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Інституційне середовище та його вплив на розвиток суб’єктів...

УДК 334.78:330.342
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ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ 
НА РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Анотація. У статті визначено передумови і чинники виникнення й існування інститутів та 
інституцій. Вказано на джерела походження термінів «інститут» та «інституція» та відзначено 
їхнє чітке розмежування у працях науковців із далекого зарубіжжя. З’ясовано необґрунтованість 
ототожнення понять «інститут» та «інституція» у соціологічній та економічній традицях України 
та інших пострадянських країн. Відзначено, що у працях вітчизняних та інших авторів відбулася 
фактична втрата такого специфічного поняття як «інституція». Доведено, що причиною редукції 
понятійного апарату інституціоналізму в російській мові є закріплення терміна «інститут» (замість 
«інституція») у процесі помилкового перекладу основоположної праці Т. Веблена «Теорія бездіяльного 
класу»: в її підзаголовку йшлося саме про інституції («An Economic Study of Institution»), а не про 
інститути, як було перекладено. 

Підкреслено, що, не ознайомившись із працею засновника неоінституціоналізму Д. Норта 
(яка надрукована в українському перекладі) «Інституції, інституційна зміна та функціонування 
економіки», більшість вітчизняних авторів копіюють посилання на російське видання цієї книги під 
назвою «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики». Показано, 
що викривлення методологічного апарату досліджень значно спрощує процес викладення їхніх 
результатів, бо всі явища просто об’єднуються в рамках єдиного поняття «інститут» без 
глибокого теоретичного аналізу їхньої сутності. Відзначено, що поняття інституту нині надмірно 
абсолютизується і вживається безпідставно.

Виявлено складники інституційного середовища розвитку суб’єктів вітчизняної соціально-
культурної сфери, його ієрархічну структуру. З’ясовано функціональну роль інституцій та інститутів 
у сучасній економіці. Виокремлено два базових різновиди економічних інститутів: інститут ринку та 
інститут редистрибуції. Відзначено, що ринок – це особливий економічний інститут, який за участі 
держави сприймає, акумулює та створює певний комплекс норм, інституцій, що використовуються 
індивідами при організації економічної взаємодії. 

Використано трирівневу схему аналізу взаємодії інституцій та інститутів, що визначають 
розвиток суб’єктів вітчизняної соціально-культурної сфери: інституції та інститути, які визначають 
інституційне середовище; інституційні угоди; організації та інші суб’єкти ринку. Визначено причини 
виникнення інституційних пасток. 

Зроблено теоретичний аналіз ресурсної забезпеченості економічної діяльності, яка пов’язана 
з позиціонуванням суб’єктів соціально-культурної сфери в зовнішньому середовищі та виявляється 
переважно на неформальному рівні. Визначено форми та чинники сприяння реалізації інтересів 
суб’єктів вітчизняної соціально-культурної сфери.
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON DEVELOPMENT OF 
SOCIOCULTURAL SPHERES SUBJECTS

Annotation. Pre-conditions and factors of origin and existence of institutes and institutes are certain in 
the article. It is indicated on the sources of origin of terms «institute» and « institution» and they are marked 
clear differentiation in work of scientists from far abroad. It is found unjustified identification of the concepts 
«institution» and «institution» in the sociological and economic traditions of Ukraine and other former Soviet 
countries. It is noted that in the works of native and other authors there was actual loss of such specific 
concepts as «an institution». It is proved that the reason for the reduction conceptual apparatus in Russian 
institutionalism is to secure the term «institution» (instead of «institution») in the fundamental translation of 
Veblen seminal work «An Economic Study of Institution». 

Underlined that, reading the work of the founder neoinstitutionalism D. North (which is published in 
Ukrainian translation) «Institutions, institutional change and the economy», most local authors replicate the 
reference to the Russian edition of this book. It is shown that the curvature of methodological research unit 
simplifies the process of presenting their results, simply because all phenomena are combined under a single 
concept of «institution» without a thorough theoretical analysis of the essence. It is noted that the concept of 
the institute is now too absolute and arbitrarily used.

The constituents of institutional environment and its outline of native sociocultural spheres subjects’ 
development are educed. The functional role of institutes and institutes is found out in a modern economy. 
Thesis there is determined by two basic kinds of economic institutions: Institute of Market and redystrybu-
tion Institute. It is marked that a market is the special economic institute, which perceives at participation of 
the state, accumulates and creates the certain complex of norms, institutes that is used by individuals during 
organization of economic cooperation.

The three-level chart of analysis of institutes and institutes cooperation that determine development of 
subjects of home sociocultural sphere is used: institutes and institutes that determine an institutional environ-
ment; institutional agreements; organizations and other subjects of market. Reasons of origin of institutional 
traps are certain.

The theoretical analysis of resource material well-being of economic activity, that is related to position-
ing of subjects of sociocultural sphere in an environment and it appears mainly at informal level, is done. 
Forms and factors of assistance to realization of native sociocultural sphere subjects’ interests are certain.

Keywords: institution, institute, institutional environment, institutional structure, instutionalization of 
economy, formal institutes, informal institutes, institutional agreements, institutional vacuum, institutional 
trap, base institutes, lower-level institutions, transaction investments.

Постановка проблеми. Інститути та інституції – це феномени, що незмінно супроводжу-
ють розвиток економічних систем. Їхнє існування є наслідком обмеженої раціональності лю-
дини, яка апріорі не має можливостей і часу для повного й усебічного аналізу та обґрунтування 
можливих стратегій поведінки. Виникнення інститутів (інституцій) зумовлене намаганням зе-
кономити зусилля на придбанні й опрацюванні інформації.

Кирилюк Є.
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Реальна економіка розвивається не просто під впливом певного набору інституцій або за 
рахунок функціонування окремих інститутів, а в рамках конкретної їхньої структурованої су-
купності, яка визначається специфікою країни. Інституції та інститути формують інституційне 
середовище економіки, для якого характерна певна інституційна структура. Остання пов’язує 
різноманітні елементи й підсистеми, зумовлює характер їхньої взаємодії і тим самим закладає 
підґрунтя «солідарного» їхнього функціонування та розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Терміни «інститут», «інституція» походять 
від латинських слів institutum (означало встановлення, запровадження) та institutio, institutionеs 
(такою була назва підручника римського юриста Гая (друга половина ІІ ст.), що складався з 
чотирьох книг). У латинській мові чітко простежувалися своєрідні смислові межі між цими 
однокореневими поняттями.

У подальшому терміни «institutum» та «institutio» були сприйняті багатьма мовами світу, 
проте особливу увагу цим поняттям дослідники почали приділяти лише на початку ХІХ ст. Об-
ґрунтовуючи сутність інститутів, науковці визначали сферу їхньої компетенції загалом і політич-
них інститутів зокрема. Вони акцентували на тому, що політичні інститути слугують задоволен-
ню такої фундаментальної життєвої потреби суспільства як гарантування безпеки й соціального 
порядку. Саме завдання виживання суспільства в умовах його еволюції породжувало, на думку 
Г. Спенсера [1], необхідність формування погоджувальної та координаційної суспільної підсис-
теми – особливого виду регулятивного інституту, в якості якого й поставав політичний інститут.

У сучасних працях західних авторів чітко розмежовується «institution» та «institutes», 
хоча повної згоди щодо визначення сутності «інституту» й «інституції» серед них не існує. 
Інституціям відводиться значення символічних, звичаєвих, семіотичних значень та практики, 
закріплення і відтворення яких здійснюється за допомогою таких соціальних організацій, як 
інститути (зокрема політичні). Д. Норт також чітко розмежовував поняття інституцій та орга-
нізацій (інститутів): «У цьому дослідженні вводиться суттєва відмінність між інституціями та 
організаціями… Концептуально слід чітко відрізняти правила від гравців» [2, с. 13].

Інша ситуація спостерігається в пострадянських країнах. Приміром, у соціологічній та 
економічній традиції Росії закріпилася своєрідна єдність вказаних ключових понять інституці-
онального аналізу – «інституту» та «інституції». У «Великому економічному словнику» можна 
знайти, наприклад, таке визначення інститутів: це – «явища як економічного, так і позаеконо-
мічного порядку – держава, законодавство, суспільні організації та структури, звичаї, сім’я 
тощо» [3, с. 216]. 

Як зазначають дослідники, відбулася фактична втрата такої специфічної категорії, якою є 
«інституція». Натомість у дослідженнях, присвячених інституційній сфері, присутня смислова 
двоїстість поняття – інститут як норма та інститут як організація. Причиною редукції категорі-
ального апарату інституціоналізму в російській мові дослідники вважають закріплення термі-
на «інститут» (замість «інституція») у процесі помилкового перекладу основоположної праці 
Т. Веблена «Теорія бездіяльного класу»: в її підзаголовку йшлося саме про інституції («An 
Economic Study of Institution»), а не про інститути, як було перекладено.

Традиція ігнорування терміна «інституція» чи його неадекватного вживання під час пере-
кладу з англійської чи російської мов також поширена в Україні. Хоча назва книги засновни-
ка неоінституціоналізму Д. Норта, яка надрукована в українському перекладі, чітко звучить: 
«Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки» [2]. Не ознайомившись із нею, 
більшість вітчизняних авторів копіюють посилання на російське видання цієї книги під назвою 
«Институты, институциональные изменения и функционирование экономики». Викривлення 
методологічного апарату значно спрощує процес викладення результатів таких досліджень, бо 
всі явища просто об’єднуються в рамках єдиного поняття «інститут» без глибокого теоретич-
ного аналізу їхньої сутності. 

Крім того, поняття інституту нині надмірно абсолютизується і вживається безпідставно. 
Дійшло до того, що замість таких фундаментальних економічних категорій як ціна, власність, 
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конкуренція вживають поняття «інститут ціни», «інститут власності», «інститут конкуренції» 
тощо [4]; вказують на існування таких інституційних обмежень, як природні, кліматичні умови 
[5, с. 4].

Також необґрунтованим, з нашої точки зору, є виділення таких «правових інститутів», як 
нормативно-правові акти, а також таких «соціальних інститутів», як культура, довіра тощо (як 
це зроблено О. Шпикуляком [4]). Вони є нічим іншим як формальними (у першому випадку) 
та неформальними (у другому) інституціями.

Чітко розмежовуючи поняття інституцій (правил гри в суспільстві) та інститутів, сучасні 
дослідники в рамках останніх виокремлюють політичні органи (органи державної влади та 
місцевого самоврядування, політичні партії тощо), економічні органи (фірми, домогосподар-
ства, профспілки тощо), громадські, освітні, релігійні організації тощо. Відомий економіст 
Р. Коуз [6] інститутами називає фірму та ринок.

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Таким чином, вихо-
дячи із значного дисонансу публікацій вітчизняних науковців із результатами зарубіжних 
досліджень, існує об’єктивна необхідність обґрунтування термінологічного апарату сучасного 
інституціоналізму, а також (на цій основі) виявлення впливу інституційного середовища на 
розвиток суб’єктів вітчизняної соціально-культурної сфери.

Мета і завдання статті. Метою статті є виявлення та обґрунтування впливу інституцій-
ного середовища на розвиток суб’єктів вітчизняної соціально-культурної сфери. Досягнення 
вказаної мети передбачає вирішення таких завдань: 

– обґрунтувати термінологічний апарат сучасного інституціоналізму; 
– виявити складники інституційного середовища розвитку суб’єктів вітчизняної соціально-

культурної сфери;
– показати специфіку впливу інституційного середовища на розвиток суб’єктів вітчизня-

ної соціально-культурної сфери.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічні інститути, поряд з інституціями, 

відіграють значну роль у сучасній економічній системі та її підсистемах. Ми підтримуємо точ-
ку зору науковців, які трактують економічні інститути як функціонально-організаційні форми 
колективної економічної діяльності [7, с. 8]. Згідно з цим підходом, ринок є базовим еконо-
мічним інститутом, що координує економічну діяльність і визначає форми людської взаємодії 
протягом багатьох століть.

Інститути економіки і, зокрема, ринку виконують специфічну регуляторну функцію задо-
волення інтересів учасників ринкового механізму, створюють інституційні норми, окреслюють 
політику держави, структурують взаємодію учасників товарообміну, що можна назвати інсти-
туціоналізацією ринкових процесів.

Загалом упродовж історичного розвитку суспільства відомі два базових різновиди еконо-
мічних інститутів: інститут ринку та інститут редистрибуції. Термін «редистрибуція» в еконо-
мічну науку був уведений К. Полані [8] для позначення такого типу економічних відносин, за 
яких рух цінностей і прав на їхнє використання опосередковується центром. Редистрибуція, за 
К. Полані, відрізняється від ринку чи обміну, бо передбачає взаємодію не двох учасників, зорі-
єнтованих суто на отримання прибутку в результаті транзакції, а трьох, включно з державою. 

З нашої точки зору, ринок – це особливий економічний інститут, який за участі держави сприй-
має, акумулює та створює певний комплекс норм, інституцій, що використовуються індивідами 
при організації економічної взаємодії. До цих інституцій відносять: численні правові норми, які за-
безпечують чітке й гарантоване розмежування майнової відповідальності (кодекси, закони); норми 
контрактного права, які структурують і роблять передбачуваною поведінку контрагентів. 

Як складний інститут, що має системні ознаки і багаторівневу структуру, ринок об’єднує 
взаємопов’язані групи інститутів нижчого рівня. До першої групи ринкових інститутів відно-
сять передусім базові інститути, які координують і мотивують діяльність економічних суб’єктів 
(інститути права власності, контрактації тощо), до другої – самі ринкові суб’єкти (інфраструк-
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турні одиниці, підприємства, організації, їхнє об’єднання), в т. ч. ті, що сприяють упорядку-
ванню цін, поширенню інформації про товари, ціни, попит і пропозицію тощо. Із розвитком 
ринкового механізму виникла необхідність у створенні спеціалізованих інститутів – організа-
цій, які б забезпечували його цивілізоване функціонування. Такими ринковими інститутами є 
біржі, банківська система, інститут посередництва тощо.

Важливою характеристикою будь-якої структури, в т. ч. й інституційної структури ринку, 
є характер зв’язків і взаємодії між її елементами. Взаємозв’язки між елементами інституцій-
ної структури ринку можуть бути різними: від простої координації до субординації. Зв’язки 
субординації характеризують головні лінії взаємодії, оскільки визначають вплив одних еле-
ментів на інші. Саме ці зв’язки забезпечують цілісність системи. Важливо дослідити механіз-
ми взаємодії основних груп ринкових інститутів. Для цього слід використати трирівневу схему 
аналізу взаємодії інституцій та інститутів (рис. 1), запропоновану О. Вільямсоном.

Він виокремлює три групи інституцій та інститутів (у нинішньому розумінні), що пред-
ставляють різні інституційні рівні: інституції та інститути, які визначають інституційне середови-
ще; інституційні угоди; організації та інші суб’єкти ринку [9]. В основі схеми – принцип їхньої 
взаємодоповнюваності. Між різними їхніми групами, представленими окремими блоками, 
існують певні взаємозв’язки та взаємозалежності.

Необхідно наголосити існування трьох основних залежностей. Перша спостерігається 
між суб’єктами ринку та інституційними угодами. Оскільки суб’єкт господарювання пово-
диться неоднаково щодо встановлених угод, його поведінка може відповідати чи не відповіда-
ти установленим «правилам гри». У випадку невідповідності спостерігається опортуністична 
поведінка однієї зі сторін угоди. 

Рис. 1. Взаємодія інституцій та ринкових інститутів
Джерело: [9]

Друга залежність – кругова – означає вплив інституційного середовища ринку на його 
суб’єктів та суб’єктів ринку один на одного. Залежно від конкретних ринкових характеристик 
інституційного середовища, суб’єкти ринку можуть поводитися по-різному, водночас унаслідок 
їхніх дій може змінюватися характер відносин на ринку. 

Третя залежність виникає між інституційним середовищем та інституційними угодами. 
Вплив інституційного середовища на інституційні угоди називають параметричним зрушенням, 
бо інституційне середовище сприяє перебудові правил. У результаті змін правових норм і 
правил, систем ціноутворення, оподаткування, різних видів регулювання (антимонопольного, 
митного тощо) змінюється структура транзакцій, що, своєю чергою, призводить до змін 
структури та величини транзакційних витрат.

У деяких випадках транзакційні витрати на створення й адаптацію нових інституцій 
перевищують транзакційні витрати функціонування попередніх інституцій, і тоді в економіці 
виникають так звані інституційні пастки. В. Полтерович визначає інституційні пастки як 
неефективні, але стабільні норми. Поширення неплатежів, корупції, тіньової економіки, 
бартерних угод є прикладом формування відповідних інституційних пасток [10, с. 5-16].

Базову структуру стимулів економічної системи визначають права власності,  а окремі 
ринки зазвичай визначають як механізм передання прав власності. Для ефективного 
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функціонування їх необхідно чітко визначити права власності, інакше транзакційні витрати 
будуть значними, а використання ринкового механізму для економічної координації виявиться 
занадто витратним. Тому інститут специфікації та захисту прав власності є основою здійснення 
транзакцій у соціально-культурній сфері. 

Володіння певною правочинністю знижує рівень невизначеності у взаємовідносинах суб’єктів 
ринку. Чим чіткіше визначені та надійніше захищені права власності, тим тіснішим є зв’язок 
між раціональними діями економічних агентів на ринку та їхнім добробутом. Таким чином, 
специфікація та захист прав власності зумовлюють прийняття найбільш ефективних з економічної 
точки зору рішень, створюють передумови для оптимального використання ресурсів. 

Одним із основних (базових) елементів інституційної структури ринку є інститут 
контрактації. Сучасну економіку науковці визначають як контрактну економіку, тобто 
економіку, що функціонує на договірній основі. За термінологією інституційного підходу, 
контракт (угода) – це набір правил, що визначають взаємні очікування контрагентів на основі 
зобов’язань, виконання яких забезпечується відповідним механізмом примусу. Угоди задають 
конкретні інституційні рамки, які визначають умови господарської діяльності. 

Необхідно зазначити, що відносини між економічними суб’єктами формуються та 
підтримуються під впливом як об’єктивних (чинне законодавство, конкурентна ситуація на 
ринку та інші інституційні обмеження), так і суб’єктивних чинників, зумовлених певними 
соціальними відносинами. 

