального мислення. Традиційна економічна те-
орія лише частково відбиває те, що бізнес розуміє під довірою і 
репутацією. На мегаекономічному рівні довіра, як і репутація то 
проявляються, то зникають. З точки зору поведінкової економіки, 
це є прояв людського ірраціонального начала. Щодо справедли-
вості, то за своїм значенням вона не поступається іншим економіч-
ним стимулам. Вона стає важливою при визначенні умов обмінних 
операцій. Міркування з приводу «справедливо – несправедливо», 
«взаємовигідно чи ні» лежать в площині соціальних та емоційних, 
зовсім не економічних факторів. Але абстрагуватися від виявлення 
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їх впливу на процес прийняття рішень вже неможливо. І це є задача 
поведінкової економіки.        

Специфіка ірраціональної поведінки на рівні світогосподар-
ських відносин уможливлює вибір певних теорій поведінкової еко-
номіки для аналізу й обґрунтування процесу прийняття рішень. З 
існуючих в сучасній поведінковій економії теорій, парадоксів та 
моделей – Теорії перспектив лауреата Нобелевської премії Даніеля 
Канемана та Амоса Тверскі, Теорія обмеженої раціональності лау-
реата Нобелевської премії Герберта Саймона, Теорія поведінкових 
фінансів, Поведінкова теорія ігор, парадокс французького економіс-
та, лауреата Нобелевської премії Мориса Алле, Модель американ-
ського економіста, одного з радників Барака Обами Річарда Талера 
– для наукового аналізу проблем світового економічного розвитку, 
на наш погляд найбільш придатною є Теорія поведінкових фінан-
сів, Поведінкова теорія ігор, Модель Річарда Талера.           

Теорія поведінкових фінансів пояснює, чому учасники ринкових 
відносин систематично роблять помилки, які впливають на ціни та 
прибуток і призводять до неефективності ринку. Як провідні ано-
малії поведінки економічних агентів, що спричиняють неефектив-
ність ринку, розглядаються надмірна/недостатня реакція на інфор-
мацію, яка формує ринкові тенденції, надмірна самовпевненість і 
надмірний оптимізм, обмежена увага інвесторів, стадний інстинкт, 
шумова торгівля.

Поведінкова теорія ігор вивчає поведінку реальних людей в 
ситуації прийняття стратегічних рішень, коли успіх індивіда зале-
жить від рішень інших учасників гри. Для неї, окрім психолого-
економічних теорій, пізнавальний інтерес мають такі прояви люд-
ської поведінки, як репутація, гонка патентів, стратегічні рішення 
про купівлю-продаж, страйки, публічні договори, широко викорис-
товуються математичні теорії, які пояснюють соціальну взаємодію 
людей.

 Значення Моделі Річарда Талера для аналізу світогосподар-
ських відносин особливо велике. Ірраціональність міжнародної 
поведінки економічних агентів породжується, в першу чергу, недо-
статністю інформації про ринок. За Р. Талером, реакція може бути 
недостатньою, адаптивною та гіперреакцією. Залежно від типу ре-
акції формується тенденція в русі цін. Зокрема, при гіперреакції 
середній прибуток після гарних новин нижчий за прибуток, якій 
йде за поганими новинами. Пояснюється це тим, що ринок інтен-
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сивно реагує на нову інформацію, тому виникає потреба в адаптації 
в протилежному напрямку.        

Сучасний інструментарій аналізу й формування економічної на-
укової картини світу збагатився завдяки уведенню нової онтології. 
Її застосування в економічних дослідженнях може стати додатко-
вим джерелом пізнання й світового економічного розвитку.
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Продовольча проблема з роками не втрачає своєї актуальності, 
її вивчення та вирішення забезпечує світову продовольчу безпеку. 
Це одна з найважливіших проблем, яка у все більш загрозливому 
вигляді постає перед людством. Забезпечити зростаюче народона-
селення продовольством стає дедалі важче. Населення в світі збіль-
шується швидкими темпами – до 2050 року за оцінками ООН воно 
досягне близько 9 млрд. чоловік [1]. Такий інтенсивний приріст 
відбувається, насамперед, за рахунок країн Азії та Африки. Крім 
росту населення, продовольча безпека пов’язана з низкою інших 
факторів, таких як економічні кризи, війни, рівень розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва, засухи та неврожаї, державна по-
літика ціноутворення на продукти харчування та виробництво сіль-
ськогосподарської продукції, місце вітчизняних товаровиробників 
на світових ринках, співвідношення між експортом та імпортом 
тощо [2, 3].

Тому дослідження основних підходів до вирішення питання про-
довольчої безпеки в економічний теорії є актуальним, адже їх роз-
гляд дає змогу визначити шляхи забезпечення населення продукта-
ми харчування за науково-обґрунтованими нормами та доступними 
цінами при збереженні та покращенні середовища існування.

Проблема достатньої кількості продуктів харчування існувала 
протягом багатьох тисячоліть. Дефіцит продовольства історично 
супроводжував людство постійно. Ще у міфології індійців Цен-
тральної Америки можна знайти божество голоду, племена майя 
у своїх священних книгах, ритуалах і символах зображали та 
шанували головну на той час продовольчу культуру – кукурудзу. 
Створена грецькими богами жінка Пандора випустила на волю 
людські нещастя, в тому числі голод, який швидко поширювався 
по Землі.
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У перших економічних доктринах дослідники-меркантилісти 
пов’язували продовольче забезпечення з добробутом нації. Сис-
темно та комплексно це питання не досліджувалось, однак були 
зроблені висновки про небезпеку відтоку ресурсів з країни та на-
голошувалось на необхідності скорочення імпорту деяких товарів, 
в тому числі продовольчих.

Таких поглядів притримувався англійський економіст Т. Ман, 
який писав про економне споживання натурального багатства краї-
ни та пропонував увести закони, які б підтримували та стимулюва-
ли споживання власної продукції.

Велику увагу питанням виробництва, а не торгівлі (сфера обігу), 
приділяли фізіократи. Вони відстоювали думку про те, що чистий 
продукт в економіці створюється на землі, тобто у продовольчому 
виробництві. Так, Ф. Кене доводив, що для розвитку держави необ-
хідні дійсні багатства, які завжди потрібні та які завжди можуть 
бути продані. А це, в першу чергу, ресурси та продукти харчуван-
ня. Ідеї фізіократів користуються популярністю і сьогодні. Вони є 
важливими для забезпечення безпеки багатьох сучасних країн та 
галузей народного господарства.

Англійський економіст А. Сміт, засновник класичної школи, ви-
значив одними з фундаментальних залежностей існування держа-
ви від продуктів, які споживаються протягом року і складаються з 
власних або ввезених в результаті обміну продуктів з інших країн 
та від спеціалізації країни у виробництві продуктів землеробства і 
промисловості. Д. Рікардо продовжив вчення А.Сміта. Він говорив 
про безмежність потреб суспільства в товарах і послугах, але при 
цьому не піднімав питання обмеженості природних ресурсів. Про-
довольчу безпеку Д. Рікардо вирішує за допомогою вільної торгівлі 
та ввезення хліба.

Нові погляди на продовольчу проблему запропонував Т.Р. Маль-
тус. Він одним з перших встановив пряму залежність між високою 
народжуваністю та нестачею продовольства. Вивчаючи праці Мон-
тескьє, Юнга, Франкліна та інших вчених, Т. Мальтус висловив 
думку про обмеженість ресурсів. Він робить висновок про те, що 
якщо не стримувати приріст населення, то кожні 25-30 років кіль-
кість населення буде подвоюватися. Основним природним ресур-
сом він вважає землю, яка має обмеженість і постійно знаходиться 
під дією закону зниження родючості ґрунту. На його думку, нестача 
продуктів харчування, зниження доходів, висока смертність та інші 
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фактори ведуть до скорочення кількості населення до рівня, що 
межує з виживанням людства.

Особливий підхід у розробку теоретичних питань безпеки вніс 
К. Маркс. В своїй економічно-соціальній теорії він відстоював ідеї 
загрози вільного капіталізму для пролетаріату, так як вважав, що 
робітники і селяни утримуються як придаток до виробництва і їх 
зарплата зводиться до голодного мінімуму.

Економічна криза в капіталістичних країнах в тридцятих роках 
минулого століття призвела до різкого зниження обсягів виробни-
цтва в усіх галузях народного господарства, поширення безробіття, 
що обумовило зниження доходів населення і погіршення стану про-
довольчої безпеки населення. В цей час Дж. Кейнс запропонував 
нову теорію ринкових відносин, яка базувалась на державному ре-
гулюванні економіки в поєднанні з саморегулюванням ринку. Ця 
ідея має особливе значення для сільського господарства, яке через 
свою специфіку вимагає обмеженого впливу ринку та постійної 
підтримки держави. Таким чином, можна впливати на доходи на-
селення, його соціальну підтримку з боку держави, що підвищує 
продовольчу безпеку найбідніших верств населення.

На противагу кейнсіанству значного поширення набула неокла-
сична економічна теорія монетаризму М. Фрідмана. Він заперечує 
необхідність регулювання цін на сільськогосподарську продукцію. 
Однак, в цілому це протирічить досвіду аграрної політики країн, 
які досягли значних успіхів у сільському господарстві та забезпе-
чення продовольчої безпеки своїх країн.

Про функціонування ринку продовольства і в першу чергу на-
явність у достатній кількості хліба в умовах війни і революції писав 
Н.Д. Кондратьєв. Він показав значення продовольства у складні пе-
ріоди розвитку економіки, зменшення його доступності у зв’язку зі 
зростанням цін на продовольчі товари першої необхідності. 

Більшість українських вчених (М. Крупка, І. Михасюк, А. Мель-
ник, О. Гойчук [4] та інші) у своїх наукових дослідженнях визна-
чають основним у характеристиці продовольчої безпеки здатність 
держави гарантовано задовольняти потреби в продуктах харчу-
вання населення країни як за звичайних, так і надзвичайних умов. 
Продовольча безпека розглядається в контексті можливості держа-
ви гарантувати задоволення попиту в продовольстві на рівні, що 
забезпечує нормальний фізіологічний та інтелектуальний рівень 
життєдіяльності людини.
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Таким чином, в умовах глобалізації економіки однією з най-
важливіших світових проблем є продовольча проблема, яка без-
посередньо відноситься до фізичного існування мільйонів людей. 
Дослідження дозволяють зробити висновки про те, що на різних 
етапах розвитку економічної теорії вчені-економісти до ідеї безпеч-
ного розвитку підходили з різних позицій. Однак, жодна економіч-
на теорія до кінця не гарантує забезпечення продовольчої безпеки, 
навіть в нормальних (некризових) умовах розвитку. Тому забез-
печення продовольчої безпеки є важливим напрямком фінансово-
економічної політики будь-якої держави. Функції держави щодо 
її гарантування мають зводитися до регулювання процесів продо-
вольчого забезпечення, в тому числі створення умов для розвитку 
ринкового механізму господарювання, контролю за використанням 
ресурсів у сільському господарстві, підтримки та захисту економіч-
них інтересів товаровиробників, формування продовольчих запасів 
та резервних фондів на випадок надзвичайних ситуацій. 
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Підвищений інтерес науковців до різноманітних проблем під-
приємництва в 90-х роках минулого століття був пов’язаний, голо-
вним чином, з переходом від адміністративно-командної системи 
до ринкової, рушійною силою якої було прийнято вважати форму-
вання критичної маси самостійних товаровиробників, здатних ство-
рити конкурентне середовище [1; 2; 3; 4]. В подальшому теоретичні 
аспекти організації підприємницької діяльності збагачувались до-
слідженнями шляхів створення системи підтримки технологічних 
змін, активізації інноваційних процесів [5; 6; 7], в результаті чого 
суспільство отримує модернізоване виробництво, прогресивну 
структуру економіки, збалансованість державного бюджету, нові 
робочі місця, підвищення добробуту населення.

Теорія підприємництва досліджується у працях вчених як мину-
лого, так і сучасності, а саме: М Вебера, Дж.К. Гелбрейта, Р. Дамарі, 
П. Друкера, Дж.М. Кейнса, МХ. Мескона, М.Е. Портера, А. Сміта, 
М. Фрідмана, Ф. Хайєка, Й. Шумпетера. Ці та інші зарубіжні авто-
ри розкривають сутність підприємництва, умови його здійснення, 
характер та способи реалізації підприємницьких здібностей. Най-
частіше теоретичні проблеми пов’язуються з прикладними питан-
нями впровадження інновацій, управлінням, фінансовим менедж-
ментом, маркетингом, організацією підприємництва.

Незважаючи на різноманіття плідних дослідницьких наукових 
підходів до обґрунтування концептуальних основ, критеріїв, меха-
нізмів і інструментів економічної політики сприяння інноваційного 
підприємництва, фінансові, структурні та інституціональні обме-
ження виявилися непереборними чинниками, що не дозволили ре-
алізувати пізнавальні аспекти теорії підприємництва на практиці. 
Це не забезпечує єдності теорії і практики, свідчить про недостатнє 
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дослідження взаємозв’язків пізнавального та прикладного аспектів 
підприємництва, взаємообумовленості розвитку цього феномену з 
загальними міжсистемними і внутрісистемними трансформаціями. 

Витоки пізнавального аспекту теорії підприємництва полягає 
у визначенні сутності підприємництва, його ролі в економічному 
розвитку. Понятійний апарат теорії підприємництва складався про-
тягом тривалого часу, змінюючись під впливом базисних економіч-
них інститутів, вибудуваних державних і ринкових структур, пану-
ючих теоретичних точок зору, практики господарювання. З точки 
зору виявлення ефектів підприємництва, рушійних сил економічної 
системи видається надзвичайно плідною теорія економічного роз-
витку Й. Шумпетера. В працях цього вченого розкрито, як еконо-
мічна система породжує і продукує ту силу, що безперервно змінює 
її і надає їй нової динаміки росту. Рівноважний принцип зберігає 
свої можливості, поки в економічній системі не відбуваються сут-
тєві новації, наявність яких є ознакою переходу на новий рівень 
рівноваги. Економічний розвиток тим самим представлений у ви-
гляді послідовних змін рівноважних етапів. Ринок, таким чином, 
є сферою радикальних змін, які примушують суб’єктів економіч-
ної діяльності здійснювати нововведення, а економіку зростати та 
структурно змінюватися. Творча руйнація, що відбувається в рин-
ковій системі, на думку Й. Шумпетера, висуває на ключові позиції 
підприємця-новатора. Пріоритет конкуренції в сфері нових продук-
тів і технологій порівняно з ціновою конкуренцією змушує підпри-
ємців долати скуті рамки правил та норм, які склалися в існуючій 
ринковій економіці, реалізувати економічні інтереси її учасників.