Специфічною особливістю ринку в пострадянських країнах є значна персоніфікація 
економічних відносин – слабка захищеність прав власності дозволяє зменшити ризики шляхом 
встановлення з контрагентом довірчих відносин [11]. На думку науковців, у цих країнах має 
місце заміщення формальних умов ведення бізнесу неформальними відносинами.

М. Грановеттер, критикуючи уявлення О. Вільямсона про ринок як сукупність 
атомізованих суб’єктів, де ігноруються соціальні відносини між представниками різних фірм, 
стверджує: «…анонімного ринку… насправді не існує в господарському житті, а транзакції 
насичені соціальними зв’язками», «ділові відносини переплетені з соціальними» [12, с. 145]. 
В економічній соціології це явище називають убудованістю бізнесу в соціальні відносини. 

На основі критики атомістичного підходу до аналізу взаємовідносин на ринку, а також 
під впливом домінантного інституційного підходу, сучасні представники як зарубіжної, так і 
вітчизняної економічної думки у своїх дослідженнях переважно описують людину настільки 
чутливою до думки інших, що вона автоматично підпорядковується загальноприйнятим 
нормам поведінки. Поширення цих «надсоціалізованих» (за Д. Ронгом) поглядів зумовлене 
намаганням компенсувати недооцінку соціального впливу в утилітаристській традиції, яку 
можна назвати «недосоціалізованою» (за М. Грановеттером). 

Згідно з класичною та неокласичною традиціями, суб’єкти на конкурентних ринках 
керуються у своїх діях ринковою ціною і, таким чином, є взаємозамінними. Деталі їхніх 
соціальних відносин залишаються іррелевантними. Представники класичної школи тому й 
трактували ці відносини суто як перешкоду на шляху до досконалої конкуренції. Наприклад, 
Адам Сміт засуджував використання торговцями соціальних чинників для фіксації ціни. 

Проте останнім часом спостерігається інша тенденція в трактуванні економістами 
соціальних впливів: їх стали враховувати, але в термінах, близьких до «надсоціалізованої» 
концепції. Сучасні підходи надсоціалізовані, бо вони допускають, що люди наслідують звичаї, 
звички, традиції, офіційні чи неофіційні норми автоматично та безумовно. Це дає змогу 
виявити важливий парадокс: надсоціалізований підхід має схожість із недосоціалізованим 
щодо формулювання концептуальних положень діяльності, яка не піддана впливу існуючих 
між людьми соціальних відносин. У недосоціалізованому підході ця атомізація слідує з 
вузького наслідування своїх інтересів; у надсоціалізованому підході атомізація з’являється 
внаслідок того, що зразки поведінки трактуються як уже інтерналізовані, а отже, вони не 
залежать від розвитку соціальних відносин [13, с. 81].
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Сучасна практика свідчить: навіть якщо сторонами укладено деталізовану, добре продуману 
угоду відносно певних обставин, до тексту угоди найчастіше не звертаються. Поширена думка 
з цієї проблеми в діловому світі така: «Якщо щось стається, ти береш слухавку, телефонуєш 
партнеру, і ви про все домовляєтеся. Ніхто не зачитує пункти угоди, якщо має намір вести 
справу один з одним і надалі. Ніхто не біжить до адвокатів, якщо хоче залишитися в бізнесі…» 
[12, с. 146]. Нині фундаментальна проблема полягає не в тому, щоб отримати правильну модель 
індивідуальної поведінки, а радше в тому, щоб зрозуміти, як варіації в соціальній структурі 
суспільства, в інституційному середовищі ринку породжують саму поведінку. 

Важливо відзначити динамічність інституційної структури соціально-культурної сфери: в 
результаті поглиблення суспільного поділу праці, з одного боку, й трансформації системи управління 
економікою – з іншого, її поелементний склад постійно змінюється за рахунок появи нових галузей і 
видів діяльності. Крім того, базові елементи її інституційної структури та динаміка їхнього розвитку 
видозмінюються залежно від конкретних умов, що формуються в результаті взаємодії комплексу 
природно-кліматичних, історичних, політичних, економічних, демографічних та інших чинників. 

Загалом, з нашої точки зору, відносини між суб’єктами вітчизняної соціально-культурної 
сфери, залежно від різних класифікаційних ознак, можна визначити таким чином:

1) за рівнем формалізації: формальні та неформальні;
2) за траєкторією: безпосередні та опосередковані (через різного роду посередників);
3) за тривалістю існування: короткотермінові (наприклад, у процесі виконання разової 

угоди) та довготермінові;
4) за характером: партнерські (відносини співпраці) та конкурентні (відносини 

суперництва);
5) за предметом: відносини щодо постачання товарів, ресурсів, надання інформації, 

послуг тощо;
6) за формою: традиційні (оффлайн) та інтернет-відносини (онлайн);
7) за стадіями взаємодії: відносини на етапі, що передує укладанню угоди, відносини на 

етапі укладання та після укладання угоди;
8) за суб’єктами: відносини між фірмами, між співробітниками однієї фірми, 

співробітниками різних фірм тощо;
9) за мірою залежності суб’єктів один від одного: стійкі (суб’єкти суттєво залежать один 

від одного й зацікавлені в розвитку відносин) та нестійкі (суб’єкти несуттєво залежать один 
від одного, тому потенційно готові до розриву відносин). 

Коли підкреслюється взаємний, обопільний характер відносин між економічними 
суб’єктами, їх називають економічними взаємовідносинами. Проте слід наголосити, що, з нашої 
точки зору, категорії «відносини» та «взаємовідносини» є тотожними. Це зумовлене тим, що 
відносини передусім виражають зв’язок між певною сутністю і тим, що з нею співвіднесене. 
Вважається, що цю категорію ввів Аристотель, який писав: щось «є тим, чим воно є», лише 
«у зв’язку з іншим або перебуваючи в якомусь певному відношенні до іншого» [14, с. 66]. Для 
співвіднесеного існувати означає перебувати в якомусь відношенні до іншого. Отже, відносини 
відображають взаємний зв’язок між речами, суб’єктами тощо. 

Економічні взаємовідносини суб’єктів вітчизняної соціально-культурної сфери виникають 
і формуються передусім у процесі: планування діяльності; створення системи договірних 
відносин; здійснення маркетингової діяльності; розроблення й застосування цінового механізму; 
економічного стимулювання та оплати праці; фінансування; оцінювання діяльності тощо. Уся 
сукупність взаємовідносин характеризується тісним переплетенням їхніх елементів і перебуває 
в динамічному та взаємному розвитку. 

Дж. Іган так запропонував класифікувати відносини між суб’єктами:
• двосторонні відносини, в рамках яких сторони однаково зацікавлені в їхньому підтриманні;
• відносини, що підтримуються продавцем – він має переважний інтерес у їхньому 

підтриманні;
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• відносини, що підтримуються покупцем – переважний інтерес у їхньому підтриманні 
виявляється саме ним;

• розрізнені, базовані на разових угодах. Це діаметральна протилежність двосторонніх 
взаємовідносин [15, с. 50].

Існує діапазон взаємовідносин, де крайні точки визначають двосторонні та розрізнені 
взаємовідносини, а проміжні типи взаємовідносин – це ті, більший інтерес до підтримання 
яких виявляє одна зі сторін (рис. 2).

Необхідно зазначити, що вимога врахування специфіки інституційного середовища 
розвитку суб’єктів вітчизняної соціально-культурної сфери стає дедалі більш очевидною та 
загальновизнаною умовою його повноцінного аналізу. На думку Д. Старка, соціалістична 
економічна система залишила у спадок таке інституційне середовище, яке за нових політичних 
умов легко трансформується у простір для формування мережевих структур. «З якими 
інституційними ресурсами починали постсоціалістичні суспільства? Їм бракує сильних ринків 
і сильної держави, проте за їхніми плечима десятиліття досвіду існування в рамках потужних 
мереж (зв’язків) при соціалізмі. Актуалізація цих реципроктних зв’язків виявилася незаплано-
ваним результатом намагання «наукового управління» економікою цілої держави» [16, с. 118]. 
Складна система взаємозалежностей, що пов’язує між собою економічних агентів, може бути 
перетворена на винятковий за своєю ефективністю ресурсний потенціал. «Існування пара-
лельних структур у неформальних і міжфірмових мережах, запозичених у соціалізму, означає, 
що замість інституційного вакууму ми виявляємо повсякденну практику, здатну стати актива-
ми, ресурсами й базою для надійних зобов’язань і скоординованих дій» [16, с. 119].

Рис. 2. Гіпотетичний діапазон взаємовідносин між суб’єктами

Джерело: сформовано автором на основі [15, с. 50]

Формування системи відносин – це процес, розгорнутий у часі, тривалий і такий, що 
супроводжується значними витратами. Ланцюг залежностей, що пов’язує окремих агентів один 
з одним, а також з інституційним оточенням, стає настільки істотним чинником економічної 
діяльності, що її ігнорування неможливе в рамках нормативного аналізу цієї діяльності. Та 
«повсякденна практика» господарювання, про яку пише Д. Старк, є стихійно сформованим 
способом «притирки» економічних суб’єктів, спрямованих у своїй діяльності на реалізацію й 

Кирилюк Є.
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обстоювання власних інтересів. У цьому зв’язку не зовсім правильним було би стверджувати 
про повне «узгодження» інтересів на ринку, виражаючи суть такого узгодження подібно до 
доктрини рівноваги в рамках неокласичної школи. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Поведінка суб’єктів вітчизняної 
соціально-культурної сфери в інституційному середовищі має адаптаційний характер. Вони 
будуть спинятися на деякому прийнятному (satisfying) варіанті своєї поведінки. Формою 
його реалізації стає входження до системи відносин, що склалася. Тому можна говорити, що 
економічний суб’єкт (індивід чи організація) намагатиметься «вписатися» в це інституційне 
середовище й передусім у той його «зріз», що представлений різними структурами двосторонніх 
чи багатосторонніх відносин. Таке входження не завжди легке, потребує значних матеріальних 
та інтелектуальних ресурсів – ці витрати називають інвестиціями у відносини (транзакційними 
інвестиціями). Тому бажання суб’єкта зберегти досягнутий status quo може превалювати над 
намаганням забезпечити зростання прибутку. 

Представники сучасних наукових шкіл правомірно порушують питання актуалізації 
значущості типів регуляції економічної поведінки, не виражених безпосередньо у формі 
писаних правил. Зважаючи на інформаційну важливість сучасних засобів комунікації, ми дійшли 
висновку, що вони руйнують опосередковані, дистанційні структури соціальної взаємодії, які 
потребують інституціоналізації та формального вираження.

У сучасних умовах формування складної системи відносин суб’єктів вітчизняної 
соціально-культурної сфери може поступово перетворитися з безпосередньої умови реалізації 
інтересів (і досягнення зумовлених ними цілей) на механізм їхньої консервації. Консервативні 
економічні інтереси багато в чому реалізуються не завдяки діям, підпорядкованим конкурентній 
логіці (підвищення продуктивності праці, розвиток креативних маркетингових підходів тощо), 
а завдяки використанню механізмів впливу, пов’язаних зі сформованою системою відносин. 

Нині економічні умови й наявні знання і технології не забезпечують автоматично та 
безумовно певного фінансового результату – індивідуальні й колективні дії, спрямовані в 
русло наявних зв’язків, соціальних відносин, конкурентної ситуації на ринку, визначають те, 
яку можливість буде використано. В однакових економічних умовах за відмінності соціальних 
структур наслідки певних дій виявляються зовсім різними. Тому перспективи подальших 
наукових розвідок полягають у ґрунтовному дослідженні сформованих на ринку соціальних 
відносин, мережевих структур, пов’язаних із рентоорієнтованою поведінкою ринкових 
суб’єктів, лобіюванням їхніх інтересів у владних структурах унаслідок сформованого ресурсу 
впливу та капіталу впливу.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ У СИСТЕМІ 
ПОКАЗНИКІВ ВИМІРУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. Вдосконалено теоретичні основи досліджень інноваційної безпеки шляхом виокрем-
лення трьох підходів до трактування цього поняття. Доведено, що інноваційна безпека залежить 
не скільки від потенційних можливостей і рівня розвитку окремих складових, стільки від поточного 
стану складових підсистеми науково-технологічної безпеки, що дає змогу зберігати стійкість до вну-
трішніх і зовнішніх загроз. Розглянуто методичні підходи до оцінки інноваційної безпеки, охаракте-
ризовано основні індикатори оцінки. Проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку України 
за показниками оцінки інноваційної безпеки. Виявлено основні чинники, що зумовлюють кризовий стан 
інноваційної сфери. Доведено, що більшість індикаторів інноваційної безпеки України знаходиться 
в небезпечній зоні та суттєво відрізняються від встановлених порогових показників, що зумовлює 
кризовий стан інноваційної сфери. Факторами прямого впливу, що негативно позначилися на індексі 
інноваційної безпеки, були: питома вага видатків державного бюджету на науку у ВВП, частка під-
приємств, що впроваджують інновації, в загальній кількості промислових підприємств, відношення 
кількості впроваджених об’єктів промислової власності до зареєстрованих, частка реалізованої інно-
ваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції. Визначено основні загрози інноваційної 
безпеки, які згруповано за виробничими, ресурсними, інфраструктурними та зовнішньоекономічними 
типами ризиків. Визначено основні шляхи посилення інноваційної безпеки в Україні. Основні напрями 
посилення інноваційної безпеки України повинні бути спрямовані на усунення загроз і використання 
наявного інноваційного потенціалу. Обґрунтовано, що розвиток національної інноваційної системи 
неможливий без запровадження та розвитку державно-приватного партнерства в інноваційній 
сфері. Важливою особливістю державно-приватного партнерства є те, що держава зберігає у своїй 
власності активи, що використовуються в таких формуваннях, а приватні суб’єкти можуть отри-
мувати додаткові фінансові ресурси та гарантії для реалізації своїх проектів. Посилення інноваційної 
безпеки України сприятиме вдосконаленню взаємодії між елементами національної інноваційної сис-
теми та підвищенню конкурентоздатності економіки.

Ключові слова: економічна безпека, інноваційна безпека, інноваційна діяльність, інновацій-
ний потенціал, національна інноваційна система, державно-приватне партнерство, індикатори, 
конкурентоздатність економіки.
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components of scientific and technological safety, allowing to maintain stability of internal and external 
threats. The methodical goings near the estimation of innovative safety are considered. The current state of 
innovation development of Ukraine for performance evaluation of innovative safety is analysed. Basic factors 
that predetermine the crisis state of innovative sphere are revealed. It has been proved that most indicators of 
innovative safety of Ukraine is in the danger zone and substantially different from the established thresholds. 
Factors direct impact negatively affected the index of innovative security were: the share of government 
expenditure on science in GDP, the share of enterprises that implement innovations in the total number of 
industrial enterprises, the ratio of embedded industrial property to the registered share sales innovative 
products in total industrial production. The basic threats of innovative safety, that is grouped after the 
productive, resource, infrastructural and external economic types of risks, are certain. The basic ways of 
innovative safeties strengthening are certain in Ukraine. Main directions of strengthening innovative security 
Ukraine should focus on threats and use of existing innovative potential. It is proved that the development 
of the national innovation system is impossible without introduction and development of public-private 
partnership in innovation sphere. An important feature of public-private partnership is that the state retains 
ownership of its assets used in these units, and private entities may obtain additional financial resources and 
guarantees for their projects. Strengthening innovative security Ukraine will improve the interaction between 
the elements of the national innovation system and increase the competitiveness of the economy.

Keywords: economic security, innovative safety, innovative activity, innovative potential, national 
innovative system, state-private partnership, indicators.

Постановка проблеми. В сучасних умовах динамічний розвиток країни залежить від 
інноваційних чинників. Як свідчить міжнародний досвід, економічна безпека країни все біль-
ше залежить від розвитку інноваційної сфери, дифузії інновацій в усі сфери і галузі економіки. 
Для України актуальним завданням є виявлення невикористаних ресурсів посилення іннова-
ційної безпеки для забезпечення можливостей досягнення стратегічних цілей держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впливу інноваційних чинників на 
економічну безпеку держави досліджували Є. Буравльов [2], А. Варшавський [3], М. Денисенко [4], 
О. Пабат [12] та ін. Проблеми обрахунку рівня інноваційної безпеки розглядали П. Коренюк [8], 
А. Сухоруков [14], А. Шибін [16] та ін. 

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Cеред учених немає 
єдиного підходу щодо суті, сукупності індикаторів та методів оцінки рівня інноваційної без-
пеки держави. Ці питання потребують подальшого дослідження.

Мета і завдання статті. Метою статті є оцінка рівня інноваційної безпеки України та 
обґрунтування шляхів активізації інноваційного розвитку. Досягнення вказаної мети перед-
бачає вирішення таких завдань: 

– визначити суть і складові інноваційної безпеки; 
– здійснити аналіз рівня інноваційної безпеки в Україні; 
– визначити основні загрози інноваційній безпеці і шляхи їхньої мінімізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі немає єдиного підходу 

щодо використання термінів «інноваційна безпека», «науково-технологічна безпека», «тех-
нологічна безпека». Різні дослідники визначають ці терміни залежно від об’єкта і предмета 
свого дослідження, однак схожість показників оцінки свідчить про відповідність цих термінів. 
Загалом можна виокремити три підходи у визначенні інноваційної безпеки.

Перший пов’язаний із визначенням науково-технологічної безпеки як стану науково-
технологічного та виробничого потенціалу держави, який дає змогу забезпечити стабільне 
функціонування національної економіки при виникненні певних загроз за рахунок власних 
інтелектуальних і технологічних ресурсів. Такої точки зору дотримуються А. Варшавський [3], 
В. Шлемко [7]. Цей підхід відображений у Наказі Міністерства економіки, торгівлі і роз-
витку від 02.03.2007 р. № 60 «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної 
безпеки України» [9]. При цьому застосовується термін «науково-технологічна безпека». У 
Наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 
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«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України» використано термін «інвестиційно-інноваційна безпека», який визначено також як 
«стан економічного середовища у державі, що стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів 
вкладати кошти в розширення виробництва в країні, сприяє розвитку високотехнологічного 
виробництва, інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою зростання ефектив-
ності, поглиблення спеціалізації національної економіки на створенні продукції з високою 
часткою доданої вартості» [10].