Виникає певна суперечність між усвідомленням, ролі інновацій-
ного підприємництва у розв’язанні багатьох питань економічного 
розвитку і перебігом реального господарського життя країни. До-
статньо навести такі дані: доля інноваційних підприємств протягом 
тривалого періоду коливається в межах 20%, а витрати на науку 
закладаються в бюджет за залишковим принципом, що не дозволяє 
дотримуватися законодавчо закріпленої норми фінансування на-
уки та інновацій, яка складає 1,7% від ВВП країни. В той же час 
в країнах, які скидають технологічне ядро світового розвитку (Ні-
меччина, Англія, Франція, США, Японія) федерального бюджету 
фінансується 35-40% витрат на проведення НДДКР, що дозволяє 
мати частку інноваційної продукції, що спрямовується на експорт 
– 20-25% ВВП.
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Для України, економіка якої знаходиться в стані стагнації, важ-
ливого значення набуває дотримання балансу розподілу суспільних 
інтересів: адже реалізація інноваційних проектів за рахунок кон-
центрації коштів веде до відносного зменшення обсягів споживан-
ня та поточного виробництва й інвестування. Але з урахуванням 
положень кейнсіанської теорії, в довгостроковій перспективі саме 
технологічні зрушення, заходи державного сприяння інвестицій-
ним процесам стимулюють сукупний попит, а отже підтримують 
ефективну рівновагу.

В короткостроковому періоді доцільно задіяти безінвестиційні 
резерви зростання конкурентоспроможності – запозичення впрова-
джених інновацій, які вимагають в 5-10 разів менше витрат, ніж 
самостійні розробки, дозволяють скоротити час впровадження. Як 
свідчить світовий досвід, такі заходи, у поєднанні з інноваційною 
політикою, націленою на зміну економічної структури господар-
ського механізму, здатні посилити вплив сучасних технологій на 
вирішення соціально-економічних проблем, зміну галузевої струк-
тури, рівень конкуренції, рівень добробуту населення. Такої полі-
тики послідовно дотримується Японія, здійснюючи її паралельно з 
політикою ринкової орієнтації.

Якщо початкові технологічні прориви відбувалися в небагатьох 
галузях, які довели свою потенційну конкурентоспроможність, то 
наступна дифузія інновацій дозволило досягнути багатократного 
зростання виробництва та експорту японської продукції, що під-
тверджує взаємодію теоретичних і прикладних аспектів активізації 
інноваційної діяльності . Унікальні можливості виявлення і задо-
волення потреб у науково-дослідницьких роботах і розробках по-
силюються під впливом створення загального сприятливого інно-
ваційного клімату, попиту на інновації, формуванні високого соці-
ального статусу підприємців в суспільстві, освіті і науці.
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Міністерства фінансів України

Ефективність державного управління податковими реформами 
є предметом спеціальних досліджень та дискусій у фахових іно-
земних джерелах, тоді як українські науковці та практики, роблячи 
основний акцент на удосконаленні окремих податків і зборів, не 
приділяють достатньої уваги управлінським аспектам реформу-
вання. 

Спираючись на загальну теорію податків, досвід податкового 
реформування в Україні та світі, можна виокремити такі принципи 
ефективної податкової реформи 

– Податкова реформа повинна забезпечувати розумний баланс 
гнучкості і стабільності. 

На практиці існує ефект «втоми від податків», який полягає у 
тому, що часті зміни у податковій системі не лише дезорієнтують 
економічних агентів, збільшують витрати на адміністрування по-
датків, унеможливлюють планування підприємницької діяльності, 
а й дискредитують реформи взагалі. 

Перманентне здійснення реформування, як правило, є результа-
том або системних помилок при проектуванні змін, або гострої по-
літичної боротьби. Остання унеможливлює дотримання принципу 
наступності в податковій політиці, призводячи до проведення по-
даткової реформи (а то й до переписування Податкового кодексу) 
при кожному переході влади від однієї політичної сили до іншої.

– Податкова реформа має бути спрямованою не на задоволення 
кон’юнктурних політичних потреб, а на вирішення реальних стра-
тегічних проблем економіки й системи державних фінансів.

Мета конкретної податкової реформи визначається залежно від 
ступеня гостроти й пріоритетності існуючих проблем. Поєднання 



184

економічної кризи із кризою системи державних фінансів ставить 
уряди перед складним вибором між заходами фіскальної консолі-
дації, що, як правило, погіршують економічну ситуацію, і заходами 
стимулювання економічного зростання, що вимагають зниження 
податків та/або запровадження нових податкових стимулів і нега-
тивно впливають на стан державних фінансів, принаймні у корот-
костроковій перспективі. Якщо країна потрапляє в боргову залеж-
ність від міжнародних фінансових організацій і умовою надання 
їй кредитів є зменшення фіскальних дисбалансів, то у неї немає 
іншого виходу, як проводити податкову політику, спрямовану на 
досягнення цієї мети. Лише згодом (при покращенні стану держав-
них фінансів) можна вносити такі зміни в податкову систему, які б 
формували сприятливий для економічного зростання фіскальний 
простір.

– Заходи (інструменти) реалізації податкової реформи мають 
бути несуперечливими, адекватними меті та достатніми для її до-
сягнення.

Якщо реформою передбачене масштабне підвищення ставок і 
розширення бази певних податків і зборів у поєднанні з формаль-
ним об’єднанням декількох податків в один, не варто проголошу-
вати її метою покращення умов ведення бізнесу з одночасним під-
вищенням показників країни в міжнародних рейтингах. Така мета 
була визначена в Пояснювальній записці до проекту Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законів України (щодо податкової реформи)». Таку мету за допо-
могою означених заходів досягти не вдасться.. 

– У процесі реформування податкової системи має забезпечу-
ватись збалансованість різних, нерідко суперечливих цілей, пере-
дусім досягнення компромісу між ефективністю і справедливістю 
оподаткування, та урахування й узгодження інтересів усіх еконо-
мічних агентів. 

Певні заходи податкової реформи, наприклад, зниження макси-
мальної ставки податку на доходи та зменшення прогресивності 
обкладання, спрямовані на створення сприятливих умов для еконо-
мічного зростання, негативно впливають на справедливість оподат-
кування. Інколи це стає перешкодою на шляху проведення рефор-
ми, ускладнюючи досягнення суспільного консенсусу. Навряд чи 
можна вважати кроком на шляху до справедливого оподаткування 
вилучення з пенсій працюючих пенсіонерів, в частині перевищення 
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суми 3654 грн, на рівні 31,5% (зменшення суми пенсій працюючих 
пенсіонерів на 15% + 15% ПДФО + 1,5% військовий збір). Такі ви-
лучення не поширюються на жоден інший вид доходів ні фізичних, 
ні юридичних осіб. 

– Податкова реформа має проводитись у комплексі з реформу-
ванням інших сфер суспільного життя.

Проблеми, які ускладнюють ефективне функціонування систе-
ми оподаткування та деформують її вплив на економіку, передба-
чають зміни не лише податкового законодавства. До таких проблем 
належать ухилення від сплати податків і корупція у фіскальних ор-
ганах, «убудованість» корупції у цих органах у загальну ієрархічну 
систему корупційних відносин у країні, незахищеність прав влас-
ності, монополізація галузей і сфер діяльності тощо Все це гальму-
ватиме досягнення цілей і виконання завдань будь-якої податкової 
реформи.

– При проектуванні податкової реформи мають ураховуватися 
міжнародні податкові правила, дво- та багатосторонні податкові 
угоди, Директиви Ради ЄС. 

Країна, що підписала Угоду про асоціацію з ЄС і взяла 
зобов’язання адаптувати податкове законодавство до Директив ЄС, 
не може не враховувати положення цих директив, визначаючи на-
прями реформування своєї податкової системи. Наприклад, в укра-
їнській практиці таким, що не відповідає міжнародним угодам, є 
запровадження акцизного податку на роздрібний продаж. Це супер-
ечить вимогам статті 2 Директиви Ради ЄС від 16 грудня 2008 р. 
[1], згідно з якою підакцизні товари підпадають під акцизний збір у 
момент їх виробництва або імпорту. 

Певні обмеження на податкові реформи накладає також між-
народна податкова конкуренція за мобільні фактори виробництва. 
Зокрема, визначаючи прийнятну модель оподаткування доходів 
фізичних осіб не можна не враховувати того факту, що 8 серед 11 
постсоціалістичних країн – членів ЄС запровадили пропорційний 
податок на доходи, а середній рівень ставок податку на прибуток 
у цій групі країн становить 17,7%, у т.ч. в Болгарії – 10%, Литві і 
Латвії – 15%, Румунії – 16%, Словенії – 17%. 

– При проектуванні податкової реформи мають ураховуватись 
особливості і втрати перехідного періоду. 

Перехідний період – це період імплементації нових податкових 
правил, Економічні й фіскальні наслідки податкової реформи про-
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тягом перехідного періоду можуть відрізнятися від тих, які мати-
муть місце по його закінченні. 

Наприклад, для податку на прибуток і єдиний соціальний внесок 
перехідний період становить, приблизно, два роки. Для уникнення 
втрат бюджету протягом цього періоду при проектуванні податко-
вої реформи мають бути передбачені компенсатори.    

При визначенні масштабів очікуваних втрат перехідного пері-
оду, як зазначається в робочому документі ОЕСР «Реформи в про-
веденні економічної політики та економічне зростання», необхід-
но враховувати «ефект оголошення» [2]. Його сенс полягає у тому, 
що просте оголошення про проведення податкової реформи може 
вплинути на поведінку суб’єктів економічних відносин ще до по-
чатку її реалізації. Особливо зважено до визначення втрат перехід-
ного періоду необхідно підходити, проектуючи зміни в податках 
«регулятивного» характеру, які мають найбільші «ефекти оголо-
шення», зокрема, екологічних. 

– При проектуванні податкової реформи важливо правильно ви-
брати час для її проведення (з урахуванням стану економіки і дер-
жавних фінансів, а також політичної кон’юнктури).

Досвід показує, що найчастіше стимули до проведення орієнто-
ваних на зростання податкових реформ виникають під час еконо-
мічної кризи, оскільки такі реформи можуть пом’якшити її наслід-
ки, створивши передумови для виведення економіки на траєкторію 
зростання до настання піку кризи. Проте тоді ж можуть виникну-
ти проблеми, пов’язані з погіршенням стану державних фінансів, 
оскільки спад ділової активності може звузити фіскальний простір, 
доступний для фінансування реформ.
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Територіальна складова розвитку будь-якої країни завжди була 
і залишається предметом особливої уваги з боку державних інсти-
туцій через визначальний вплив регіональних процесів на динамі-
ку показників і структуру усієї національної економіки та рівень 
її конкурентоспроможності у світовому масштабі. Динамічність 
змін, що відбуваються нині під впливом глобалізації, потребують 
адекватного та досить швидкого реагування у вигляді визначеної 
стратегії та оперативних заходів державної регіональної політики, 
що посилює її значимість задля розв’язання наявних проблем міс-
цевого, міжрегіонального (загальнодержавного) й міждержавного 
характеру. Формування власної регіональної політики в Україні 
розпочалося та продовжується з часу набуття нашою країною неза-
лежності, однак фактичний стан справ у багатьох регіонах країни, 
асиметричність та посилення регіональної нерівномірності роз-
витку національної економіки, свідчить про її недосконалість, що 
власне й зумовлює необхідність пошуку та обґрунтування нових 
методологічних підходів щодо її здійснення, у тому числі з враху-
ванням досвіду інших країн. 

Складність вибору ефективної моделі управління регіональ-
ним розвитком національної економіки значною мірою обумовле-
на його багатовекторністю та наявністю різнопланових критеріїв 
оцінки, які часто «конфліктують» між собою. Головними протиріч-
чями щодо визначення пріоритетних векторів та оцінки регіональ-
ного розвитку є критерії ефективності та соціальної справедливос-
ті. Перший з них передбачає максимізацію темпів розвитку регіону, 
що у свою чергу потребує залучення й використання необхідних 
ресурсів, більшість з яких є обмеженими, а тому задля забезпечен-
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ня досягнення високих темпів розвитку відбувається «керований», 
а частіше некерований процес їх «перетоку» з інших територій, що 
погіршує можливості щодо належного розвитку регіонів-донорів. 
Соціальна справедливість передбачає зниження розбіжностей між 
окремими територіями за показниками доходів та рівня життя на-
селення на тлі тенденції щодо їх постійного зростання. 

З практичної точки зору досягнення «гармонії» між зазначени-
ми критеріями можливе, з одного боку, за умови оптимізації розпо-
ділу ресурсів між регіонами та жорсткого державного контролю за 
цим процесом, що в умовах ринкової економіки та різних «старто-
вих» умов і специфічних особливостей регіонів вкрай ускладнено. 
Інший шлях полягає у стимулюванні або «не перешкоджанні» ви-
переджаючому розвитку окремих регіонів («центру», «вулканів», 
«точок зростання» тощо), що має супроводжуватися ефективним 
перерозподілом ресурсів на загальнодержавному рівні, виходячи з 
принципу зниження міжрегіональних розбіжностей, передусім за 
показниками людського розвитку.

Прийняті численні стратегії та нормативні документи з питань 
управління процесами регіонального розвитку з початку утворен-
ня незалежної української держави є яскравим свідченням пошуку 
шляхів оптимальної моделі, якої, на жаль, й досі не знайдено.

Аналіз динаміки територіальної концентрації виробництва ва-
лового регіонального продукту (до 2004 р. – валової доданої вар-
тості) за період з 1996 по 2013 рр., свідчить про чітку тенденцію 
формування в країні центр-периферійної (монополюсної) моделі 
розвитку національної економіки, з окремими незначними додат-
ковими «точковими» проявами зростання. Так, сумарні структурні 
зміни перерозподілу виробництва валового регіонального продукту 
в Україні за 17 років склали 14,2%, з яких 13,1% припадає на збіль-
шення частки м. Києва – з  7,4% у 1996 р., до 20,5% у 2013 р. Друге 
місце посідає Дніпропетровська область, частка якої у виробництві 
валового регіонального продукту за період, що розглядається, зрос-
ла на 0,6% та становила у 2013 р. 10,0%. Найбільших же «втрат» у 
скороченні частки у виробництві валового регіонального продукту 
за цей же період зазнали Запорізька (1,8%),  Донецька (1,5%), Лу-
ганська (1,4%) області [1].

Другою характерною тенденцією є постійне зростання концен-
трації базових для національної економіки ресурсів і витрат в об-
меженій кількості регіонів, що створює підґрунтя та несе у собі 
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небезпеку подальшого посилення нерівномірності та загострення 
соціально-економічних й політичних проблем в Україні. Лише у 4 
регіонах - Дніпропетровська, Донецька, Харківська області та Сто-
личному регіоні (Київська область разом з м. Києвом) станом на 
2013 рік було сконцентровано 1/3 економічно активного населення, 
понад 55% капітальних інвестицій, реалізовано майже 58% про-
мислової продукції країни, а валові витрати на науково-дослідну 
діяльність та кількість зайнятих у науковій та дослідній діяльності 
перевищили 75% [2]. 

Вищезазначені процеси у сфері економічної діяльності призво-
дять до суттєвої територіальної диференціації за показниками, що 
характеризують доходи та життєвий рівень населення. На підтвер-
дження наведемо лише регіональні розбіжності за показником се-
редньої заробітної плати. У 2013 р. середня заробітна плата у 16-ти 
регіонах України була нижчою за її середній рівень по країні, при-
чому у 8-ми регіонах це відставання складало понад 20% (найбіль-
ше у Тернопільській області – 27,7%). А розрив між м. Києвом та 
такими регіонами країни як Тернопільська, Херсонська, Чернівець-
ка, Чернігівська області за показником середньої заробітної плати 
складав 2 і більше рази [3].