Згідно з другим підходом, «інноваційна безпека» визначається як технологічний рівень 
виробництва, який забезпечує розвиток національної економіки, світовий стандарт якості 
життя та конкурентоздатність національної економіки [1, с. 24], ступінь захищеності націо-
нальних інтересів від нераціонального розвитку інноваційної сфери [2, с. 35].

Інноваційну безпеку як спроможність інноваційної системи генерувати якісні зрушення 
в економіці, протистояти зовнішнім технологічним загрозам та використовувати потенціал 
міжнародної науково-технічної кооперації визначають О. Власюк, П. Коренюк, А. Шибін 
[8, с. 23; 15, с. 297; 16].

Найбільш точним, з нашої точки зору, є перший підхід, оскільки безпека залежить не 
стільки від потенційних можливостей (спроможності) і рівня розвитку окремих складових (як 
у другому підході технологічний рівень виробництва чи інноваційна сфера), як від поточного 
стану складових підсистеми науково-технологічної безпеки, що дає змогу зберігати стійкість 
до внутрішніх і зовнішніх загроз. Таким чином, інноваційна безпека опирається, з одного 
боку, на наявний інноваційний потенціал, а з іншого – не може бути реалізована поза взаємо-
дією з іншими елементами системи національної безпеки.

Згідно з методиками розрахунку рівня економічної безпеки України Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України за 2007 та 2013 рр., порівняємо кількість показників та 
оцінимо стан інноваційної безпеки на основі статистичних даних про наукову та інноваційну 
діяльність за 2011–2013 рр. (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка індикаторів стану науково-технологічної безпеки України

Показники, одиниця виміру
Рік оцінки 
показника 

ІБ*

Порогові 
значення

Фактичні значення
Тенденція зміни і 

оцінка значень2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

Питома вага видатків 
державного бюджету на науку 
у ВВП, % 

2007 не менше 
1,7 0,29 0,33 0,33 ↑ небезпечна 

зона

Кількість спеціалістів, які 
виконують науково-технічні 
роботи, % до загальної 
чисельності зайнятих в 
економіці країни (на 1000 осіб) 

2007 не 
менше 9 5,4 5,2 4,9 ↓ небезпечна 

зона

Частка підприємств, що 
впроваджують інновації, 
в загальній кількості 
промислових підприємств, %

2007 не менше 
50 12,8 13,6 13,6 ↑ небезпечна 

зона

Відношення кількості 
впроваджених об’єктів 
промислової власності 
(винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків) до 
зареєстрованих, %

2007 
(немає у 
Методиці 
2013 р.)

не менше 
90 68 44 46 ↓ небезпечна 

зона
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Частка реалізованої 
інноваційної продукції 
у загальному обсязі 
промислової продукції, %

2007 не 
менше 5 3,8 3,3 3,3 ↓ небезпечна 

зона

Індекс зміни активності 
створення зразків нової 
техніки, %

2007 
(немає у 
Методиці 
2013 р.)

не менше 
100 135,1 105 86 ↓ небезпечна 

зона

Індекс зміни активності 
освоєння нових видів 
продукції, %

2007 
(немає у 
Методиці 
2013 р.)

не менше 
100 134,5 105 92 ↓ небезпечна 

зона

Співвідношення частки фунда-
ментальних досліджень, при-
кладних досліджень, науково-
технічних розробок та науково-
технічних послуг, виконаних 
власними силами в загальному 
обсязі, пропорції у %

2007 
(немає у 
Методиці 
2013 р.)

15:25:60 21:18:61 23:18:59 23:18:59

Питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних 
робіт у ВВП, %

2013 …** 0,79 0,8 0,81 ↑ …

Відношення експорту 
роялті, ліцензійних 
послуг, комп’ютерних та 
інформаційних послуг, 
наукових та конструкторських 
розробок, послуг в архітек-
турних, інженерних та інших 
технічних галузях, % до ВВП

2013 … 1,18 1,26 1,53 ↑ …

Частка осіб, які повідомили, 
що за останні 12 місяців 
користувалися послугами 
інтернету (обстеження 
домогосподарств), %

2013 … 29 36 43 ↑ …

*вказано різницю в наборі показників оцінки інноваційної (науково-технічної) безпеки за 
«Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України». Наказ 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277 та наказ 
Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60

** – неможливо оцінити у зв’язку невизначеністю нормативного показника у Методичних 
рекомендаціях [10]

Джерело: складено автором на основі [5; 6; 9; 10; 11; 13]

Як свідчать дані таблиці, більшість індикаторів інноваційної безпеки України знаходиться 
в небезпечній зоні та суттєво відрізняються від встановлених порогових показників. Жоден із 
показників оцінки не відповідав безпечним значенням 2013 р. Щодо останніх трьох показників, 
які були запропоновані для обрахунку в «Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня еко-
номічної безпеки України» від 29.10.2013 р. [10], вони також не свідчать про суттєві позитивні 
зміни. Зокрема, питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП у кра-
їнах ЄС становить 2,03%, тобто відставання є суттєвим і свідчить про низьку результативність 
інноваційного сектора в Україні [12, с. 41]. У структурі результатів інноваційної сфери недостат-
ньою є частка прикладних досліджень (18%, порівняно з 25% за нормативом). Зростає частка 
домогосподарств, що користувалися послугами інтернету, що свідчить про позитивні зміни і є 
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підтвердженням позитивного розвитку інформаційного ринку України. Однак одного показника 
недостатньо для відображення впливу інформаційного сектора на інноваційний розвиток України 
і відносно цих показників самі Методичні рекомендації повинні бути доопрацьованими.

Факторами прямого впливу, що позитивно позначилися на індексі інноваційної безпеки, 
були збільшення частки підприємств, що впроваджують інновації, у загальній кількості 
промислових підприємств, та зростання питомої ваги обсягу виконаних наукових і науково-
технічних робіт у % до ВВП. Однак позитивна динаміка є незначною при суттєвому відставанні 
від нормативного показника.

Усе це не лише негативно позначається на показниках інноваційної безпеки, але і 
створює загрози посилення технологічного відставання України від розвинених країн світу та 
подальшого зниження її конкурентоздатності на світових ринках.

Тому першочерговим завданням для України є створення Концепції інноваційної 
безпеки, яка була б спрямована на комплексне вирішення проблем і усунення загроз розвитку 
національної інноваційної системи. Основні напрями посилення інноваційної безпеки 
України повинні бути спрямовані на усунення загроз і використання наявних можливостей, 
інноваційного потенціалу (табл. 2).

Таблиця 2

Основні загрози інноваційній безпеці та шляхи їхнього зниження в Україні

№ Тип ризику 
(загрози) Ознаки прояву Шляхи мінімізації чи усунення

1 Виробничі

1. Переважання низькотехнологічних 
виробництв ІІІ-IV технологічних 
укладів.
2. Низька інноваційна активність 
підприємств.
3. Скорочення частки реалізованої 
інноваційної продукції та високо-
технологічного експорту.
4. Відсутність системного підходу 
до розвитку інноваційної сфери, 
оскільки слабо координований 
зв’язок «освіта – наука – виробництво 
– споживання».
5. Відсутність ефективного 
механізму комерціалізації результатів 
інноваційної діяльності.

1. Розвиток технологій подвійного 
призначення.
2. Підвищення інноваційної мотивації 
суб’єктів господарювання.
3. Ліквідація критичних відставань та 
розвиток наявних передових технологій.
4. Стимулювання створення технологій, 
конкурентоздатних на світових ринках 
і здатних стати основою формування 
інноваційної економіки.
5. Потенціал освоєння внутрішнього ринку 
високотехнологічної продукції.
6. Стимулювання розвитку ІКТ.

2 Ресурсні

1. Зовнішня і внутрішня міграція 
науковців і спеціалістів.
2. Старіння наукових кадрів.
3. Недостатня кількість спеціалістів 
з менеджменту інноваційної 
діяльності, сертифікації, 
комерціалізації ІВ та нерозвиненість 
системи навчання протягом життя.
4. Недостатність фінансового 
забезпечення за всіма джерелами 
(невідповідна структура інвестицій, 
незалученість банківського та 
страхового капіталів до фінансування 
інноваційної діяльності, неефективне 
використання бюджетних коштів).
5. Високий рівень спрацювання 
основного капіталу.

1. Підвищення оплати праці в науковій та 
інноваційній сферах.
2. Створення умов для наукової праці.
3. Розширення непрямих методів 
стимулювання інноваційної діяльності.
4. Виокремлення найбільш важливих 
і ресурсозабезпечених пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності і сприяння 
їхньому розвитку.
5. Нарощування фінансової підтримки 
інноваційної діяльності через розширення 
прямих і непрямих джерел фінансування та 
зростання міжнародного співробітництва.
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3 Інфраструктурні

1. Нерозвиненість інноваційної 
інфраструктури.
2. Недостатній захист прав 
інтелектуальної власності.

1. Посилення координації між органами 
управління інноваційною сферою та чітке 
виконання державних стратегій і програм.
2. Посилення взаємодії між центральними і 
регіональними рівнями управління шляхом 
проведення активної кластерної політики.
3. Посилення захисту прав ІВ та підтримка 
патентної активності національних 
винахідників.
4. Сприяння трансферу технологій та 
розвитку інфраструктури.
5. .Розвиток державно-приватного 
партнерства в інноваційній сфері.
6. Здійснювати системний моніторинг рівня 
інноваційної безпеки і аналіз загроз.

4 Зовнішньо-
економічні

1. Посилення інноваційного 
відставання України від розвинених 
країн.
2. Залежність від імпорту технологій.

1. Активна участь у міжнародній науково-
технологічній кооперації та інноваційних 
проектах.
2. Стимулювання інноваційно спрямованих 
іноземних інвестицій.

Джерело: складено автором

Розвиток національної інноваційної системи неможливий без запровадження та розвитку 
державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, основними напрямами якого є 
створення кластерів, спільне фінансування програм і проектів, державне замовлення на 
результати НДДКР, створення венчурних фондів, банків розвитку, центрів трансферу 
технологій та комерціалізації й інших елементів інноваційної інфраструктури за участі 
держави. Важливою особливістю державно-приватного партнерства є те, що держава зберігає 
у своїй власності активи, що використовуються в таких формуваннях, а приватні суб’єкти 
можуть отримувати додаткові фінансові ресурси та гарантії для реалізації своїх проектів.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, стратегічними 
завданнями забезпечення інноваційної безпеки України мають бути формування прогресивних 
пропорцій між інноваційним потенціалом і розвитком ресурсів інноваційної сфери, посилення 
координації та взаємодії між елементами національної інноваційної системи. Перспективи 
подальших досліджень пов’язані з удосконаленням методики оцінки інноваційної безпеки та 
формуванням умов посилення інноваційної безпеки в Україні.
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ДЕМОГРАФІЧНА ПАЛІТРА
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Анотація. На основі проведених досліджень висвітлено авторську оцінку стану демографічної 
ситуації на сільських територіях. Показано дефіцит робочих місць, інтенсивна міграція жителів села, 
особливо кваліфікованих кадрів, процес обезлюднення сіл, потенціал людей, який залишився проживати в 
сільській місцевості, що становлять переважно люди похилого віку.

Розглянуто напрями подальшого розвитку сіл і сільських територій для підвищення добробуту 
селян. Наголошується на відродженні родючості землі, природи, оздоровленні лісів, збереженні 
чистоти повітря, води, річок та озер, на розвиток поселенської мережі з повноцінним формуванням 
житлового середовища селян, створення сприятливих умов зайнятості людей, поліпшення їхніх 
культурно-побутових соціальних послуг за можливості втілення в господарську діяльність 
інвестиційних коштів. Особливу увагу приділено гендерній проблемі, умовам покращення життя 
жіночого населення. Показані зміни, що зазнало сільське населення за останні десятиліття, надано 
його статево-вікову оцінку та особливості розподілу праці при виконанні різного роду робіт і обов’язків у 
селянському дворі, виділено міграцію сільського населення, особливо молоді та жінок, зміну співвідношення 
чоловічого та жіночого населення для виконання виробничих функцій, що сформувало існуючу гендерну 
диспропорцію та безробіття на селі, тенденцію зростання рівня розлучень і розпаду сімей, а також 
показників злочинності та захворювань. Визначено вкрай важливим для розвитку сіл і сільських 
територій створення робочих місць у сільській місцевості, покращення соціальної інфраструктури – 
доріг з твердим покриттям, газифікації, телефонних зв’язків та телебачення, дитячих садочків та 
шкіл, підвищення рівня оплати праці працівникам сільського господарства до рівня цього показника 
в середньому по державі, а також створення соціально-культурних жіночих центрів при кожній 
сільській раді, в яких би концентрувалися всі проблеми життя і буття жінки-селянки.

Ключові слова: гендерна диспропорція, міграція, соціальний розвиток, сільські поселення, 
демографічний стан, самозайнятість, робочі місця, жіночі центри. 

Саблук Г.
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DEMOGRAPHIC PALETTE 
SOCIAL AND CULTURAL LIFEOF RURAL POPULATION

Abstract. On the basis of the research highlights the author’s assessment of the demographic situation in rural 
areas. It shown shortage of jobs, intensive migration of the villagers, especially of qualified personnel, process 
Depopulation of villages, potential people who stayed to live in rural areas, which constitute mainly the elderly.
 Consider areas for further development of villages and rural areas to improve the welfare of farmers. It is noted 
for reviving the fertility of the earth, nature, forest rehabilitation, prevention of air, water, rivers and lakes, the 
development of a full settlement network formation peasants living environment, creating favorable conditions 
for employment of people improve their social cultural and welfare services for the implementation of econom-
ic opportunities the activities of investment funds. Particular attention is paid to gender issues, improving the 
conditions of life of the female population. Show changes which suffered the rural population in the last decade, 
given its sex - age assessment and distribution work features in the performance of different kinds of work and 
responsibilities homesteading, highlighted the migration of the rural population, especially young people and 
women, changing the balance of male and female population for carrying out functions that formed the exist-
ing gender disparity and unemployment in the country, the trend growth of divorce and family breakdown and 
crime rates and disease. Determined extremely important for the development of villages and rural job creation 
in rural areas, improving social infrastructure – paved roads, gasification, telephone and television, kindergar-
tens and schools, increased wage agricultural workers to the level of this indicator the average for the state and 
create socio-cultural women’s centers in every village council, which would focus on all of problems of women.
   

Keywords: gender disparities, migration, social development, rural settlements, demographic, self-
employment, jobs, and women’s centers.

Постановка проблеми. На сучасному етапі соціального розвитку села особливого значен-
ня набуває якісне та кількісне визначення соціально-культурного та побутового благополуччя 
сільських людей, адже нові форми власності й організації праці повинні супроводжуватися й 
новими формами соціального обслуговування селян. Мудрим людям усіх періодів людської 
цивілізації відомо, що життєвий рівень всього суспільства залежить від благополуччя сіль-
ських поселень. Про це свідчить досвід країн Західної Європи, США, Японії та інших країн 
світу, де дбають про сільськогосподарське виробництво, нічого не шкодуючи для його розвитку. 
Чим краще буде жити село, тим благополучніше розвиватимуться всі території держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами соціального розвитку села 
займалися багато вчених: Е. Лібанова [1; 2], В. Юрчишин [5], К. Якуба [3; 4], І. Прокопа [7], 
О. Булавка [6], В. Дієсперов [10] та ін. 

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, виходячи з 
потреб нинішнього селянського життя, є безліч невирішених завдань цього характеру, які 
потребують подальшого аналізу та всебічного вивчення. 

Мета і завдання статті. Метою статті є розкриття стану демографічної ситуації на сіль-
ських територіях та напрямів подальшого їхнього розвитку. Для поставленої мети необхідно 
вирішити таке: 

– розкрити сучасну демографічну ситуацію на селі;
– проаналізувати гендерний стан сільського населення;
– обґрунтувати напрями подальшого розвитку сіл і сільських територій.
Виклад основного матеріалу дослідження. За роки незалежності значних змін зазнала кар-

тина українського села, його діюча роль у суспільстві: зникла колгоспно-радгоспна система, у селі 
з’явився дефіцит робочих місць, а з цієї причини утворилася інтенсивна міграція жителів села, 
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особливо кваліфікованих кадрів – найбільш працездатної демографічно кваліфікованої робочої сили. 
В результаті цього в Україні вже давно відбувається процес обезлюднення сіл, а той потенціал людей, 
який залишився проживати в сільській місцевості, становлять переважно люди похилого віку.

На сьогодні в Україні багато неперспективних сіл, які знаходяться на порозі загибелі, а 
мільйони селян – на межі виживання. Але якщо людина покине землю, яка освоювалася пра-
цею багатьох поколінь селян, ця земля випадає з обороту і перестає родити.

Потрібно всім у державі замислитися над тим, як припинити переселення людей із сіл у 
міста. Вирішення цієї проблеми залежить головним чином від того, як розвиватимуться сільські 
території. Адже відомо всім, що країна розвиватиметься, якщо розвиватимуться її території, а в 
цьому все багатство держави.

Схаменись, людино, приземлися,
Не лети за хмари – там чуже.
Опустись на землю, не барися,
Бо вона знесилилась уже.
Бо землі не хочеться звикати
До самотніх безнадійних днів,
Бо вона втомилась виглядати
Заблукалих дочок і синів.
Приземлись, людино, ще не пізно,
Землю, наче матір, пригорни,
Щоб у майбутті не каятися слізно
При кайданах вічної вини.

Ганна Саблук, «Пора спілих вишень», 2007 р.
У чому полягає розвиток сільських територій? Це відродження родючості землі, 

природи, оздоровлення лісів, збереження чистоти повітря, води, річок та озер. Це розвиток 
поселенської мережі з повноцінним формуванням житлового середовища селян, направленого 
на створення розширеного відтворення населення; створення сприятливих умов зайнятості 
людей, поліпшення їхніх культурно-побутових соціальних послуг, що можливе при втіленні в 
їхню господарську діяльність інвестиційних коштів. Жити на селі – це постійно спілкуватися з 
навколишнім природним світом, що є надійним і осяваючим процесом фізичного оздоровлення 
та духовного нагромадження. Бо вся краса сільська, що панує навколо людини, надійно її 
захищає та збагачує душу. І в тому та істина боротьби за тривалість людського життя, за його 
збільшення. При цьому важливо розуміти, що зберігаючи чудеса колосальної роботи природи, 
яка, до речі, самовідроджується, людство стоїть на шляху вирішення проблеми благоустрою та 
розквіту села, а це і є головною метою нашого життя.