Низька економічна й соціальна результативність державної ре-
гіональної політики, посилення диференціації між регіонами, осо-
бливо за показниками рівня життя населення, стали поштовхом до 
розроблення та затвердження у 2014 р. нової Державної Стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року, в основу якої покла-
дено сучасну парадигму управління регіональним розвитком, що 
вже пройшла практичну апробацію й довела свою ефективність на 
європейському просторі, зокрема у Польщі.  

Досягнення визначених у Державній Стратегії регіонального 
розвитку орієнтирів та бажаних параметрів розвитку регіонів по-
требує: 

формування у вітчизняних управлінців відповідної «ідеології» 
щодо бачення пріоритетів регіонального розвитку, з врахуванням 
місцевих особливостей, їх оптимізації за критеріями «ефективнос-
ті» й «соціальної справедливості» для окремих територіальних оди-
ниць та розроблення на їх основі регіональних стратегій розвитку;

створення адекватного вимогам часу ефективного інституційно-
го забезпечення реалізації нової регіональної політики держави;

ретельного аналізу наявного позитивного зарубіжного досвіду 
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управління регіональним розвитком, оцінки можливості та доціль-
ності його адаптації відповідно до українських умов;

диверсифікації джерел фінансування регіонального розвитку, у 
тому числі за рахунок прямої участі держави в реалізації значимих 
міжрегіональних інфраструктурних проектів, залучення коштів 
між народних організацій, подальшого зміцнення місцевих бюдже-
тів, критерієм якого має стати можливість забезпечення досягнення 
державних соціальних стандартів в кожному населеному пункті та 
у кожній адміністративно-територіальній одиниці;

відновлення системи прогнозування та планування регіональ-
ного розвитку на усіх рівнях територіальної системи (регіон, цен-
тральні міста регіонів, інші міста, сільські території), впроваджен-
ня кластерного підходу в управлінні регіональним розвитком;

удосконалення системи моніторингу регіонального розвитку, з 
використанням передового європейського досвіду, запровадження 
рейтингової оцінки рівня розвитку регіонів.  
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 Проблема аналізу фіскальної політики не є новою для еконо-
мічної теорії, але такий аспект як встановлення фіскальних правил 
та аналіз їх виконання існує не так давно в світовій теорії. «Прави-
ла фіскальної політики» вперше було обґрунтовано як специфічні 
нормативно-правові правила та процедури, які обмежують і раціо-
налізують фінансову діяльність держави [1].

 Справжній бум імплементації фіскальних правил почався у 
1990–х роках. У другій половині ХХ ст. фіскальні правила почали 
активно використовуватися провідними країнами світу у практиці 
державних фінансів. Ці правила зазвичай законодавчо обмежують 
дефіцит бюджету чи його структурну складову та державний борг 
або містять норми про балансування бюджету протягом економіч-
ного циклу тощо. Фіскальні правила зазвичай включають умови, за 
яких допускаються відхилення від встановлених обмежень та до-
пустимий розмір таких відхилень.

Найбільш відомим фіскальним правилом, що виступає орієн-
тиром реалізації фіскальної політики, і було запроваджене у різні 
часи в багатьох країнах світу, є «золоте правило», яке наголошує на 
тому, що державні запозичення повинні спрямовуватися виключно 
на інвестиції, а не на фінансування поточних видатків [2].

Іншим поширеним фіскальним правилом, що логічно доповнює 
«золоте правило» фіскальної політики, є правило стійкого інвесту-
вання, яке наголошує на дотриманні «стабільної і розумної» межі 
державного боргу (оптимальний розмір коливається від 40 до 60% 
ВВП). 

Дія обох правил загалом у багатьох країнах ЄС підтвердила 
свою ефективність, наприклад, у Великобританії, Ірландії. Хоча в 
теоретичних дискусіях досить важко обґрунтувати визначені межі 
державного боргу – чому саме 40%, а не 38% або 43%. Жорстке 
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дотримання країнами саме цих меж може виявитись рішенням, да-
леким від оптимального. Крім того, запровадження «золотого пра-
вила» містить чимало спірних моментів, наприклад, деякі видатки 
– на освіту, охорону здоров’я та навколишнє середовище, пенсійні 
реформи, можна класифікувати як поточні. Але, насправді, вони за-
безпечують добробут наступних поколінь) [3].

Країни-члени ЄС користуються великою кількістю фіскальних 
правил, важливе місце серед яких займають саме боргові. На даний 
момент в країнах-членах ЄС запроваджено 18 правил щодо боргу, 
основними з яких є: правило верхньої межі боргу в номінально-
му виразі (це правило запровадило 5 країн), правило верхньої межі 
боргу у% від ВВП (запровадили 9 країн), правило верхньої межі 
боргу відносно спроможності погашення (запровадили 8 країн) та 
інші правила, визначені власними законами країн, наприклад, «Про 
фіскальну відповідальність», «Про фіскальну дисципліну» чи за-
значені в їх Бюджетних кодексах[4].

В Україні теж є практика встановлення, так званих фіскальних 
правил, аналіз дотримання яких дав змогу зробити висновок про їх 
повне або часткове виконання.

Зі статті 16.1 Бюджетного Кодексу України[4] випливає, що в 
українському законодавстві обсяг державних запозичень обмежу-
ється у непрямий спосіб. Адже це відбувається в межах граничного 
обсягу державного боргу. Але, зважаючи на те, що щороку в Украї-
ні переглядається і перезатверджується граничний обсяг державно-
го боргу, цю норму важко назвати фіскальним правилом.

В Україні відповідно до ст. 18.2 Бюджетного Кодексу «загаль-
ний обсяг державного боргу та гарантованого державного боргу на 
кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% річного но-
мінального обсягу валового внутрішнього продукту». Відомо, що 
норма в 60% була запозичена з практики Європейського Союзу, а 
саме з маастрихстких критеріїв. Аналіз статистичних даних пока-
зав, що, починаючи з 2014 року, індикатор відношення прямого та 
гарантованого державного боргу перевищив норму, при цьому си-
туація погіршувалася щомісяця.

В деякій мірі боргове питання в Україні регулюється за допомо-
гою резервного фіскального правила. У зв’язку з наданням урядом 
гарантій за кредитами окремих суб’єктів господарювання, виникає 
гарантований державний борг. За своїм характером він є умовним, 
оскільки існує лише як потенційні боргові зобов’язання, які реаль-
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но доведеться виконувати уряду в разі неплатоспроможності пози-
чальника. Стаття 17.15 Бюджетного Кодексу України [5] зобов’язує 
передбачати кошти на виконання гарантійних зобов’язань, термін 
сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді. Запрова-
дження цієї процедури є цілком виправданим і корисним для за-
безпечення платоспроможності уряду за його зобов’язаннями. 
Проведений аналіз показав, що дане правило справно виконується, 
оскільки необхідні кошти постійно передбачаються в спеціальному 
фонді Державного бюджету. 

Великою проблемою дотримання в Україні фіскальних правил є 
відсутність вітчизняного Закону «Про фіскальну відповідальність», 
що регламентуватиме наявні та нові фіскальні правила, визначати-
ме механізм моніторингу їх дотримання та чіткі санкції за їх пору-
шення. Очевидно, що при вирішенні цієї проблеми не обійтися без 
врахування досвіду зарубіжних країн. Найбільші напрацювання в 
даному аспекті має законодавство США. На нашу думку, актуаль-
ним є врахування досвіду й інших країн, а особливо – країн ЄС. 
Йдеться про Іспанію, де діє Закон «Про бюджетну стабільність в 
регіонах», про Литву й Закон «Про фіскальну відповідальність», 
Нову Зеландію й Закон «Про контроль за фіскальною дисциплі-
ною». 