Тільки за таких умов активнішою буде робота з повернення до землі справжнього господаря, 
а саме сільськогосподарське виробництво буде визначальним у зміцненні економіки країни. 
Земля, як спадщина, повинна переходити від батька до сина і бути задіяною в господарському 
використанні. В цьому вбачається послідовність, патріотизм, дбайливе ставлення до Землі, бо на 
ній народилася людина і вона є хранителем історії свого рідного краю.

Рідна земле, мила втіхо й нене,
Наша сила і палка любов,
Розстелила зіллячко зелене
Й ним годуєш українську кров,
Щоби червоніла в наших жилах,
Щоб не знала горя і біди,
Щоби світла радість скрізь родила, –
Ти нам усміхаєшся завжди.

      Ганна Саблук, «Барви добра», 2013 р.
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Селяни прагнуть належних змін, ніхто не заперечує активність і плідність роботи. Вони 
в очікуванні дій, продуманих реформ, бо зближені з землею, а це і ліси, і ґрунти, і вся при-
рода. Тому на перший план у нашому суспільстві висувається «людський фактор», що часто 
порівнюється з поняттям трудової сили як виробничої системи. А це питання дієве тоді, коли 
виникає проблема обліку людських затрат, вимірювальних їхніми талантами, знаннями, вірою 
та іншими людськими факторами. Все залежить від того, якою мірою та в якому середовищі 
працює людина, яку можливість має для самостійного прийняття рішення – бути виконавцем 
чи контролюючою особою. При цьому повинні бути враховані всі побажання і надії сільського 
трудівника, спосіб його життя й умови, в яких проживає.

Відомо, що матеріальні та культурно-побутові умови життя на селі ще далеко не відпо-
відають потребам сільського населення. Недооцінка людського фактора довела до посилення 
міграційних процесів, які характеризуються зниженням народжуваності населення, підвищен-
ням смертності, причому ріст смертності перевищує ріст народжуваності. 

Виріс дефіцит кваліфікованих кадрів, що значною мірою впливає на оптимізацію забезпечен-
ня аграрного виробництва ресурсами живої праці. А ця проблема – відтворення трудового потен-
ціалу в аграрній сфері – невід’ємна від вирішення соціальних перетворень на селі.

Звичайно, запорука спокійного, забезпеченого життя – це по-сучасному обладнане, механізо-
ване, електрифіковане, газифіковане село, і селянин, який там проживає – то справжній господар у 
своєму облаштованому будиночку. Він зв’язаний із землею, підготовлений до опанування майстер-
ності та технології інтенсифікації виробництва, підтримує родючість землі, яку обробляє, береже і 
захищає природу. Так повинно жити суспільство при постійній підтримці держави.

На жаль, такої перебудови села ще нема. Але є українська земля, яка виглядає з року в рік 
відповідальних господарів. І є селяни, праця яких формувала в наших предках патріотичний 
дух, створювала славу і велич народу України. То чому нема повернення до добробуту, до від-
новлення рідних ряснозелених, милих серцю країв?

Повернемося знову до складних екологічних ситуацій, що склалися, а звідси – ті великі 
труднощі у досягненні демографічного оптимуму через постійну масову міграцію. Багато людей 
із сіл їдуть на роботу в місто, і це в основному молодь. Не менша частина людей працездатно-
го віку через відсутність робочих місць на селі виїжджають на роботу за кордон, зокрема – це 
жіноча половина сільського населення.

Соціальний розвиток людства, його сучасний хід по-новому інтерпретує погляд на жінку. 
Адже жінка – це найцінніший скарб нашої країни, з жінки починається життя, жінка надихає 
сильну стать на творення всього красивого, доброго і вічного. Жінка здатна перетворювати 
фантастичне на реальне, своїм баченням і творінням робити довколишній світ затишним, яскравим 
і гармонійним, а її відданість справі, її жіноча працездатність необхідні сьогодні всюди: в уряді, в 
парламенті, медицині, освіті, в управлінні виробництвом, і тим більше – в сільському господарстві. 
Адже жінка спроможна так само ефективно працювати, досягати успіху, як і чоловік. Вона, крім 
того, ще є матір’ю і господинею, надто відповідально ставиться до кожної справи. 

То що несе на своїх плечах жінка, проживаючи в сільській місцевості? 
Згадаймо минуле століття, прожиті людством роки. Тягнімо на поверхню образ жінки-

трудівниці, жінки-матері, жінки-берегині, яка мов заповітна пташка, переносить на собі всі 
тривоги світу, всі тяготи домашніх турбот.

Жінка-селянка. Скільки горя вона пережила? Скільки сліз пролито під бунтівними 
чорними хмарами, що перекочувалися війнами, голодом, холодом? І на превеликий людський 
жаль, ці сльози проливаються по країні в нинішній час, досить неспокійний для всіх українців. 
І є щось таке, що властиве тільки поезії, бо знаходиться на глибині в наших серцях – 
невгамовне, але закохане в життя...

Священніших нема турбот на білім світі,
Як віддавать свої всі сили дітям.
Любов’ю матері дитячий сміх теплиться,
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Хоч втомлююсь, та уночі не спиться.
Дитячі носики одним рядном прикриті,
Беззахисна вдова недугою прибита.
Шибки від пострілів бряжчать,
І небеса вогнями миготять,
Жахливі ночі і жахливі дні...
Коли ж кінець настане цій війні?
Фарбує горе в сивину волосся,
Сирітство голе по обійстю носить.
Усе болить – і болі не вщухають,
Вже плакать нічим, сліз немає.....

      Ганна Саблук, «...Мати – як ціла епоха», поема [12]

Нині на вершинах дискусій, пов’язаних із ходом і перспективами аграрної реформи, 
часто випливає на поверхню питання про невідповідність економічної активності населення в 
сільській місцевості. Особливих змін сільське населення зазнало за останні десятиліття. При 
цьому важливим елементом даної оцінки є статевовікова структура населення. Вона дуже 
важлива в сільськогосподарському виробництві, заснованому переважно на ручній праці. І тому 
значення статі як індикатора пов’язано з існуванням розподілу праці при виконанні різного 
роду робіт і обов’язків у селянському дворі. При цьому важливу роль відіграє співвідношення 
чоловічого і жіночого населення для виконання виробничих функцій. Гендерну диспропорцію 
наведено у табл.1. 

Таблиця 1
Співвідношення чоловіків і жінок у населенні України, %

2009 2010 2011 2012 2013
чоло-
віки жінки чоло-

віки жінки чоло-
віки жінки чоло-

віки жінки чоло-
віки жінки

Україна 46,1 53,9 46,1 53,9 46,2 53,8 46,2 53,8 46,2 53,8
 у т. ч.:
 місто 45,8 54,2 45,8 54,2 45,8 54,2 45,8 54,2 45,8 54,2
 село 46,8 53,2 46,9 53,1 47,0 53,0 47,0 53,0 47,1 52,9

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

Характеризуючи ситуацію безробіття, що склалося нині на селі, більшість селян перейшли 
на самозайнятість. Доля жінки в цьому русі більш активна, ніж чоловіка. Жінка перекладає на 
свої плечі все фізичне навантаження, по-сімейному (домашньому) господарює, тоді як чоловік 
у постійних пошуках роботи. Він придатний до фізичної праці, має особисте прагнення працю-
вати, має здібності та виборює, шукає своє право на зайнятість. Проте економічна система не 
повністю використовує пропоновані на ринку праці ресурси робочої сили і цим самим не досягає 
межі своїх виробничих можливостей. Саме безробіття несе велику шкоду життєвим інтересам 
людей і системі суспільних цінностей. Для багатьох людей – це втрата власної гідності, що тягне 
за собою важкі психологічні потрясіння. Спостерігається тенденція росту рівня розлучень і роз-
паду сімей, а також показників злочинності та захворювань.

Жіноча натура побудована на життєвій гармонії: оберігати від руйнації свій внутрішній 
світ і вимальовувати проекцію на світ зовнішній. Глибоке розуміння й осмислення цієї суті 
речей допомагає жінці реалізовувати себе в житті для блага власного і блага суспільства. 
Звідси вона черпає натхнення, зміцнює віру в життя.

Статус жінки в сучасному житті служить своєрідним барометром для вирішення рівня 
соціального прогресу суспільства. Саме через призму жіночої праці та побуту краще прогля-
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дається все те, що відбувається навколо, адже жіноча праця тісно пов’язана з численними про-
блемами відтворення трудових ресурсів та з питаннями виховання підростаючого покоління.

У зв’язку з цим, подальший розвиток умов жіночої праці зумовлює необхідність пере-
гляду стереотипів, що склалися.

Вкрай важливим для розвитку сіл і сільських територій для підвищення добробуту чоло-
вічого та жіночого населення повинно стати:

1. Створення робочих місць у сільській місцевості як найнеобхідніша умова. Тамтешні меш-
канці повинні мати постійний інтерес у цих місцях на тваринницьких фермах, заготівельних і 
переробних підприємствах, соціально-обслуговуючих виробництвах, установах торгівлі, громад-
ського харчування і т.ін. І це все повинно знайти своє місце в селі, і тільки тоді розвиватимуться 
території, про що свідчить досвід країн Європи, США та інших економічно розвинутих країн, де 
автору пощастило бути, спостерігати і відчувати.

2. Навіть за умови, що в багатьох сільських населених пунктах України, за нашими оцін-
ками, є вся необхідна соціальна інфраструктура (дорога з твердим покриттям, газ, телефон, 
телебачення, дитячі садочки, школи), їхні мешканці виїжджають для проживання і на роботу в 
міста та інші країни. За підрахунками науковців, таких є 7 млн працездатних селян. Причина – від-
сутність роботи, неможливість забезпечення умов проживання і роботи. Тому невідкладним 
є вирішення тих питань, де, крім належної заробітної плати, працівники села могли б корис-
туватись у власному господарстві своїм відповідним транспортом, за допомогою якого вони 
мали б змогу підвозити дітей у садочок, до школи, добиратися на робоче місце, на ринок для 
заготівлі продукції на тиждень, у будинок культури, басейн і т.ін.

3. Підвищення рівня оплати праці працівникам сільського господарства до рівня цього 
показника в середньому по державі, адже немає ніякого пояснення тому, що в селі рівень 
оплати праці майже на 40% нижчий, ніж у середньому по державі. І це в той час, коли рівень 
соціального облаштування українського села в силу відомих усім причин є значно нижчим, що 
повинно компенсуватися вищим (ні в якому разі не нижчим) рівнем заробітку.

4. Бажаним сьогодні є створення соціально-культурних жіночих центрів при кожній 
сільській раді, в яких би концентрувалися всі проблеми життя і буття жінки-селянки: участь у 
громадському житті села, регіону, держави; проблеми виховання і навчання дітей; організацій 
проведення соціально-культурних і побутових заходів; покращення соціального облаштування 
територій садиб тощо.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Важке життя нині в усіх, але селянам 
найважче, бо села неупорядковані. І ця справа – першочергова. Потрібно створювати пре-
стижну працю і побут у сільських місцях, швидше забезпечити селянина всім необхідним, 
допоки дивляться у світ маленькими вікнами білі селянські хати, допоки чути галасливий сміх 
сільських дітей.

Іду селом... Туман в долині в’ється,
Вся вулиця знайома до сльози.
Занедбаних хатів доволі, та здається, –
Немає вже й тинів, котрі з лози.
Все в пам’яті, немов було це вчора:
Гніздо лелече, вишні, глід, хрущі.
А на Різдво – колядки всі до двору,
А в час осінній – зморені дощі.
Туман поволі зводиться на ноги,
Сльоза у оці, як струна, біжить:
Позаростали до села дороги,
Та пам’яті нікому не спинить!
Іду... А туга тісно обіймає,
І верби в ряд, хоча ставок змілів.
Моїх батьків давно також немає,
Ні, не почують найпалкіших слів.

Демографічна палітра соціально-культурного життя...
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Аж ось дівчатка... Щирими очима
Вітаються... – і висохла сльоза,
І смуток десь лишився за плечима,
І мов по схлипу в грудях – небеса.

Ганна Саблук, «А полями жито...», 2010 р.
Перспективи подальших досліджень полягають у вдосконаленні економічного механізму 

привабливості життя в сільській місцевості.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ КОРПОРАЦІЯМИ
У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Анотація. У статті вказується на те, що поглиблення досліджень складних об’єктів приве-
ло до виникнення нових напрямів наукової методології, важливішим із яких слід визнати системний 
підхід, згідно з яким, на відміну від редукціоністського підходу, ціле не детермінується однозначно 
властивостями його елементів та не зводиться до них, але, навпаки, самі елементи детермінуються 
цілим і лише в його рамках дістають своє функціональне пояснення. 

Наголошується, що системний підхід у дослідженнях з корпоративного управління в сфері куль-
тури має виходити з того, що будь-яка корпорація є системою, кожний з елементів якої має свої 
визначені й обмежені цілі. Відповідно до цього, розв’язання проблемних ситуацій зводиться до вияв-
лення ключових системоутворюючих елементів, що досягають поставленої мети в межах суворо 
обмеженої компетенції, у напрямку поліпшення функціонування системи в цілому. 

Обґрунтовано етапи системного аналізу проблемної ситуації в корпоративному управлінні. 
Перший етап полягає у постановці завдання. На другому етапі системного аналізу необхідно локалі-
зувати межі проблеми та визначити зовнішнє середовище для неї. Третій етап – формалізація про-
блеми – проводиться шляхом побудови моделі, що спрощує процес дослідження. У загальному вигляді 
модель проблеми може бути виражена у вигляді функції від очікуваних змін результату і витрат на 
проведення цих змін.

Відзначено, що у системах організаційного типу модель лише частково відбиває реальний процес, 
тому необхідна перевірка ступеня адекватності моделі реальному процесу. Перевірку роблять шляхом 
порівняння передбаченої поведінки системи з фактичною, при зміні значень параметрів. Якщо помилка 
неузгодженості перевищує припустиме значення, яке вибирають, виходячи з необхідного ступеня 
адекватності моделі, то це свідчить про те, що упущені деякі важливі фактори і взаємозв’язки.

Встановлено, що у результаті моделювання проблемної ситуації в системі корпоративного 
управління може виникнути необхідність змін однієї або кількох характеристик системи: структури 
управління, методів управління, стилю керівництва, параметрів внутрішнього устрою, стратегії 
розвитку та окремих складових технологічного процесу. 

Ключові слова: корпорація; сфера культури; управління; проблемна ситуація; редукціоністський 
підхід; системний підхід; система; модель. 

Системний підхід в управлінні корпораціями...
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APPROACH OF SYSTEMS IN MANAGEMENT CORPORATIONS 
IN SPHERE OF CULTURE

Abstract. In the article specified on that deepening of researches of difficult objects resulted in the origin 
of new directions of scientific methodology, from which it follows more important to acknowledge approach 
of the systems, in obedience to which, unlike reduction approach, unit not it is determined simply properties 
of his elements and not taken to them, but, opposite, elements it is determined whole and only in his scopes 
reach the functional explanation.

It is marked that approach of the systems in researches from a corporate management in the sphere of 
culture, must go out from that any corporation is the system, each of elements of which has it aims are certain 
and limited. In accordance with this decision of problem situations taken to the exposure of key elements which 
arrive at the put purpose within the limits of the severely limited jurisdiction, in direction of improvement of 
functioning of the system on the whole.

Grounded the stages of analysis of the systems of problem situation in a corporate management. The 
first stage consists in raising of task. On the second stage of analysis of the systems, it is necessary to localize 
the limits of problem and define an external environment for it. Third stage – formalization of problem – 
conducted by the construction of model which simplifies a research process. In a general view the model of 
problem can be expressed as a function from the expected changes of result and charges on the lead through 
of these changes.

It is marked that in the systems of organizational type a model only partly removes the real process, 
that is why necessary verification of degree of model adequacy the real process. Verification is done by 
comparison of the foreseen conduct by the systems with actual, at the change of values of parameters. If the 
error of inconsistency exceeds a legitimate value which is chosen, coming from the necessary degree of model 
adequacy, it goes to show that some important factors and intercommunications omission.

It is set that as a result of design of problem situation in the system of corporate management can arise 
up necessity of changes of one or a few descriptions of the system: management structure, management 
methods, style of guidance, parameters of internal device, strategy of development and separate constituents 
of technological process. 

Keywords: corporation; sphere of culture; management; problem situation; reduction approach; 
approach of the systems; system; model.

Постановка проблеми. Підхід до господарчих об’єктів у корпоративному управлінні, як 
до складних систем, виражає одну з головних особливостей сучасного етапу розвитку науки, 
економіки і суспільства України, тому що в управлінні великими підприємствами, що є пере-
важно акціонерними товариствами (корпораціями), задіяні значні природні, матеріальні, енер-
гетичні, людські ресурси. Вони досить складні, розподілені в просторі, динамічні в часі, їхня 
поведінка описується як детермінованими, так і стохастичними законами.

Вміння розпізнати систему, декомпонувати її на елементарні складові, визначити закони 
управління кожною підсистемою і знову синтезувати систему потребує розробки низки спеці-
альних моделей, процедур, алгоритмів. 

Мартинишин Я., Комар В.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наука, у рамках якої розвиваються дослі-
дження, спрямовані на розв’язання цих проблем, отримала назву «теорія систем» («системний 
підхід», «системний аналіз»). Ця теорія зародилася в 30-х рр. XX ст. й у 50-ті рр. сформу-
валася як самостійний науковий напрямок. Біля її джерел стояли біолог Л. Берталанфі [1], 
фахівець з математичних проблем у галузі біології і психології А. Рапопорт [2], економіст 
К. Боулдинг [3]. Надалі ці дослідження були продовжені в численних роботах закордонних і 
вітчизняних учених: Р. Акоффа [4], І. Блауберга [5], О. Богданова [6], М. Месаровича [7; 8], 
В. Садовського [9], С. Оптнера [10], А. Уємова [11], Ю. Черняка [12], Е. Юдіна [13], С. Янга [14], 
а також у працях: М. Бондаренка [15], А. Денисова [16], Л. Колесникова [17], В. Лямця [18], 
О. Пономаренка [19] та ін.

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак залишаються 
невирішеними питання щодо практичного застосування системного підходу до управління 
великими структурами корпоративного типу, які останнім часом набули широкого розповсюджен-
ня у всіх галузях національної економіки України. 

Мета і завдання статті. Метою статті є обґрунтування методів практичного застосуван-
ня системного підходу до управління корпораціями у сфері культури. Для досягнення постав-
леної мети необхідно вирішити такі завдання:

– розкрити сутність систем і системного підходу; 
– викласти основні принципи системного підходу;
– розробити методичний інструментарій щодо використання системного підходу для 

розв’язання складних проблемних ситуацій у галузі управління корпораціями культурної 
сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. У філософській літературі справедливо від-
мічається, що в наш час наука виявляє в об’єктах природи та суспільства предмети досліджен-
ня значно більш складніші, ніж ті, що бачила в них наука XIX ст. Ця зростаюча складність 
об’єктів дослідження перебуває у фокусі сучасних методологічних проблем [20, с. 318].

Поширення та поглиблення досліджень природи та суспільства, розвиток та вдоскона-
лення наукових знань викликало до життя системне уявлення про оточуючий нас світ, при-
вело до виникнення нових напрямів наукової методології, важливішим з яких слід визнати 
системний підхід.

Системний підхід можна вважати продуктом XX ст. Хоча було б неправильно думати, що, 
наприклад, у минулому сторіччі наука не вивчала різні системи. Добре відомо, що астрономія успіш-
но вивчала сонячну планетарну систему, а математика – різні системи обчислення. Філософське 
осмислення та аналіз систем можна знайти в працях Бекона, Гегеля, Маркса [20, с. 323].

Здається, достатньо чітко сформулював основну ідею системного підходу Блез Паскаль, 
котрий підкреслював, що пізнати частини без пізнання цілого також неможливо, як пізнати 
ціле без знання його частин [20, с. 324].

І все-таки характерним для класичного розуміння системи або складних системних 
об’єктів було глибоке переконання в тому, що властивості, основні риси, закони розвитку та 
функціонування таких об’єктів однозначно чи принаймні рішучим чином детермінуються 
властивостями елементів, які їх створюють. Із цієї точки зору послідовне описання відпо-
відних елементів та їхніх властивостей розглядалося врешті-решт як еквівалентне описання 
системного об’єкта (системи) в цілому.

Подібний підхід до вивчення складних об’єктів свого часу був не тільки виправданий, але 
й здавався єдино можливим. До того ж, при вирішенні ряду завдань він довів свою евристич-
ну корисність. Підхід цей, що зводив властивості цілого до властивостей елементів, фахівці 
називають редукціоністським. Можна вважати, що до кінця XIX ст., а в деяких галузях науки, 
техніки і управління – до середини XX ст., цей підхід не піддавався сумнівам [21, с. 104].

Але потім ситуація різко змінилася. Необхідність вирішувати низку завдань зовсім 
нового типу, що пов’язані із синтезом, організацією та управлінням складними технічними 
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та соціальними системами, реалізація економічних і наукових проектів, а також завдань, які 
зорієнтовані на вивчення функціонування та розвитку надскладних біологічних і соціальних 
об’єктів, на розв’язання глобальних екологічних проблем, привели до розуміння обмеженості 
редукціоністського підходу.

Протилежний йому підхід дістав назву системного. Достатньо виразно він сформульо-
ваний у новій методологічній установці, де ціле (система) не тільки не детермінується одно-
значно властивостями його елементів або їхніх груп та не зводиться до них, але, навпаки, самі 
елементи детермінуються цілим і лише в його рамках дістають своє функціональне пояснення 
та виправдання (як «право на існування»).

І теоретики, і практики системного підходу достатньо одностайні в тому, що його достоїн-
ства та переваги набули такого широкого підтвердження та визнання, що непотрібно наводити 
додаткових аргументів на його користь. Слід нагадати тільки, що системний підхід уперше був 
використаний в США у військових цілях (створення атомної бомби), але надалі значно поши-
рився і в практиці управлінської діяльності у сфері громадянського виробництва [21, с. 133].

Значення відкриття системного підходу, системних якостей та відносин є надзвичайно 
визначною подією, оскільки без визнання їхніх закономірностей будь-яке конкретне вивчення 
складних об’єктів (особливо соціальних) вільно чи невільно збиватиметься на шлях зведення 
складного до простого. Тому нині жодна галузь наукового знання не може обійтися без сис-
темних уявлень як загального, так і специфічного порядку.

Протягом майже чотирьох останніх десятиріч, після того, як біолог Людвіг фон 
Берталанфі та економіст Кеннет Боулдінг дали систематичне викладення принципів загально-
го дослідження систем, за рубежем і в колишньому СРСР з’явилася безліч праць, присвячених 
як проблемам системної методології, так і дослідженням у найрізноманітніших галузях знання 
з використанням методу системного підходу.

Системний підхід у теперішній час проник в усі галузі наукового знання та людської 
діяльності як загальний та найбільш ефективний метод вирішення складних проблем. Він 
насамперед придатний для дослідження соціальних інститутів, де, на наш погляд, має най-
більшу перспективу.

Комплексність проблем і зв’язані з ними труднощі, посилення залежності між питан-
нями, котрі, як здавалося раніше, не мають ніякого відношення одне до одного, необхідність 
враховувати значну кількість взаємопов’язаних обставин – усе це є результатом ускладнення 
розв’язуваних нині завдань, що, поряд з іншими факторами, зумовило виникнення нової мето-
дології вирішення сучасних проблем.

До речі, виникнення системного підходу в науковій літературі колишнього СРСР не було 
зовсім «безхмарною» подією: навколо нього відбувалася певна ідеологічна боротьба. Західні 
філософи намагалися довести, що діалектико-матеріалістичний метод, який в СРСР вважався 
загальним методом пізнання та соціальної практики, є лише синонімом системного підходу. 
Представники марксистсько-ленінської науки не погоджувалися з цим, зауважуючи, що за 
таким ствердженням криється класова позиція і воно є новою спробою зробити замах на одне 
з основних положень вчення про диктатуру пролетаріату. Даючи оцінку місцю системного 
підходу, марксисти-ленінці не заперечували його, а вважали, що діалектика і системний підхід 
перебувають у відносинах субординації, оскільки вони представляють різні рівні методології: 
системний підхід виступає лише як конкретизація принципів діалектики. Але з часом цей спір 
було вирішено на користь системного підходу, хоча і не до кінця [21, с. 135].

Значна кількість літератури щодо проблем системного підходу і системного аналізу, без-
ліч позицій та суджень, які висловлюються з приводу предмета та меж цієї нової синтезованої 
галузі знання, потребують чіткого визначення основних її категорій та понять. У цьому зв’язку 
насамперед відмітимо, що не слід плутати системний підхід та загальну теорію систем як 
дослідний напрям пізнання складних об’єктів (систем) із системним аналізом, як прагматич-
ним, прикладним застосуванням ідей та методів системного підходу для розв’язання прак-
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тичних проблем, тобто із сукупністю певних способів та прийомів, які використовуються для 
вирішення конкретних завдань у соціальній сфері, їхнє співвідношення має важливе методо-
логічне значення.

Системний підхід спирається на два основних принципи – системності та ізоморфізму. 
Перший розглядає систему як комплекс зв’язаних елементів, що створюють її цілісність. 
Другий визначається як наявність однозначної або часткової відповідності структури однієї 
системи структурі іншої, що дозволяє моделювати одну систему за допомогою іншої, подібної 
їй у певному розумінні. Сучасні дослідження в галузі синергетики і теорії управління змінами 
дозволяють говорити щодо наявності ізоморфізму не тільки у побудові систем, але і в їхньому 
функціонуванні та розвитку.

Основною категорією, якою оперує системний підхід, є само поняття системи. Різноманітні 
підходи до визначення поняття «система» можна звести у п’ять груп.

Першу групу становлять визначення системи як будь-якої сукупності змінних, властивос-
тей або сутностей. Згідно з такою логікою, системою треба визнати два (або більше) довільно 
обраних об’єкта, що мають у дійсності настільки слабкі взаємозв’язки, що вони або не можуть 
бути визначені спостерігачем, або ними можна зневажити.

Друга група дослідників пов’язує систему з процесом цілеспрямованої діяльності. 
Матеріальною системою вважається частина об’єктивного матеріального світу, створена при-
родою або людиною з визначеною метою, що складається з відносно стійких і взаємозалежних 
елементів, розвиток і вдосконалювання якої залежать від взаємодії з навколишнім середови-
щем. Крім розвитку, у системах можуть відбуватися процеси деградації та руйнування, при-
чому останні залежать не тільки від взаємодії систем із навколишнім середовищем, але і від 
внутрішніх властивостей самої системи.

Третя група базується на розумінні системи як множини елементів, пов’язаних між 
собою. Але важко визначити що-небудь через поняття множини без опису конкретної ситуації, 
характеру зв’язків у певних умовах.

Четверту групу становлять загальні визначення системи як комплексу елементів, що зна-
ходяться у взаємодії. У цьому випадку може виникнути враження, що будь-які, навіть об’єкти, 
які взаємодіють слабко, можуть бути розглянуті з системних позицій і віднесені до категорії 
«система», яку характеризують два аспекти – дескриптивний (або описовий), який виділяє сис-
темний об’єкт серед несистемних, і конструктивний, що відповідає на запитання – як будувати 
систему шляхом виділення її із середовища. Розгляд цих аспектів має сутнісне навантаження, 
але треба конкретизувати розходження між ними. Дескриптивне визначення системи повинне 
проводити більш чітку грань між системними і несистемними об’єктами, і, таким чином, дава-
ти поняття системи «взагалі», а конструктивне – базуватися на загальних принципах виділен-
ня системи із середовища (входи, виходи, межі, процес, цілі, функції) і надавати можливість 
побудови конкретної системи.

П’ята група об’єднує ознаки, якими повинен володіти об’єкт, щоб його можна було від-
нести до категорії «система». До таких ознак відносяться: цілісність; наявність кількох типів 
зв’язків (просторові, функціональні, генетичні і т.п.); структура (організація); ієрархія рівнів; 
управління; цілі; процеси самоорганізації, функціонування та розвитку. Дане визначення не 
позбавлене недоліків:

– наявність двох і більше типів зв’язків для віднесення об’єкта до категорії системного 
необхідна далеко не завжди;

– багато типів систем (наприклад, природні) не мають визначеної мети;
– поняття організації не тотожне поняттю структури;
– крім самоорганізованих систем, існують і організовані (закриті).
Вихідним моментом у визначенні системи є її протиставлення середовищу, тобто середови-

ще – це все те, що не входить у систему, а система – це кінцева безліч об’єктів, якимсь чином 
виділена із середовища. Між середовищем і системою існує нескінченна безліч взаємних 

Системний підхід в управлінні корпораціями...



34

зв’язків, за допомогою яких реалізується процес взаємодії середовища і системи. Виділення 
системи із середовища і визначення меж їхньої взаємодії є однією з першочергових завдань 
системного аналізу. Від правильності визначення меж залежать не тільки виконувані функції, 
ефективність і якість системи, але і нерідко сама її життєдіяльність. З іншого боку, діалектич-
ною основою системних досліджень є принцип системності, суть якого зводиться до того, що 
система як щось ціле має властивості, не властиві її елементам. У цьому випадку при визна-
ченні системи необхідно виходити з двох основних понять:

1) система є сукупністю елементів, що взаємодіють;
2) система є цілісним середовищем, що володіє новими системоутворюючими властивостями.
З огляду на вищевикладене, системою називатимемо кінцеву множину функціональних 

елементів і відносин між ними, виділену із середовища відповідно до визначеної мети, у рам-
ках певного часового інтервалу. У цьому випадку під елементом прийнято розуміти найпрості-
шу неподільну частину системи – підсистему. При цьому відповідь на запитання, що є такою 
частиною, не може бути однозначною і залежить від цілей розгляду об’єкта як системи.

Незадоволення елементів зовнішнього середовища кінцевими продуктами системи, або 
низька ефективність взаємодії елементів зовнішнього середовища з системою, породжують 
інше поняття системного підходу – «проблемна ситуація» – існуючий або прогнозований сту-
пінь незадоволення зв’язками між системою і середовищем.

Концепція «системи» використовується як засіб для вивчення характеристик об’єкта, 
яким у даному випадку є проблемна ситуація в управлінні акціонерним товариством у сфері 
культури, відпочинку та розваг. Отже, ключ до розв’язання проблемних ситуацій, або конфлік-
тів, полягає в системному підході до об’єкта управління. Основні його положення такі:

– учасники конфлікту повинні знаходитися в системі, елементи якої розташовані ієрар-
хічно і взаємозалежні за допомогою прямих та зворотних зв’язків;

– система учасників проблемної ситуації є цілісною;
– є фіксовані зв’язки системи з зовнішнім середовищем.
Аналіз проблемної ситуації охоплює такі етапи:
1) встановлення змісту проблеми, тобто з’ясування, чи є в дійсності проблема або вона 

надумана;
2) визначення новизни проблемної ситуації;
3) встановлення причин виникнення проблемної ситуації;
4) визначення ступеня взаємозв’язку проблемних ситуацій;
5) визначення повноти і вірогідності інформації щодо проблемної ситуації;
6) визначення можливості розв’язання проблеми.
Визначення існування проблеми припускає перевірку істинності або помилковості форму-

лювання проблеми і її приналежності. Перевірка істинності існування повинна здійснюватися, 
насамперед, за наявністю в системі сукупності економічних і соціальних втрат, а її значимість – за 
критерієм економічного, або соціального ефекту, отриманого в системі після ліквідації проблемної 
ситуації. Оцінка ж ступеня проблемності повинна базуватися на порівнянні фактичних (у даний 
момент або в майбутньому) значень цілей з їхніми плановими або нормативними значеннями.

Визначення новизни проблемної ситуації необхідне для виявлення і встановлення мож-
ливих прецедентів або аналогій. Наявність минулого досвіду або нормативних рекомендацій 
дозволяють істотно полегшити роботу експертів з обґрунтування і прийняття рішень щодо 
ліквідації проблеми.

Установлення причин (як у системі, так і у зовнішньому середовищі) виникнення пробле-
ми дозволяє глибше зрозуміти закономірності функціонування об’єкта управління, розкрити 
найбільш істотні фактори, що призвели до проблемної ситуації.

При аналізі ситуації необхідно встановити можливі взаємозв’язки цієї проблеми з інши-
ми. При цьому необхідно провести класифікацію проблем на головні та другорядні, загальні 
та часткові. Аналіз взаємозв’язків дозволить чітко і глибоко виявити причинно-наслідкові 
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залежності та сприяти реалізації комплексного рішення. Комплексність припускає вироблення 
рекомендацій щодо змін не тільки у досліджуваній системі, але й у зовнішньому середовищі.

Велике значення в аналізі має визначення ступеня повноти і вірогідності інформації щодо 
проблемної ситуації. У випадку повної інформації неважко сформулювати сутність проблеми 
і комплекс умов, що її характеризують. Якщо ж має місце невизначеність, то необхідно роз-
глянути дві альтернативи:

– або провести роботу з отримання відсутньої інформації;
– або відмовитися від одержання додаткової інформації та приймати рішення в умовах 

наявної невизначеності.
Важливою складовою частиною аналізу проблемної ситуації є визначення ступеня мож-

ливості розв’язання проблеми. У даному випадку вже на попередньому етапі необхідно хоча б 
приблизно оцінити можливість розв’язання проблеми, оскільки немає сенсу займатися пошу-
ком рішень для нерозв’язних на даний момент проблем.

Складність і різноманіття систем і проблемних ситуацій потребують розробки формаль-
них процедур організації такого роду діяльності.

Системний підхід у дослідженнях з корпоративного управління виходить із того, що 
будь-яка корпорація є системою, кожний з елементів якої має свої визначені й обмежені цілі. 
Відповідно до цього, розв’язання проблемних ситуацій зводиться до виявлення ключових 
системоутворюючих елементів, що досягають поставленої мети в межах суворо обмеженої 
компетенції, у напрямку поліпшення функціонування системи в цілому. Підвищення ефектив-
ності системи не означає оптимізації роботи всіх без винятку елементів.

Для вивчення проблемної ситуації, насамперед, з’ясовують її причину та можливі наслід-
ки. Для цього необхідно відповісти на такі запитання:

1) як сформульована проблема?
2) чим і ким викликана проблемна ситуація?
3) всю або окрему частину системи вона охоплює?
4) чи передбачаються радикальні рішення, пов’язані з корінною перебудовою, принци-

повою зміною діючої системи, або досить заходів для поліпшення її роботи на базі існуючих 
можливостей?

5) хто є учасниками проблемної ситуації і які їхні цілі?
6) що хотілося б отримати кожному учасникові в результаті змін і як це може вплинути 

на систему?
7) що перешкоджає розв’язанню ситуації?
8) як оцінити ефективність вирішення проблеми для системи в цілому?
Перший етап системного аналізу проблемної ситуації в корпоративному управлінні 

полягає в постановці завдання. Відповіді повинні дати всі зацікавлені сторони корпоративних 
відносин – акціонери, менеджери, працівники, постачальники, клієнти, держава, місцева адмі-
ністрація, громадськість, або ті з них, хто безпосередньо задіяний у певній ситуації. Практика 
показує, що відповіді будуть однобічними і різними у різних учасників, з урахуванням тільки 
особистих інтересів і без врахування усіх впливів та факторів системи. У будь-якому випадку 
сторони конфлікту повинні дійти консенсусу інтересів на першому етапі. Постановка завдання 
частіше формулюється природною мовою і, за можливості, якою-небудь формальною мовою. 
Багато проблем не піддаються формалізації і можуть бути описані тільки вербально (словес-
но). Однак і вербальна постановка повинна містити опис існуючого і бажаного положення 
справ, розбіжність між якими і становить основний зміст проблеми.