Сьогодні в Україні необхідно інституційно сформувати вітчизня-
ну систему фіскальних правил, враховуючи останні напрацювання 
міжнародної практики. Адже саме фіскальні правила допомагають 
утримувати визначений рівень державного боргу, «розширюють» 
горизонт фіскального планування, обмежують зростання держав-
них видатків, локалізують негативний вплив, так званої «фіскаль-
ної короткозорості».
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
НАУКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – 

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ціх Г.В., 
кандидат економічних наук, доцент

Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя

Характерною рисою сучасних вітчизняних та зарубіжних дослі-
джень у галузі української управлінської думки продовжує зали-
шатись недостатня увага до вивчення цієї важливої ділянки науки 
викладання щодо періоду другої половини XIX – початку XX ст. 
Причину цього явища вбачаємо насамперед у добровільній відда-
чі науковцями – економістами, управлінцями – досліджень управ-
лінської думки цього періоду правознавцям. Очевидно, таке ста-
новище виникло із-за того, що у зазначений вище період розвиток 
управлінської науки здійснювався під егідою поліцейського права, 
як наукової та навчальної дисципліни.

Проте у зв’язку з цим доречно звернутись до тодішньої тради-
ції розгляду курсу поліцейського права у складі економічних наук. 
Однією з цікавих сторінок історії Імператорського Харківського 
університету є видатна науково-викладацька діяльність професора 
університету Л. фон Якоба (1759-1827), автора ряду праць з еконо-
мічних наук. У 1809 р. він видав німецькою мовою ґрунтовну працю 
«Grundsatze der Polizeigesetzgebung» («Основи поліцейського зако-
нодавства і поліцейських установ»). Автор включав поліцейське 
право до економічних наук і вважав, що предметом його є еконо-
мічне законодавство [1, с. 12]. В українській літературі цей напря-
мок активно розвивали провідні вчені-поліцеїсти трьох універси-
тетів – Харківського (К. Гаттенбергер, В. Левитський), Київського 
(М. Бунге, А. Антонович, Д. Піхно, М. Цитович), Новоросійського 
(М. Шпилевський, П. Шеймін та ін.). Водночас завдяки науковим 
зусиллям цієї плеяди українських учених відбувалося становлен-
ня історії науки управління у нашій країні. Вже у 1920-х рр. воно 
ознаменувалося інтенсивним розвитком науки менеджменту (на-
самперед наукової організації праці, школи Ф. Дунаєвського тощо) 
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та подальшим розвитком історії української управлінської думки в 
контексті світової.

Сучасні українські вчені Ю.І. Римаренко, В.Б. Авер’янов, І.Б. 
Устенко відзначають як характерну ознаку розвитку поліцейського 
права в Україні виклад його з економічних позицій в університе-
тах країни, вслід за професором Київського університету та видат-
ним державним діячем М.Х. Бунге (1823-1895). У такому дусі були 
написані та видані праця професора Харківського університету 
К.К. Гаттенбергера «Введение в курс полицейского права» (Х., 
1905), а також праці професорів Університету св. Володимира 
А.Я. Антоновича «Полицейское право и политическая экономия» 
(К., 1883) і «Курс государственного благоустройства (полицейское 
право)» в 2-х частинах (К., 1889-1890) та М.М. Цитовича «Лекции 
по полицейскому праву» (К., 1884) [1, c. 14]. Сучасні дослідники 
до цього списку включають також професора Харківського універ-
ситету В.Ф. Левитського, якого вважають більше економістом, ніж 
юристом. Перу його належить методологічна праця «Предмет, за-
дача и метод науки полицейского права» (Х., 1894) та курс лекцій з 
поліцейського права (Х., 1896) [1, c. 15].

Трактування змісту складників, що входять до методології на-
уки поліцейського права (предмет і методи науки, належність її 
до певної галузі знань, функції тощо), в основному відзначали-
ся єдністю, хоч і допускали певний плюралізм думок. Якраз ця 
теоретико-методологічна єдність слугує надійною підставою для 
віднесення провідних представників поліцейського права з різних 
університетів України до представників напряму економічної по-
ліцеїстики, як управлінської науки (вчення про внутрішнє управ-
ління).

У визначенні цієї належності принципове значення надається 
трактуванням предмету науки. На думку М.Х. Бунге, «поліцейське 
право викладає юридичні норми, яким підпорядковуються сус-
пільні відносини в розрахунку на загальне благо, тобто добробут і 
безпеку. Ці норми встановлюються і підтримуються поліцейською 
владою, встановлюються у спілках, що виникають між людьми 
(політичних, місцевих і особистих)» [1, с. 382-383]. Відповідно до 
цього визначення встановлювалися особливості методологічного 
підходу до змісту науки: «Поліцейське право в широкому розумінні 
має двоїстий зміст: воно вміщує в собі постанови, що відносяться і 
до добробуту (закони добробуту), і до безпеки (закони благочиння; 
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останні становлять предмет поліцейського права у вузькому розу-
мінні (Штейн)» [1, с. 77].

Професор Харківського університету В.Ф.Левитський (1854-
1939) вважав основним предметом поліцейського права вивчення 
відносин держави до сфери приватних інтересів громадян, і до спі-
лок, товариств та суспільства, існування яких викликається різного 
роду культурними потребами [2, с. 235]. Це визначення відобра-
зило нове розуміння предмету поліцейського права (внутрішнього 
управління) у зв’язку з переходом на початку XX ст. від концепції 
«поліцейської держави» до концепції «культурної держави». 

На відміну від ряду українських та зарубіжних поліцеїстів, що 
включали до державного управління зовнішнє і внутрішнє управ-
ління, професор Київського університету М.М. Цитович (1861-
1919) розрізняв ці види управління, а тому і враховував це розріз-
нення при визначенні предмета поліцейського права. Внутрішнє 
управління, писав учений, «має своїм предметом, з одного боку, 
захист осіб, майна і громадського порядку від різноманітних загроз 
(крім іноземного вторгнення), а з другого – безпосереднє сприяння 
населенню у досягненні ним різних культурних цілей (господар-
ських, наукових, моральних і т.д.)» [1, с. 390]. На його думку, вка-
зати межу і способи втручання держави з метою забезпечення без-
пеки і добробуту – становить загальну задачу науки поліцейського 
права у всіх його відділах [1, с. 393].

Як основоположник наукового напряму економічної поліцеїсти-
ки (вчення про внутрішнє управління) М.Х. Бунге виокремив два 
відділи поліцейського права – благоустрою і благочиння. Однією 
із спільних рис цих двох відділів науковець вважав спроби їх пред-
ставників віднайти межі між діяльністю держави або суспільної 
влади і приватних осіб. «При цьому послідовники різних напря-
мів у політичній економії та у праві, – писав учений, – вважають 
умовою благополуччя і безпеки або визначення певних меж як для 
суспільної влади, так і для вільної особи, або ж – можливо більше 
переважання тієї чи іншої стихії» [1, с. 78].

Спільним для М.Х. Бунге та інших українських представників 
економічного напряму в поліцейському праві було ретельне ви-
вчення досвіду його застосування на практиці. Водночас вони не 
вважали завданням науки відшукання тих меж, у яких суспільна 
влада і вільна особа можуть діяти благотворно. Вони також не вба-
чали завдання науки у наданні переваги одній з цих сторін суспіль-
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ного процесу («природних стихій суспільства», за термінологією 
М.Х. Бунге). На думку представників економічної поліцеїстики, 
корінь питання лежить у досягненні нової взаємодії між ними. При 
цьому М.Х. Бунге вважав, що «розширення кола діяльності сус-
пільної влади (у державі, області та в общині) ніскільки не утискає 
особистої свободи людини» [1, с. 78]. Таким чином, прихильність 
вченого до конкурентних засад, свободи особи, свободи договорів, 
непорушності приватної влади тощо по суті означало зняття з по-
рядку денного питання про межі втручання держави в економічне 
життя. Водночас це не виключало можливості здійснення держав-
ного протекціонізму в галузі торгової політики, заходів фабричного 
законодавства та ін.