На другому етапі системного аналізу (структуризація проблеми) необхідно локалізувати 
межі проблеми і визначити зовнішнє середовище для неї. При поділі проблем на класи варто 
враховувати принципову можливість їхньої структуризації, тобто приналежність до структуро-
ваних, слабо структурованих або неструктурованих. Для кожної локальної проблеми з погляду 
системного підходу визначаються входи і виходи, а також зв’язки із зовнішнім середовищем.

Системний підхід в управлінні корпораціями...



36

Третій етап – формалізація проблеми – проводиться шляхом побудови моделі, що спро-
щує процес дослідження. Побудова моделі значно полегшує розуміння проблеми, дозволяє 
проводити дослідження, прогнозувати поведінку системи у визначених умовах.

Однак модель є лише наближеним описом проблеми, чим більше відомостей отримано 
щодо проблеми на попередніх етапах, тим вище ступінь відповідності моделі реальній про-
блемі. Основне завдання даного етапу – це виділення найбільш істотних факторів проблеми, 
при відсіванні тих, що не впливають на неї.

Загальних способів побудови економіко-математичних моделей не існує. У кожному 
конкретному випадку модель будується, виходячи з цільової спрямованості проблеми, з ура-
хуванням необхідної точності рішення і точності вхідних даних. Модель повинна бути досить 
повною з урахуванням усіх важливих факторів, з одного боку, і досить простою для встанов-
лення явних залежностей між входом і виходом, з іншого.

У загальному вигляді модель проблеми (МП) може бути виражена у вигляді функції ( f ) 
від очікуваних змін результату (Р) і витрат на проведення цих змін (В):

тах МП = f (Р, В),                                        
 (1)

при обмеженні В < Вдоп.
У явному вираженні ця залежність може мати вигляд
              

К = ( Ро – Р* ) / В,         
 (2)

де Ро (Ро
1, Ро

2, …, Ро
s) – оцінка фактичного стану проблеми; 

Р* (Р*
1, Р*

2, …, Р*
s) – оцінка бажаного стану (розв’язання) проблеми. 

Заходи, проведені для досягнення поставлених цілей і підвищення ефективності діяль-
ності корпорації, повинні бути спрямовані на скорочення «відстані» між векторами Ро і Р* до 
нуля, тобто на досягнення рівності Ро = Р*.

Корпорація в процесі розв’язання проблеми знаходиться під впливом як керованих, так і 
некерованих факторів, що повинно бути враховано в економіко-математичній моделі

 Р =     (Х, У),              
(3)

де Р (Р1, Р2, …, Рs) – вектор стану проблеми; 
Х (Х1, Х2, …, Хs) – вектор некерованих факторів; 
У (У1, У2, …, Уs) – вектор керованих факторів. 
Приведена залежність відповідає кібернетичній моделі «чорної скрині», коли на вхід 

подаються керовані та некеровані фактори, а на виході виходять результати, обумовлені струк-
турою і процесами, що протікають у системі.

На практиці одна частина керованих факторів є фактично керованими, інша – потенційно 
керованими. Для досягнення мети важливо виділити фактори, що реально (а не потенційно) 
підлягають керуванню. У зв’язку з цим модель (3) представимо функцією

Р =      (Х, Уф, Уп),        
(4)

де Уф (У1ф, У2ф, …, Уsф) – фактично керовані фактори; 
Уп (У1п, У2п, …, Уsп) – потенційно керовані фактори. 
Найбільш розповсюджене застосування методу експертних оцінок для визначення суттє-

вих факторів в економіко-математичній моделі.
Сутність методу експертних оцінок полягає в організації проведення експертами 

інтуїтивного-логічного аналізу проблеми з кількісною оцінкою суджень і обробкою їхніх 
результатів. Узагальнена думка групи експертів приймається як рішення проблеми. Експертні 
оцінки є основним науковим методом аналізу, що застосовується для розв’язання складних 
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слабоформалізованих проблем, таких як аналіз гнучкості, адаптивності, контролю над зовніш-
нім середовищем, виживання, розвитку організації.

Метод експертних оцінок включає обов’язкові етапи відбору експертів, оцінки їхньої 
компетентності, процедури проведення опитування, обробки результатів, визначення узгодже-
ності думок експертів.

Підбір кількісного і якісного складу експертів проводиться на основі аналізу проблеми, 
вірогідності оцінок, характеристик експертів і витрат на експертизу. Основні види опитування: 
анкетування, інтерв’ювання, «мозковий штурм», дискусія, нарада, оперативна гра, сценарії.

Після проведення опитування групи експертів обробляються результати. Вихідною 
інформацією є числові дані, що виражають думку експертів і її змістовне обґрунтування. При 
обробці результатів опитування вирішуються такі завдання:

– визначення погодженості думок експертів;
– побудова узагальненої оцінки критеріїв;
– визначення залежності між оцінками експертів;
– визначення відносної вагомості локальних критеріїв;
– оцінка надійності результатів експертизи.
Завершальним етапом системного аналізу є перевірка адекватності моделі проблемної 

ситуації, її дослідження й аналіз можливостей практичного розв’язання проблеми.
У системах організаційного типу модель лише частково відбиває реальний процес, тому 

необхідна перевірка ступеня адекватності моделі реальному процесу. Перевірку роблять 
шляхом порівняння передбаченої поведінки системи з фактичною при зміні значень векторів 
параметрів. Якщо помилка неузгодженості перевищує припустиме значення, яке вибирають, 
виходячи з необхідного ступеня адекватності моделі, то це свідчить про те, що упущені деякі 
важливі фактори і взаємозв’язки. У цьому випадку роблять коректування моделі. Коректування 
може вимагати додаткової діагностики й аналізу проблемної ситуації, уточнення економіко-
математичної моделі, змін кількості та складу змінних моделі.

У результаті моделювання проблемної ситуації в системі корпоративного управління 
може виникнути необхідність змін однієї або кількох характеристик системи. Цими характе-
ристиками можуть бути: структура управління, методи управління, стиль керівництва, пара-
метри внутрішнього (а іноді й зовнішнього середовища), стратегія розвитку, окремі складові 
технологічного процесу. Коли виникає необхідність в істотній зміні системи корпоративного 
управління, доцільно провести діагноз її готовності та забезпечити перехід до нової системи 
таким чином, щоб мінімізувати опір і гарантувати позитивну реакцію організації.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Системний підхід є важливим інструмен-
том дослідження проблемних ситуацій, що виникають у корпоративних відносинах при різнома-
нітних (часто конфліктуючих) інтересах учасників. Його мета – допомогти керівництву прийняти 
правильне рішення у виборі стратегічних альтернатив для досягнення підвищення ефективності 
функціонування корпорації при оптимізації витрат на реалізацію рішення і зменшенні ризиків.

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі може бути розробка різнома-
нітних ситуаційних моделей для оптимізації прийняття управлінських рішень у корпораціях 
сфери культури.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ 
СОЦІОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

Анотація. В статті представлено результати дослідження проблем сталого розвитку, 
розглядаючи сталість як розвиток будь-якої системи, як певну сукупність (систему) компонентів, 
пов’язаних між собою потоками речовини, енергії та інформації, що територіально структурується 
(соціально-економічна система), яка просторово може мати значний діапазон масштабів – від 
глобального до регіонального (країна, частина країни, область). Доведено, що властивості формування 
цілісності визначаються дихотомічними властивостями соціально-економічних систем. 

Представлено відображення структури сталих функціональних відносин соціально-економічних 
систем. Із появою в соціально-економічній системі (в сукупності систем) нових властивостей елементів, 
цикл розвитку системи стає асиметричним, у ньому з’являється дисбаланс властивостей. 

Доведено, що всі соціально-економічні системи представляють дихотомічну єдність потоків 
речовини, енергії й інформації. Соціально-економічна система визначається територіально, має власні 
цілі розвитку, які синтетично узагальнюються в категорії потенціал, а також супроводжуються 
відповідальністю за їхню реалізацію або визначеністю механізмів, необхідних для досягнення цілей.

Виділено цикли розвитку соціально-економічних систем, що поділяються на кілька типів, та 
охарактеризовано основні: цикл динамічно рівноважного стану; цикл еволюційних революцій; цикл 
еволюційних катастроф.

Доведено, що в умовах подальшої розбудови ринкових трансформацій сталий розвиток регіону 
є базисом адаптаційного процесу, завдяки чому регіон як цілісна соціально-економічна система 
трансформується відповідно до мінливого зовнішнього середовища, максимально використовуючи 
свої можливості та нейтралізуючи негативний вплив середовища. Формування концепції управління 
сталим розвитком соціально-економічної системи регіону, адекватної як до його властивостей, 
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так і до принципів загальноприйнятої концепції сталого розвитку, повинно базуватися на вживанні 
системно-динамічного методу, який орієнтується на вивченні складних систем із взаємодіючими 
різноманітними компонентами при нагоді їхнього автономного дослідження.

Відмічено, що потрібна розробка математичного інструментарію, формування 
мультиваріативної моделі, здатної забезпечити регіональний розвиток у довгостроковій 
пролонгованій перспективі. 

Ключові слова: соціоекономічна система; регіон; конкурентні переваги; сталий розвиток; 
циклічність; потенціал; середовище; цикл.
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THE THEORETICAL BASIS OF THE FORMATION OF A STABLE SOCIO-
ECONOMIC SYSTEM OF THE INDUSTRIAL REGION

Abstract. In article results of research of problems of sustainable development, considering sustainability 
as the development of any system as a set of (system) components, linked together by flows of matter, energy 
and information, is structured geographically (socio-economic system) that spatial data can have a sizable 
range of scales – from global to regional (country, part of a country, region). It is proved that the properties 
of the formation integrity are defined dichotomie properties of socio-economic systems. 

Presents the outline of a stable functional relationship of socio-economic systems. With the advent of 
socio-economic system (in the aggregate) of new properties of the elements, the cycle of development of the 
system becomes asymmetric, it becomes imbalance properties. 

It is proved that all socio-economic systems are dichotomous unity of flows of matter, energy and infor-
mation. Socio-economic system is determined geographically, has its own development goals, which are 
synthetically summarized in categories: potential and are accompanied by the responsibility for their imple-
mentation or the certainty of the mechanisms necessary to achieve the objectives.

Selected cycles of development of socio-economic systems, which are divided into several types, and 
describes the main: loop dynamically equilibrium state; the evolutionary cycle of revolutions; the evolution-
ary cycle of disasters. It is proved that in the conditions of further development of market transformation for 
sustainable development of the region is the basis of the adaptation process, making the region as a holistic 
socio-economic system is transformed in accordance with the changing external environment, the best of its 
ability and neutralizing the negative impact of the environment. The formation of the concept of sustainable 
development management of socio-economic system of the region, adequate as its properties, and to the 
General principles of the concept of sustainable development should be based on applying a dynamic method 
that focuses on the study of complex systems with a variety of interactive components in case of their inde-
pendent research. Noted that requires the development of mathematical tools, formation multivarate model is 
able to provide regional long-term development in the prolonged term.

Keywords: socioeconomic system; region; competitive advantage; sustainable development; cyclicality; 
potential;environment; cycle.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економічної системи України, деструк-
тивні процеси на Сході країни висунули проблему, яка потребує вирішення в якнайкорот-
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ший термін – визначення теоретичних засад формування сталої системи соціоекономічного 
розвитку на регіональному рівні, що в свою чергу дасть змогу забезпечити стабілізацію й 
на рівні держави в цілому, отже проблема, що розглядається у даній роботі, є досить акту-
альною.

Стабілізація функціонування сучасних регіонів значною мірою досягається за рахунок 
організації на підприємствах, галузях ефективної системи управління, яка дозволить в умо-
вах дестабілізації економіки адаптувати методи управління з використанням системного 
підходу.

Розвиток будь-якої регіональної соціально-економічної системи (СЕС) безпосередньо 
ґрунтується на ефективному використанні конкурентних переваг потенціалу кожного з систе-
моутворюючих вітчизняних підприємств, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність теми також підкреслюється на-
уковими публікаціями з даної проблематики таких провідних вітчизняних фахівців, як О. Амоша, 
В. Антонюк, Л. Батченко, П. Бубенко, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Гриньов, Н. Долішній, 
А. Землянкін, А. Кiнах, Т. Логутова, А. Мокій, В. Семиноженко, О. Фінагіна [1–4; 9], які підготу-
вали певний базис для формування парадигми сталого розвитку регіонів України. 

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте проблема фор-
мування особливостей системи сталого розвитку регіональної СЕС у названих публікаціях 
розглядається здебільшого фрагментарно. 

Наукове дослідження, результати якого покладено в основу даної статті, проведено в 
рамках виконання науково-дослідних робіт «Розробка теоретико-методичних засад функціо-
нування, розвитку та управління інноваційним потенціалом регіону» (номер держреєстрації 
0110U006871) та «Обґрунтування імперативів інноваційного провайдингу регіону» (номер 
держреєстрації 01154000560).

Мета та завдання статті. Метою даної статті є визначення теоретичних засад формуван-
ня сталої соціально-економічної системи на регіональному рівні.

Виходячи з обраної теми та сформульованої мети даної роботи, нами визначені такі 
завдання:

– дослідити сутнісні характеристики соціоекономічної системи регіонального рівня з 
позицій концепції сталого розвитку;

– визначити функціональні відносини, що притаманні внутрішньому середовищу соціо-
економічної системи;

– визначити циклічність і характерні для кожного циклу й притаманні йому ознаки розви-
тку соціоекономічних систем;

– дослідити теоретико-методологічні засади, передумови й умови формування сталих 
соціоекономічних систем регіонів;

– на підставі аналізу існуючих тенденцій та підходів, наявного теоретичного базису 
визначити теоретичне підґрунтя формування сталої соціоекономічної системи відповідно до 
стану зовнішнього середовища, що склалося в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність і неминучість переходу існу-
ючих світових систем господарювання до сталого розвитку не викликає зараз серйозного 
сумніву [11]. Це обумовлено, передусім, тим, що індустріальна цивілізація була заснована на 
інтенсивному використанні невідтворювальних мінерально-сировинних ресурсів [6]. 

Така форма життєдіяльності ставить під сумнів невід’ємне право всіх майбутніх поколінь 
мати таку само нагоду щодо доступу до ресурсів і соціального блага. Під сумнів підпадає сама 
цінність соціального та науково-технічного прогресу, що розвернувся в минулому столітті.

Альтернативою тупиковому розвитку сучасної індустріальної цивілізації є перехід до 
сталого розвитку з проголошенням принципу рівних можливостей для всіх майбутніх поко-
лінь. Такий перехід означає корінну зміну форм взаємодії сучасної людини з навколишнім 
середовищем і управління соціальним розвитком [8]. При цьому розвиток відіграє вирішальну 
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роль, оскільки в сучасних суспільно-економічних формаціях серйозні соціальні суперечності, 
конфлікти і перекоси досягли планетарного масштабу. 

В умовах світової економічної глобалізації ці суперечності здатні змінити основи життє-
діяльності, що призведе до деградації та регресу [7]. Нові реальності потребують соціального 
розвитку, здатного вирішити основні соціальні проблеми, що накопичилися, і представити 
соціальну альтернативу як перехід до сталого розвитку.

Така система повинна ґрунтуватися з урахуванням індексу соціально-економічного роз-
витку, який запропоновано в наукових працях Інституту проблем природокористування і 
екології НАН України 1997 р. [5; 6] у зв’язку з дослідженням соціально-економічних умов 
переходу регіонів до сталого розвитку. Ці праці були визнані та затверджені Ухвалою Президії 
НАН України № 222 від 24.06.98 «Про наукові основи підходу до обґрунтовування критеріїв і 
показників сталого розвитку різних ландшафтно-кліматичних регіонів України» [10].

У більшості літературних джерел указується, що сталий розвиток, крім екологічного, 
включає економічний і соціальний напрями, після чого розглядаються ті або інші приватні за-
вдання без спроб їхнього узагальнення, вироблення єдиного методологічного підходу. 

Значною мірою з цієї причини дослідження проблем сталого розвитку залишають вра-
ження безсистемності, недостатньо переконливі та викликають критику з різних боків. Одна з 
можливостей посилити точність визначення сталого розвитку полягає в розповсюдженні під-
ходу до екологічного аспекту сталого розвитку на більш широке коло явищ, охоплених цим 
поняттям.

Розвиток будь-якої системи можна вважати сталим, якщо він зберігає будь-який її сутніс-
ний інваріант, тобто не міняє, не піддає загрозі її принципову властивість, ставлення, обмежен-
ня, підсистему, елемент, те, що іманентно головному, критичному аспекту існування системи. 
Таке трактування відповідає кібернетичному розумінню сталості та її математичним формалі-
заціям. У достатньо загальному випадку (принаймні, для всіх матеріальних систем, що містять 
живі елементи) можна прийняти, що цей аспект – виживання системи.

При такому підході для цивілізації в цілому сталість – майже синонім виживання, одне 
без іншого неможливе. Але будь-яка спроба спуститися на один або кілька структурних рівнів 
і відповідно редукувати ці поняття натрапляє на найскладніші методологічні проблеми. Зо-
крема, з’являються не тільки «внутрішні власні критерії», але і «зовнішні» – з позицій над-
системи. 

Інваріанти розвитку системи, які повинні бути збережені при всіх осяжних для люди-
ни змін, були мало вивчені. Іноді вони ототожнюються з такими її властивостями, які досить 
тривалий час залишаються незмінними (нерідко всупереч бажанню або навіть необхідності їх 
змінити). Фактично при цьому сталість неправомірно зводиться до інерційності. Доки система 
не зіткнулася із зовнішніми або внутрішніми обмеженнями (хай навіть породженими нею са-
мою), інерційність є стабілізуючим чинником. Але щойно починає відчуватися дія обмежень, 
вона стає згубною, не тільки не стабілізує, але «розгойдує» систему. 

Інерція особливо сильна тим, що створює такі умови, за яких у короткостроковому ас-
пекті вигідно тільки те, що їй відповідає, а невідповідне потребує значних первинних зусиль, 
перш ніж сама стане компонентом нової інерції в системі, що змінилася, і почне працювати як 
середовищоутворюючий чинник. 

Певна сукупність (система) компонентів, пов’язаних між собою потоками речовини, енер-
гії та інформації, що територіально структурується, отримала назву «соціально-економічна 
система», яка просторово може мати значний діапазон масштабів – від глобального до регіо-
нального (країна, частина країни, область). 

Формування цілісності визначається дихотомічними властивостями соціально-
економічних систем:

1) Усі соціально-економічні системи мають властивість сприймати речовину М, енергію 
Е і інформацію I (МЕI), які виробляються середовищем-системою вищого рангу (регіоном) і 
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різнорідними системами нижчих рангів, що входять до її складу. При цьому важливо поміти-
ти, що першопричиною створення будь-якої соціально-економічної системи є наявність упо-
рядкованого потоку речовини й енергії. Неврегульований же потік, з випадковим коливанням 
витрат речовини, енергії й інформації, не може привести до утворення системної цілісності, 
оскільки в цьому випадку неможливе формування структури функціональних відносин еле-
ментів і система неузгоджена із середовищем.

2) Соціально-економічна система, формуючись і поглинаючи МЕI, перетворює їх на нову 
форму речовин, енергії й інформації. І оскільки соціально-економічні системи формуються в 
результаті впорядкованих потоків МЕI, то будь-яка з них є впорядкованим, структурно орга-
нізованим комплексом елементів, що виробляє та виділяє в середовище речовину, енергію 
й інформацію. Саме тому і середовище формується як цілісна впорядкована система. Проте 
підсумовування впорядкованих потоків речовини, енергії та інформації за певних умов може 
спричиняти руйнуючу дію на цілісні системи.

3) У кожній соціально-економічній системі, внаслідок взаємодії з іншою соціально-
економічною системою, формується дихотомічна єдність F- і D-потоків речовини й енергії, 
про що детально йдеться в монографії [7], F-потік, витрата речовини й енергії, необхідні для 
розвитку даної системи (потік МЕI, спрямований до системи), що характеризує систему як 
«споживача» ресурсу. 

За сутністю, це – кількість речовин, енергії й інформації, затрачувана на формування 
самої системи, її розвиток та на перехід з однієї форми в іншу (тут як нова форма речовини, 
енергії й інформації виступає сама система і потік речовин, енергії й інформації, що виді-
ляється нею в середовище). D-потік у цій само системі обумовлюється витратою речовини й 
енергії конкуруючої з нею системи та характеризує її як «ресурс». Таким чином, витрата МЕI 
в D-потоці визначає зменшення розмірів системи, зниження її впорядкованості та сталості; а 
в F-потоці – її збільшення, зростання ступеня впорядкованості та сталості (рис. 1).

Рис. 1. Структура сталих функціональних відносин соціально-економічних систем 

Джерело: розроблено на основі [7]

Дана властивість виявляється і при взаємодії соціально-економічної системи з 
середовищем. Тобто і середовище, як система, теж має властивості одночасно виступати і як 
ресурс, і як споживач речовин, енергії й інформації. 

Причому кожна з досліджуваних систем споживає і віддає речовини й енергію у формі, 
яка необхідна власне для неї і яку потребує взаємодіюча з нею система.

Обидва потоки МЕI не є вільними: одна система, ніби «всмоктуючи» речовину та енергію, 
створює F-потік, який для іншої системи є D-потоком.
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Взаємодія безлічі соціально-економічних систем із середовищем і між собою призводить 
до складної ієрархії взаємостосунків і властивостей, що породжуються ними.

Отже соціально-економічна система, будучи відкритою (закритих, повністю ізольованих 
систем у природі не існує), по відношенню до однієї виступає як споживач, а до іншої – як 
ресурс.

4) Цілісна соціально-економічна система за відсутності D-потоку екстенсивно збільшується 
(за продуктивністю, за обсягами, за розмірами) за експоненціальним законом, а за відсутності 
F-потоку за тими само параметрами експоненціально зменшується, «схлопується». 

Саме цією властивістю обумовлюється циклічність розвитку систем. Оскільки систем, 
в яких не формувався D-потік, не існує, і витрата МЕI в ньому росте при зростанні системи, 
то зміна розмірів системи або інших вихідних її характеристик здійснюється з насиченням, 
за логістичним законом, пропорційно різниці у витратах речовини і енергії відповідно в F- і 
D-потоках. Поки F більше D, система збільшується в розмірах; коли витрати в F- і D-потоках 
порівнюються, зростання системи припиняється. Потім, коли витрати в D-потоці починають 
перевищувати такі в F-потоці, продуктивність системи убуває за логістичним законом. 
Даною властивістю повністю визначається циклічність розвитку систем. Цикл тому і має 
вид синусоїди, що складається з двох гілок: гілки, яка характеризує зростання системи, що 
насичується, і гілки, яка характеризує деградацію системи, що відбувається зі зворотним 
насиченням.

5) Соціально-економічна система має свій цикл формування та розвитку, охоплюючий 
період часу від зародження системи до її руйнування. Тривале існування соціально-
економічних систем (їхня сталість) обумовлюється тим, що кожна з них має властивість 
самовідтворення. Якщо при цьому «нова система» нічим не відрізняється від «старої», то цикл 
розвитку соціально-економічної системи є симетричним (рис. 2).

У цьому випадку розвиток соціально-економічної системи є екстенсивним, власне 
еволюція не має місця, оскільки в сукупності систем (або в окремій з них) складові їхні 
елементи не набудуть нових властивостей. Такий цикл по суті має вид «стоячої хвилі», 
що змінюється за часом у розмірах, за формою самоподібно; якісно ж, за структурою 
функціональних відносин, система залишається незмінною. Даний тип циклу можна назвати 
автомодельним, або конформним.

1-2 – цикли розвитку в початковий і подальші моменти часу 
3 – загальний вид циклу

Рис. 2. Симетричний цикл розвитку соціально-економічної системи
Джерело: розроблено на основі [7]
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Із появою в соціально-економічній системі (в сукупності систем) нових властивостей 
елементів, цикл розвитку системи стає асиметричним, у ньому з’являється дисбаланс власти-
востей: одна частина циклу представлена елементами зі «старими властивостями», а інша – з 
новими та старими, що створюють неадитивну суму (рис. 3).

У результаті цикл розвитку соціально-економічної системи набуває вигляду асиметричної 
поступальної хвилі, що змінюється протягом часу за формою, за розмірами і за структурою, 
але система стає досконалішою, за продуктивністю – більш ефективною. Асиметрія циклу, 
таким чином, характеризує інтенсивний, власне еволюційний розвиток, що поєднується з екс-
тенсивним.

6) Цикл розвитку соціально-економічної системи, при зміні масштабу його розгляду, 
залишається подібним початковому. Фрактальні властивості виявляються і в тому, що, якщо 
високорангова система змінює свої вихідні характеристики за деяким логістичним законом, 
то і всі складові системи більш низьких рангів міняють свої вихідні характеристики подібним 
чином. Інакше кажучи, якщо були задані певні правила функціонування системи, то і всі скла-
дові її частини функціонують подібним чином.

1 – початковий період; 
2 – розвиток системи в подальший період часу з більш ефективним використанням ресурсів 
(за рахунок удосконалення структури); 
3 – загальний вид циклу.

Рис. 3. Асиметричний цикл розвитку соціально-економічної системи

Джерело: розроблено на основі [7]

Наслідком даної властивості є виконання вимоги узгодженості дій соціально-економічних 
систем, що становлять цілісність більш високого рангу. Високорангова цілісність руйнувати-
меться, якщо складові її підсистеми не подібні. Більше того, кожна така підсистема переходить 
у самостійний ранг.

Причому як D-потік в СЕС виступає пропозиція, а як F-потік – попит. Відношення F- і 
D-потоків речовини, енергії і інформації, що виражаються відношенням між пропозицією і 
попитом, формують середовище – все те, що соціально-економічною системою вироблено і 
що на певний момент існує, а саме – потенціал.

Таким чином, всі СЕС представляють дихотомічну єдність потоків речовини, енергії й 
інформації: F-потоку, що формує систему і на основі якого створюються нові форми речови-
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ни, енергії й інформації, і D-потоку, що призводить до деградації самої соціально-економічної 
системи (все те, що СЕС вимушена віддавати іншим системам, витрачати речовину, енергію й 
інформацію). Різниця між F- і D-потоками утворює потенціал соціально-економічної системи. 
А вся діяльність з організації F- і D-потоків МЕІ і потенціалу утворює середовище.

СЕС визначається територіально, має власні цілі розвитку, які синтетично узагальнюють-
ся в категорії потенціал, а також супроводжуються відповідальністю за їхню реалізацію або 
визначеністю механізмів, необхідних для досягнення цілей.

Цикли розвитку СЕС поділяються на кілька типів, серед яких основними є такі: 
1) цикл динамічно рівноважного стану; 
2) цикл еволюційних революцій; 
3) цикл еволюційних катастроф.
Цикл динамічно рівноважного (клімаксного, або стагнаційного) розвитку соціально-

економічних систем має вид симетричної поступальної хвилі. Він характерний для СЕС, в 
розвитку яких не виникає ідей щодо фундаментальної зміни продуктивності системи.

Із наближенням до межі повинна відбуватися зміна ідей соціально-економічної організа-
ції та функціонування, технологій тощо. Але оскільки цієї зміни не відбувається, то й розвиток 
соціально-економічної системи, за умови використання внутрішніх ресурсних можливостей, 
є самоподібним, конформним: він у часі повторює себе за економічними та соціальними 
характеристиками. Рівень розвитку при цьому за своєю відносною величиною зберігається 
постійним або може зростати за рахунок ефективного використання потенціалу або додатко-
вих ресурсів. 

Зародження нової більш прогресивної ідеї викликає поступове зниження потенціалу 
старої системи, уповільнення, а потім і падіння темпів зростання продуктивності СЕС (цикл 
інтенсивного розвитку) (рис. 4, крива 1). 

За рис. 4 розвиток нової структури в системі (крива 2) веде до підвищення її продуктив-
ності, і сумарна величина потенціалу зростає. В структурі функціональних відносин із часом 
формуються, розвиваються та реалізуються більш прогресивні ідеї тощо. В даному варіанті 
циклічного розвитку СЕС важливим є те, що нове замінює старе в оптимальний період за 
часом і за змістом та межа розвитку росте, самоформуючись. Система не руйнується, а вдо-
сконалюється і в результаті стало та динамічно розвивається. Все нове базується на старому 
та підтримується ним. Даний тип циклу розвитку є найбільш оптимальним.

1 – розвиток СЕС на основі попередніх цілей; 
2 – поступова зміна старих ідей організації й управління новими; 
3 – межа розвитку системи, що самоформується.

Рис. 4. Інтенсивний розвиток соціально-економічної системи
Джерело: розроблено на основі [7]

У СЕС після досягнення деякого, можливо, високого рівня розвитку, починають (під 
впливом інших організуючих ідей і консолідуючих сил, зміни середовища) формуватися 
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дезорганізуючі тенденції, тоді як прогресивні, зміцнюючі систему чинники, розвитку не одер-
жують. У результаті стара СЕС саморуйнується, залишаються лише її релікти. І лише після 
формування хаосу починається перехідний період і формується новий порядок (рис. 5).

СЕС взагалі може існувати на різних рівнях ієрархії. При такому розумінні побудови та 
динаміки СЕС, її домінантним станом є «нестала рівновага» [7] – як відокремлення цієї сис-
теми від того, що до неї не відноситься, і стосовно чого вона повинна постійно підтримувати 
свою відособленість за допомогою відповідного методу управління. Це повинне досягатися 
шляхом отримання СЕС внутрішньої рівноваги (при взаємоузгодженні підсистем) або її гоме-
остазу. З урахуванням встановленого критерію управління – потенціалу СЕС – це можна пред-
ставити як оптимальний інтегрований потенціал її складових. Очевидною умовою досягнення 
оптимального рівня потенціалу є обмежені ресурси СЕС.

Теоретичне підґрунтя формування сталої соціоекономічної системи...

1 – формування порядку, зростання потенціалу; 
2 – еволюційна катастрофа; 
3 – формування.

Рис. 5. Цикл еволюційних катастроф

Джерело: розроблено на основі [7]

Експлікація методу реалізації розвитку СЕС вимагає двох припущень. У даному випадку 
очевидно, що, по-перше, розвиток системи повинний сприйматися саме як управління 
потенціалом СЕС, і по-друге, управління потенціалом повинне відбуватися за вказаною 
траєкторією онтологічного аспекту.

Таким чином, встановлення змістовно адекватної траєкторії руху СЕС в процесі розвитку 
вирішується за допомогою таких міркувань:

1. Із властивостей розвитку складних систем, до яких відноситься і СЕС, випливає, що, 
досягнувши максимальної точки прогресу, кожна система або деградує внаслідок прогресуючого 
скорочення споживання заздалегідь перевитрачених ресурсів свого середовища, або утримується 
на цьому рівні при урівноваженому використанні ресурсів (їхньому відтворенні, помірному 
споживанні, перетворенні непродуктивних інертних ресурсів на продуктивні) [7].

Отже, рівень розвитку СЕС має певне обмеження «зверху через» її граничні системні 
можливості. 

2. Аналіз динаміки складних систем протягом їхнього життєвого циклу свідчить, що їм 
властива траєкторія розвитку у вигляді «S»-образної кривої. Для СЕС це додатково мотивується 
так званим «принципом результативності». Тут головним чинником стає не значення ефективності 
такої системи в певний момент «Т» на горизонті її існування (в СЕС йому відповідає рівень 
інтегрованого потенціалу «Р»), а максимальна сума величин цього показника за весь період її дії. 
Таку особливість руху СЕС по траєкторії розвитку можна охарактеризувати як її кумулятивність 
(від латинського «cumulo» – «накопичую»), і очевидно, що це є необхідною умовою розвитку.
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3. Вимоги розвитку СЕС можна узагальнити як баланс інтересів збільшенням рівня 
розвитку для всього горизонту існування СЕС (в ідеалі – для необмеженого періоду існування). 
Для характеристики траєкторії СЕС це відповідає вже вказаній S-образній кривій, яка в 
даному випадку виступає як достатня умова елевації (від латинського «elevo» – «піднімаю») 
рівня потенціалу СЕС у парадигмі розвитку.

Таким чином, траєкторію сталого (оптимального) розвитку CЕС для певного діапазону 
часу {tр, tz} можна представити як пряму «1» (рис. 6). 

Рис. 6. Динаміка сталого розвитку соціально-економічних систем

Джерело: авторська розробка

У цьому відношенні принципово відмінною від неї є інша траєкторія (крива «2»), з 
крапкою перетину для досягнутого максимуму «Рmax» у момент «Т». Відмітимо, що рух CЕС 
за траєкторією розвитку – як її динамічний гомеостаз у напрямі збільшення інтегрованого 
потенціалу – може відбуватися тільки за умови внутрішньої реструктуризації можливостей 
системи. Цьому повинні відповідати як збільшення абсолютних значень одних індексів і 
зменшення інших, так і зміна відповідних відносних пріоритетів.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, в умовах подальшої 
розбудови ринкових трансформацій сталий розвиток регіону є базисом адаптаційного процесу, 
завдяки чому регіон як цілісна соціально-економічна система трансформується відповідно 
до мінливого зовнішнього середовища, максимально використовуючи свої можливості та 
нейтралізуючи негативний вплив середовища.

Формування концепції управління сталим розвитком СЕС регіону, адекватної як до його 
властивостей, так і до принципів загальноприйнятої концепції сталого розвитку, повинно базува-
тися на вживанні системно-динамічного методу, який орієнтується на вивченні складних систем 
із взаємодіючими різноманітними компонентами при нагоді їхнього автономного дослідження. 

Розвиток соціально-економічних систем залежить від вирішення основного завдання – 
забезпечення сталого та динамічного зростання з глибшим розумінням економічних законів, 
явищ і тенденцій. У центрі уваги опинилися фундаментальні основи економічних відносин, 
оскільки практика потребує не тільки повної реалізації можливостей, які закладені в сучасній 
економіці, а й наукової розробки їхнього подальшого ефективного використання.

Солоха Д.,  Бєлякова О.



49

Наведені теоретичні викладки, на нашу думку, формують певне підґрунтя для організа-
ції подальших досліджень в означеному напрямку, отже – потрібна розробка математичного 
інструментарію, формування мультиваріативної моделі, здатної забезпечити регіональний 
розвиток у довгостроковій пролонгованій перспективі.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСАЛТИНГОВОЇ 
ДИСТАНЦІЙНО-ОПЕРАЦІОНАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Анотація. Представлена методологія створення корпоративного консалтингового віртуального 
середовища дистанційної підтримки навчальної взаємодії учасників галузевих інноваційних програм 
шляхом організації операціональної системи формалізації процесу навчання на базі Е-сценаріїв. 
Дистанційно-операціональна підтримка навчальної взаємодії учасників інноваційних програм 
являє собою web-орієнтовану систему формалізації навчального процесу на базі Е-сценаріїв, що 
представляє собою електронну форму, яка містить чотири фрейми: галузь навчання, мета навчання, 
маршрут навчання та оцінка результату, а також плану навчання. Обґрунтовано план навчання, 
що формується на основі визначення галузі навчання та послідовності Е-сценаріїв, з урахуванням 
терміну їхнього виконання, предметну галузь навчання, що визначається у відповідності до теми 
навчання за обраною інноваційною програмою. Процес організації дистанційно-операціональної 
підтримки взаємодії учасників інноваційних програм на базі Е-сценаріїв відбувається на платформі 
електронної площадки викладача-консультанта, яка інстальована в корпоративному віртуальному 
інтернет-середовищі на сервері. Запропонована система процесу навчання забезпечуватиме як 
інтерактивний доступ до консалтингових систем, підтримуючи навчальний процес достовірною 
оперативною інформацією, так і генерацію необхідних інформації та знань на базі інформаційних 
ресурсів аграрних наукових установ, освітніх закладів, дорадчих служб, а також інших учасників 
аграрного сектора України. В цьому процесі братимуть участь кваліфіковані викладачі, дорадники 
та експерти-дорадники, забезпечуватимуться індивідуальний навчально-консультаційний підхід та 
умови вільного доступу до інформації та знань у будь-який час і у будь-якому місті. Визначено, що 
такі консалтингові, дистанційно-операціональні навчальні системи стануть невід’ємною складовою 
сільськогосподарських дорадчих служб України та їхньої електронної системи поширення знань 
та інформації – е-Екстеншн. У перспективі сільськогосподарська дорадча діяльність в Україні 
стане основною функцією районних і обласних управлінь агропромислового розвитку при проведенні 
адміністративної реформи в АПК, і роль таких консалтингово-навчальних систем зростатиме. 