Таким чином, теоретико-методологічні засади науки поліцей-
ського (адміністративного) права вчених другої половини XIX – по-
чатку XX ст. із трьох університетів України – Київського, Харків-
ського та Новоросійського (нині – Одеського) слугують підставою 
для об’єднання цих учених в один науковий напрям як представ-
ників української економічної поліцеїстики (вчення про внутрішнє 
управління). Вони сформулювали та розкрили ряд методологічних 
принципів аналізу питань управління і тим самим засвідчили висо-
кий рівень розвитку управлінської думки, як особливої галузі тео-
ретичного і практичного знання.
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кандидат економічних наук, доцент, 

експерт з питань публічно-приватного партнерства

Дорожнє господарство належить до стратегічних галузей націо-
нальної економіки, а мережа автомобільних доріг загального ко-
ристування є вагомою складовою інфраструктурного потенціалу 
України. Протяжність та стан автодоріг впливає не тільки на без-
пеку та якість перевезення вантажів та пасажирів, мобільність та 
рівень зайнятості населення, доступність освітніх та інших послуг, 
а й обумовлює зміну темпів та потоків руху капіталу в Україні та за 
її межами, а також є необхідною передумовою відновлення конку-
рентоспроможності економіки країни в цілому. 

Базовими проблемами галузі автомобільних доріг, що обумов-
люють зниження використання її потенціалу в економіці України, 
є такі [1; 2; 3]: незадовільний транспортно-експлуатаційний стан 
автодоріг; високий рівень монополізації та низький рівень ефектив-
ності у сфері управління та надання послуг у сфері автомобільних 
доріг; недостатній рівень фінансування робіт з будівництва, рекон-
струкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг та об’єктів дорожнього сервісу; незадовільний рівень без-
пеки дорожнього руху; відставання розвитку автомобільних доріг 
загального користування від темпів автомобілізації країни; низький 
рівень сервісного обслуговування користувачів.

Економіка України щорічно через незадовільний стан мережі ав-
томобільних доріг загального користування недоотримує близько 
5% ВВП, а це близько 70 млрд. грн., тоді як у 2001 році такі втрати 
становили приблизно 20 млрд. грн. на рік, або 3,5% ВВП. Ці втрати 
базуються в першу чергу на перевитратах пального і загальному 
зростанні витрат на перевезення через зменшення швидкості, а та-
кож в необхідності додаткового ремонту автомобілів [4].

Фактична потреба у фінансуванні дорожньої галузі в Україні 
значно перевищує поточні показники відповідних видатків. Так, в 
сучасних умовах заміни дорожнього покриття потребують майже 
всі 169,5 тис. км доріг загального користування, для чого за оцін-
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ками експертів потрібно витратити не менше 450 млрд грн. Що-
річно українські автомобільні дороги потребують близько 40 млрд 
грн. капітальних вкладень. Капітального або середнього ремонту за 
нормативами потребують 35 тис. км доріг щорічно, однак, за остан-
ні 5 років відремонтовано близько 5 тис. км [5].

За таких умов розвиток мережі автодоріг в Україні потребує 
поєднання потенціалу державного та приватного секторів, форму-
вання партнерських відносин держави і бізнесу, посилення ролі й 
значення приватних інвесторів і операторів, пошуку найбільш раці-
ональних форм їхньої взаємодії та розподілу сфер відповідальнос-
ті. Законодавство України передбачає будівництво та експлуатацію 
платних автомобільних доріг на принципах державно-приватного 
партнерства та концесії, зокрема. Передача автомобільних до-
ріг загального користування в концесію здійснюється на підставі 
ст. 15 Закону України «Про автомобільні дороги». Віднесення доріг 
загального користування до розряду платних здійснюється з ураху-
ванням державної стратегії розвитку автодоріг на підставі окремо-
го закону і за наявності альтернативного проїзду по безкоштовній 
автодорозі та при суттєвому її вдосконаленні (ст. 27 Закону Украї-
ни «Про автомобільні дороги»). Платні автодороги залишаються у 
державній власності і не підлягають приватизації або відчуженню. 
Плата за проїзд спрямовується до Державного бюджету України 
і використовується в першу чергу на погашення залучених кре-
дитних ресурсів та витрати, пов’язані з ремонтом та утриманням 
платної дороги (ст. 29 Закону України «Про автомобільні дороги»). 
Перелік об’єктів концесії у сфері будівництва та експлуатації авто-
доріг визначається і затверджується Кабінетом Міністрів України 
відповідно до Державної програми розвитку автомобільних доріг 
на 2013-2018 роки та з урахуванням їх соціально-економічної ефек-
тивності (ст. 2 Закону України «Про концесії на будівництво та екс-
плуатацію автомобільних доріг»).

Стаття 4 Закону України «Про концесії на будівництво та екс-
плуатацію автомобільних доріг» визначає такі джерела доходу 
концесіонера від експлуатації автомобільної дороги: плата за про-
їзд автомобільною дорогою, що вноситься користувачем; плата за 
експлуатаційну готовність автомоб ільної дороги, що вноситься 
концесієдавцем; плата за експлуатацію об’єктів дорожнього сер-
вісу, що вноситься користувачем; дотації та/або компенсації, що 
надаються концесієдавцем; інші джерела доходу, що визначаються 
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концесієдавцем на підставі ТЕО та/або проектно-кошторисної до-
кументації. Максимальний розмір плати за проїзд автомобільними 
дорогами, побудованими на умовах концесії, порядок розрахунку і 
надання дотацій, компенсацій, а також порядок розрахунку плати 
за експлуатаційну готовність автомобільної дороги, визначає Кабі-
нет Міністрів України (ст. 4 Закону України «Про концесії на будів-
ництво та експлуатацію автомобільних доріг»).

На шляху досягнення цілей та напрямів реформування дорож-
ньої галузі в Україні існує ряд перепон для реалізації концесійних 
проектів. Усі перепони можна класифікувати як зовнішні та внут-
рішні відносно проекту.

Зовнішні перепони включають: тривалі терміни окупності кон-
цесійних проектів в умовах економічної та політичної невизначе-
ності; низький рівень платоспроможності населення та його об’єк-
тивна незацікавленість у послугах, які надаються приватним секто-
ром за умови введення нових платежів (зокрема, за користування 
платними концесійними дорогами); несприятливий інвестиційний 
клімат у країні; незавершеність процесу оформлення власності на 
землю, неврегульованість питань оренди земельних ділянок для 
концесійної діяльності на території кількох територіальних громад 
тощо.

Внутрішні перепони, значною мірою, пов’язані з: недооцінкою 
складності та комплексності проектів ДПП з боку уряду та органів 
державного управління, які ініціюють та погоджують проект (від-
сутність системного бачення необхідних передумов реалізації про-
ектів ДПП та реальної підтримки ініційованих проектів); низькою 
інституційною спроможністю Укравтодору та місцевих органів 
влади у частині підготовки проектів (у першу чергу, брак кадрових 
ресурсів та методичного забезпечення концесії на всіх стадіях жит-
тєвого циклу проекту); окремими вадами нормативно-правового 
регулювання; фінансуванням за залишковим принципом підготов-
ки проектної та конкурсної документації, проведення концесійного 
конкурсу; відсутністю реальних інвесторів (сума інвестицій більше 
500 млн дол.); бюрократією, частими змінами у пріоритетах роз-
витку галузі; відсутністю єдиного методичного забезпечення іден-
тифікації, ініціювання, розробки, закупки, реалізації і моніторингу 
проекту ДПП; відсутністю досвіду і професійних навичок у сфері 
формування й управління проектами ДПП (проведення конкурсів; 
укладання договорів, розподіл відповідальності та ризиків; управ-
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ління проектами; моніторинг та оцінка реалізації партнерських 
проектів) у середовищі обох секторів – державного та приватного.

Досвід підготовки концесійних проектів будівництва та експлу-
атації автодоріг в Україні свідчить про необхідність існування ряду 
передумов для ініціювання концесійного проекту. Серед зазначених 
передумов основними є такі: інтенсивність руху за аналізованим 
напрямком має перевищувати 10 тис. авто на добу з перспективою 
зростання; наявність розробленої проектної документації (стадія 
ТЕО або «Проект»); наявність відведених земельних ділянок під 
будівництво (одна з ключових вимог приватного інвестора до кон-
цесійного проекту); наявність альтернативної дороги за напрямком 
для безоплатного проїзду; суміщення дороги з напрямками між-
народних транспортних коридорів; відповідність проекту пріори-
тетам економічного і соціального розвитку України (програмним 
документам).
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Теоретична та прикладна економічна наука ХХІ ст. стикається з 
новими проблемами та невирішеними завданнями. Сучасні дослід-
ники пропонують низку концепцій, котрі віддзеркалюють сучасні 
особливості економічного розвитку. Ці концепції подано у табл. 1:

Таблиця 1
Характеристика концепцій 

Тип 
економіки

Основні характеристики Час 
виникнення

Постіндустрі-
альна 
економіка 

Автоматизація, роботизація, комп’ю-
теризація матеріального виробниц-
тва, зростання сфери послуг

50-60 рр. ХХ ст.

Економіка 
знань

Створення, накопичення, розповсю-
дження та використання знань

60 рр. ХХ ст.

Інноваційна 
економіка

Створення, дифузія, впровадження та 
споживання інновацій

70 рр. ХХ ст.

Інформаційна 
економіка

Формування, накопичення, передача, 
застосування електронної інформації

Рубіж ХХ – 
ХХІ ст.

Мережева 
економіка

Виробництво, обмін і розподіл мере-
жевих благ

Рубіж ХХ – 
ХХІ ст.

Джерело: [1].

Визначний внесок у формування постіндустріальної парадигми 
належить Д. Беллу [2].

Поняття «економіка знань» введено у науковий обіг австрій-
ським ученим Фрицем Махлупом у 1962 р. для позначення сукуп-
ності високотехнологічних секторів національного господарства. 
Дослідники зазначають [3; 4], що в економіці знань відбувається 
збільшення частки інтелектуальних товарів та послуг на ринку, то-
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варом стає освіта [4, с. 60-62]; відбувається бурхливий розвиток та 
розповсюдження такого товару, як інформаційні технології [3].

Виникнення концепції інноваційної економіки стало наслідком 
визнання залежності розвитку економіки і суспільства від ново-
введень та нових технологій. В умовах цього типу економіки від-
бувається значне збільшення обсягу купівлі-продажу товару – ін-
новації (продукту, ресурсу, інформації, знання, ноу-хау), стабільне 
зростання частки наукомістких товарів [4]; нарощування швидко-
сті продукування нових знань і виробництва нових технологій і 
товарів [5]. 

В економічній теорії широко використовуються терміни «мере-
жева економіка» та «віртуальна економіка». Мережеву економіку 
визначають як економіку, пов’язану із виробництвом і розподілом 
мережевих благ, яким притаманні такі властивості як комплімен-
тарність, суттєва економія на масштабі виробництва, сітьові зо-
внішні ефекти [6]. 

З розвитком Інтернету та інформаційних технологій з’явилася 
віртуальна економіка – економіка, що спирається на електронний 
бізнес [7]. Відмінність між традиційним і електронним бізнесом 
яскраво демонструє відмінність між звичайним та електронним то-
варом. 

 Компанія Iron Realms Entertainment у 1998 стала першою, хто 
отримав прибуток від продажу віртуальних товарів від аукціону, на 
якому гравці придбали артефакти для гри Achaea, Dreams of Divine 
Lands [8]. До відомих постачальників віртуальних товарів належать 
Facebook, Nexon, Iron Realms Entertainment, Playdom, Playfi sh, 
Slide.com, SonyOnline Entertainment, World of Warcraft, Zynga, Flirto -
matic [9]. 

Порівняння характеристику традиційних та електронних това-
рів подано у табл. 2.

Дослідники сучасної інноваційно-інформаційної економіки [7] 
формулюють декілька законів, які їй притаманні:

– закон зв’язку: для зв’язку необхідна мережа міжкомп’ютерних 
комунікацій;

– закон добробуту: якщо в традиційній економіці дорожнеча 
походила від нестатку, то в новій економіці чим більше виробля-
ється товарів, більша кількість споживачів ними володіє, тим вони 
цінніші;

– закон позитивного зворотного зв’язку в динаміці прибутків: 
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вартість товару зростає з кількістю його споживачів, а стрімке зрос-
тання вартості трансформується в більшу кількість споживачів;

– закон протилежності в системі «ціна-якість»: у традиційній 
економіці зростання якості призводить до зростання ціни, в сучас-
ній економіці – найкращі вироби постійно дешевшають.

Розвиток торгівлі віртуальними товарами передбачає вирішення 
низки проблем:

1) поняття «електронні товари» не стало елементом дисциплі-

Таблиця 2
Порівняльна характеристика звичайних 

та електронних товарів
Критерії Традиційні товари Електронні товари

Задоволення по-
треб

матеріальних і нематеріаль-
них 

нематеріальних (інте-
лектуальних, духовних)

Функціональне 
призначення

використання у повсякден-
ному житті 

використання у вірту-
альному світі 

Джерело для 
створення

енерго-, матеріало- та 
трудо ємне виробництво

наукоємне виробництво 
із високою питомою 
вагою доданої вартості

Основний ресурс 
для створення

матеріальні та трудові знання, інформація, 
інтелект

Виробництво у матеріальному світі у комп’ютерній мережі
Обмін за допомогою різних форм 

організації торгівлі, в т.ч. і 
за допомогою е-комерції

в мережі Інтернет

Споживання в реальному світі в мережі Інтернет
Спосіб створення ручними та автоматизова-

ними технологіями
за допомогою комп’ю-
терних та Інтернет тех-
нологій

Собівартість визначається середніми ви-
тратами для кожної одиниці

існує лише для першої 
одиниці

Хто може стати 
споживачем

будь-яка пересічна людина, 
яка володіє грішми 

користувач всесвітньої 
мережі Інтернет 

Мета створення задоволення потреб спожи-
вачів та отримання прибут-
ку виробників

задоволення потреб 
споживачів та отриман-
ня прибутку виробників

Корисність підпадає дії закону спадної 
граничної корисності

корисність зростає із 
збільшенням числа спо-
живачів
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нарної матриці економічної теорії з теоретичної та методологічної 
точки;

2) дослідженню електронних товарів заважає відсутність дер-
жавної статистики відносно їх обсягів, не існує форм статистич-
ної звітності щодо реалізації віртуальних товарів, навіть експертні 
оцінки обсягів реалізації електронних товарів відсутні;

3) фактично невирішеною залишається проблема оподаткування 
такого виду діяльності, як «виробництво та реалізація електронних 
товарів».

З появою нових форм економіки трансформуються характерис-
тики товару, а на межі ХХ – ХХІ ст. з’являється новий вид товару 
– електронний товар. Процеси видозмін товару, що передбачає від-
повідні теоретичні та прикладні дослідження.
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