Ключові слова: консалтинг; дистанційне навчання; дорадча діяльність; е-сценарії; інновації; 
е-Екстеншн, дорадники, експерти-дорадники.
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METHODOLOGICAL BASIS OF ORGANIZATION DICTANCE 
AND OPERATIONAL EDUCATION CONSULTING SYSTEM

Abstract. The presented methodology is a corporate consultancy virtual training environment for remote 
support interaction between participants sectoral innovation programs through the organization of operation-
al systems formalize the learning process based on E-scripts. Distance and operational support interaction 
between participants of educational innovation programs, is a web- oriented system formalize the training pro-
cess based on E-scripts, which is an electronic form that contains four frames – area of   education, the purpose 
of education, learning path and assessment results, and training plan. Grounded training plan that is based on 
field studies and determining the sequence E-scenarios, taking into account the period of their implementation
 education and subject area, determined in accordance with the theme chosen an innovative learning program. 
The process of remote-support interaction between participants on operational innovation programs at the 
E-scripting platform is electronic platform teacher-adviser, which is installed in the corporate Internet virtual 
environments on a server. The proposed system will provide the learning process as access to the online con-
sulting systems supporting the learning process reliable operational information and generate the necessary 
information and knowledge-based information resources of agricultural research institutions, educational 
institutions, advisory services, and other participants in the agricultural sector of Ukraine. This process will 
involve qualified teachers, counselors and experts, counselors, educational and ensured individual consulting 
approach and provided free access to information and knowledge at any time and in any city. Determined that 
such consulting, remote-operational training systems become an integral part of the agricultural advisory 
services of Ukraine and their email system to disseminate knowledge and information – e-Extension. In the 
future, the agricultural advisory activities in Ukraine will be the main feature of district and regional offices of 
the agricultural development in the course of administrative reform in agriculture, and the role of consulting 
and training systems will increase.

Keywords: consulting; Distance Learning; advisory services; e-scripts; innovation; e-Extension, advis-
ers, expert advisers.

Постановка проблеми. При реалізації інноваційних програм упровадження трансфер-
технологій від науки до бізнесу гостро стоїть питання консалтингової підтримки процесу вза-
ємодії експертів заданої предметної сфери з учасниками трансферного процесу, незалежно від 
часу та місця їхнього знаходження. При цьому, кожен учасник інноваційної програми, на всіх 
етапах її реалізації, поряд з оперативним доступом до експертної інформації та консультацій, 
повинен мати можливість отримати дистанційно-операціональну підтримку навчальної вза-
ємодії з викладачем, дорадником або експертом-дорадником.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації інформаційно-
консультаційної, дорадчої діяльності вивчали такі відомі українські науковці, як М. Кропивко, 
В. Клочан, О. Галич, Р. Шмідт [1–4], а також відомі закордонні вчені – В. Кошелєв, С. Джон-
сон, Й. Козарі та ін. [5–7]. Подальші розробки, що стосуються застосування інноваційно-

Методологічні основи організації...
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консультаційних технологій, дистанційного навчання досліджувалися в працях Т. Кальної-
Дубінюк, С. Кального, О. Стрижака, О. Шаповал та ін. [8–9].

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак набувають ак-
туальності питання застосування інтерактивних консалтингових систем у дорадництві. Такі 
інноваційні системи, на відміну від існуючих, дають можливість активізувати процес навчання 
та формування рекомендацій щодо переходу виробників аграрної продукції на інноваційний 
шлях розвитку. До цього часу мало уваги приділено інноваційному розвитку дорадництва на 
основі впровадження дистанційної навчальної системи інформаційно-консультаційного серві-
су, що й обумовило вибір теми дослідження.

Мета і завдання статті. Метою статті є розкриття особливостей методології організації 
консалтингової, дистанційно-операціональної навчальної системи. Для досягнення поставле-
ної мети необхідно вирішити такі завдання:

– розкрити можливості застосування інтерактивного консалтингу в дистанційній системі 
навчання;

– формалізувати процес навчання на базі Е-сценаріїв;
– розробити план навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дистанційно-операціональна підтримка 

навчальної взаємодії учасників інноваційних програм являє собою web-орієнтовану систему 
формалізації навчального процесу на базі Е-сценаріїв та плану навчання.

Е-сценарій навчання представляє собою електронну форму, яка містить чотири фрейми: 
галузь навчання; мета навчання; маршрут навчання та оцінка результату, на базі яких операці-
онально формалізується процес навчально-консультаційної взаємодії учасників інноваційної 
програми.

У кожному з наданих фреймів, відповідно до його призначення, встановлюються відпо-
відні інформаційні значення, та реєструються визначені навчальні ресурси та програмні моду-
лі (інтернет-ресурси, електронні файлові джерела різноманітних форматів, бази даних, бази 
знань, сервісно-функціональні, навчальні та аналітичні програмні модулі), що визначаються 
відповідно до структури організації навчального процесу.

Після формалізації всіх фреймів, система генерує .data файл, який містить Е-сценарій на-
вчання.

Для подальшої дистанційно-операціональної підтримки взаємодії учасників інновацій-
них програм формується План навчання.

План навчання формується на основі визначення галузі навчання та послідовності 
Е-сценаріїв, з урахуванням терміну їхнього виконання. 

Процес організації дистанційно-операціональної підтримки взаємодії учасників інно-
ваційних програм на базі Е-сценаріїв відбувається на платформі електронної площадки 
(ЕП) викладача-консультанта, яка інстальована в корпоративному віртуальному інтернет-
середовищі на сервері. 

Виходячи з вищезазначеного, структура дистанційно-операціональної підтримки взаємо-
дії учасників інноваційних програм на базі Е-сценаріїв навчання має такий вигляд (рис.1):
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Рис. 1. Структура дистанційно-операціональної навчальної системи

Джерело: розробка автора С.П. Кального

Кальна-Дубінюк Т., Кальной С.
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Відповідно до наданої структури та поданої вище методології організації дистанційно-
операціональної підтримки взаємодії учасників інноваційних програм на базі Е-сценаріїв 
навчання, електронна форма останнього має такий вигляд (рис. 2):

Перший фрейм («Галузь навчання») наданої електронної форми містить поля, що іден-
тифікують предметну галузь навчання, яка визначається відповідно до теми навчання за обра-
ною інноваційною програмою. Надані поля мають текстовий формат.

Другий фрейм («Мета навчання») призначено для опису мети навчання, яка визначається 
відповідно до заданої галузі навчання. Наданий фрейм містить два типи полів: № кроку; зміст 
мети навчання.

Поля, що мають тип «№ кроку», визначають порядковий крок мети навчання.
Поля, що мають тип «Зміст мети навчання», містять інформацію, що характеризує зміст 

мети навчання за обраною інноваційною програмою. Всі поля наданого фрейму заповнюють-
ся інформацією в текстовому форматі. 

Третій фрейм («Маршрут навчання») призначено для покрокової формалізації процесу 
навчання, відповідно до обраної галузі та мети навчання. Наданий фрейм містить три типи 
полів: № кроку; що зробити; джерело.

Поля, що мають тип «№ кроку», визначають порядковий крок маршруту навчання.
Поля, що мають тип «Що зробити», містять інформацію, яка характеризує процес навчан-

ня за наданим кроком. Надане поле має текстовий формат.
Поля, що мають тип «Джерело», містять посилання на джерела навчального ресурсу, 

який може мати одну з таких категорій:
– файли з навчальним матеріалом (усіх доступних форматів, що розміщені в базі даних);
– гіперпосилання на навчальний матеріал (на зовнішні та внутрішні джерела інформації);
– навчальні тести (посилання на програмні модулі);
– форум консультацій (посилання на програмні модулі).
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Рис. 2. Електронна форма Е-сценаріїв навчання
Джерело: розробка автора С.П. Кального

Четвертий фрейм («Оцінка результатів») призначено для покрокової формалізації проце-
су оцінки результатів навчання за визначеним маршрутом навчання. Наданий фрейм містить 
три типи полів: № кроку; зміст завдання; джерело.

Поля, що мають тип «№ кроку», визначають порядковий крок оцінки результату навчання.
Поля, що мають тип «Зміст завдання», містять інформацію, яка характеризує зміст 

завдань, призначених для оцінки результатів навчання. Надане поле має текстовий формат.
Поля, що мають тип «Джерело», містять посилання на джерела, що мають ресурси з 

завданнями, які включають одну з таких категорій:
– файли із завданнями (всіх доступних форматів, що розміщені в базі даних);
– гіперпосилання на завдання (на зовнішні та внутрішні джерела інформації);
– контрольні тести (посилання на програмні модулі);
– форум консультацій (посилання на програмні модулі).
Після описаної вище формалізації Е-сценаріїв, і реєстрації їх у базі даних електронної 

площадки викладача-консультанта, необхідно, для організації процесу навчальної взаємодії 
учасників інноваційної програми, сформувати план навчання. 

План навчання будується у форматі електронної таблиці такого виду (рис. 3):

Кальна-Дубінюк Т., Кальной С.
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Рис. 3. Електронна таблиця плану навчання

 Джерело: розробка автора С.П. Кального
Перша колонка таблиці («№ п-п») призначена для встановлення порядкового номера 

виконання плану навчання.
Друга колонка таблиці («Тема навчання») містить у текстовому форматі тему навчання, 

відповідно до програми навчання, що сформована для учасників інноваційної програми. 
Третя колонка таблиці («Назва заняття») містить у текстовому форматі назву заняття, що 

зазначена в програмі навчання, яка сформована для учасників інноваційної програми. 
Четверта колонка таблиці («Е-сценарій навчання») містить гіперактивну назву 

Е-сценарію навчання, яка посилається на файл з його змістом. Наданий Е-сценарій навчання 
ідентифікується відповідно до теми навчання та назви заняття. 

П’ята колонка таблиці («Дата/час виконання») призначена для встановлення терміну 
виконання наданого кроку плану навчання. 

Шоста колонка таблиці («Викладач») містить гіперактивне П.І.Б. викладача-консультанта, 
відповідального за виконання наданого кроку плану навчання. При активізації його імені, 
відобразиться інформація стосовно його професійного статусу.

Остання колонка таблиці («Оцінка результату») містить гіперактивні посилання на 
електронну таблицю, що має результати виконання наданого кроку плану навчання для 
кожного його учасника. 

Описана методологія, призначена для створення корпоративного консалтингового, вірту-
ального середовища, дистанційної підтримки навчальної взаємодії учасників галузевих інно-
ваційних програм, шляхом організації операціональної системи, формалізації навчального 
процесу, на базі Е-сценаріїв навчання. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, розвиток інформаційно-
консультаційних технологій – це крок уперед до поширення дистанційної освіти. Розроблена 
система процесу навчання забезпечуватиме: інтерактивний доступ до консалтингових систем, 
підтримуючи навчальний процес достовірною оперативною інформацією щодо соціально-
економічного розвитку агропромислового виробництва, аграрного ринку та екології сільських 
територій; генерування інформації та знань на базі поглиблення інтеграції інтелектуальних 
та інформаційних ресурсів аграрних наукових установ, освітніх закладів, дорадчих служб, а 
також інших учасників аграрного сектора України; участь кваліфікованих викладачів, дорад-
ників та експертів-дорадників; індивідуальне навчально-консультаційне забезпечення; умови 
для вільного доступу до інформації та знань у будь-який час і у будь-якому місці. 

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні представленої методоло-
гії організації консалтингової, дистанційно-операціональної навчальної системи для створення 
корпоративного консалтингового віртуального середовища дистанційної підтримки навчаль-
ної взаємодії учасників галузевих інноваційних програм шляхом організації операціональної 
системи формалізації процесу навчання на базі Е-сценаріїв, які формують базу знань щодо 
наданої галузі навчання. В перспективі консалтингові, дистанційно-операціональні навчальні 
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системи стануть невід’ємною складовою сільськогосподарських дорадчих служб України та 
їхньої електронної системи поширення знань та інформації е-Дорадництво. 
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ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ

Анотація. У статті розкрито сутність поняття «ділова репутація менеджменту». Виявлено, 
що репутацію дуже часто ототожнюють з іміджем та гудвілом, які є близькими за змістом, 
однак, характеризуються суттєвими відмінностями. Зокрема, встановлено, що імідж є емоційним 
сприйняттям підприємства учасниками ринку, характеристикою, яка притаманна лише даній 
організації, а тому важко піддається формалізації. Тоді як репутація – це певним чином формалізоване 
сприйняття переваг та недоліків конкретної організації у бізнес-середовищі, що стимулює клієнтів 
віддавати перевагу саме його продукції, а в кінцевому підсумку, підвищувати прибутковість 
підприємства. 

Доведено, що основними складовими ділової репутації менеджменту підприємств соціально-
культурної сервісу варто вважати: імідж як емоційну привабливість підприємства; гудвіл як 
економічне відображення ділової репутації; фінансову стійкість для того, щоб партнери хотіли мати 
справу зі стабільним підприємством; організаційну культуру як внутрішнє джерело формування ділової 
репутації; репутацію керівника, яка не може бути більшою, ніж репутація організації, яку він очолює; 
соціальну відповідальність менеджменту як необхідну умову довіри до підприємства; якість продукції 
(послуг), оскільки в ринкових умовах у виробника неякісної продукції не може бути доброї ділової 
репутації.

Встановлено, що за останні 15 років частка вартості ділової репутації в загальній вартості 
«західних» компаній зросла з 18 до 82%. Відзначається, що підвищення індексу ділової репутації 
менеджменту на 1% дає приріст ринкової вартості компанії на 3%. З огляду на це, ділова репутація 
менеджменту є стратегічно значущим нематеріальним активом. 

Показано, що ділову репутацію не можна скопіювати чи замінити – це унікальна характеристика 
кожної підприємства. Ділова репутація є активом, який неможливо купити чи отримати без 
докладання певних зусиль. Вона набувається у процесі розвитку компанії.

Оцінку рівня ділової репутації можна отримати з використанням коефіцієнта ділової репутації, 
який, згідно з підходом С. В. Горіна, слід визначати як відношення ділової репутації до вартості 
підприємства. Крім цього, ділова репутація може оцінюватися експертами на основі оцінки етики у 
відносинах з партнерами, ефективності управління, якості продукції та репутації керівників.

Виявлено, що серед науковців немає єдиної думки стосовно того, чи існують технології 
формування репутації, чи лише імідж піддається цілеспрямованому конструюванню. Більшість із них 
схиляються до того, що репутація складається з плином часу, а імідж необхідно постійно й активно 
формувати. Показано деякі правила створення репутації менеджменту підприємств соціально-
культурної сервісу. Серед них: негайне реагування на те, що відбувається, видача повної та правдивої 
інформації, ретельний вибір працівника, який спілкуватиметься з пресою тощо.

ПОТЕНЦІАЛ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ

POTENTIAL AND ORGANIZATIONALLY ECONOMIC
MECHANISM FUNCTIONING OF ENTERPRISES

SOCIO-CULTURAL SERVICE
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BUSINESS REPUTATION OF MANAGEMENT 
AS KEY FACTOR OF STRATEGY DEVELOPMENT 
OF ENTERPRISES SOCIO-CULTURAL SERVICE 

Annotation. Essence of concept «business reputation of management» is exposed in the article. It is 
discovered that reputation is very often equated with an image and gudvil, which are near on maintenance, 
however, characterized substantial differences. In particular, it is set that an image is emotional perception 
of enterprise by market participants, description, what inherent only this organization, and that is why hard-
ness added formalization. While reputation is the definitely formalized perception of advantages and lacks 
of concrete organization in a business-environment which stimulates clients to give advantage exactly of his 
products, and in an eventual result, to promote profitability of enterprise.

It is well-proven that it costs to consider the basic constituents of business reputation of management 
of enterprises of socio-cultural service: image as emotional attractiveness of enterprise; gudvil as economic 
reflection of business reputation; financial firmness in order that partners wanted to have from business with 
a stable enterprise; organizational culture as internal source of forming of business reputation; reputation of 
leader, that can not be more than reputation of organization, that he heads; social responsibility of manage-
ment, as a necessary condition of trust to the enterprise; quality of products (services), as in market conditions 
for the producer of off-grade products there can not be kind business reputation.

It is set that for 15 last the part of cost of business reputation in the total worth of «western» companies 
grew from 18 to 82%. Marked, that the increase index of business reputation of management on 1% is given 
by the increase of market value of company on 3%. Taking into account it, business reputation of management 
is strategically a meaningful intangible asset.

It is shown that business reputation can not be copied or replace is unique description each the enter-
prises. Business reputation is an asset that it is impossible to buy or get without announcing of certain efforts. 
She created in the process of development of company.

The estimation of level of business reputation can be got with the use of coefficient of business reputation 
that, according to approach of S. Gorina, it follows to determine as attitude of business reputation toward the 
cost of enterprise. Except it, business reputation can be estimated by experts on the basis of estimation of eth-
ics in relationships with partners, efficiency of management, quality of products and reputation of leaders.

It is educed that among scientists there is not an only idea in relation to that, or there are technologies 
of forming of reputation, or only an image yields to the purposeful constructing. Majority from them inclined 
to that reputation is folded in time, and image it is necessary constantly and actively to form. Some rules of 
creation of reputation of management of enterprises of socio-cultural service are shown. Among them: imme-
diate reacting on that takes place, delivery of complete and truthful information, careful choice of worker, that 
will intermingle with the press and others like that.

Keywords: intangible asset; business reputation of management; image; gudvil; strategy of develop-
ment; competitive edges; socio-cultural servicе; enterprise.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших нематеріальних ресурсів підприємства 
соціокультурного сервісу є ділова репутація менеджменту – уявлення про менеджмент під-
приємств у суб’єктів зовнішнього середовища за наслідками минулих подій. Ділова репутація 
менеджменту підприємства дозволяє отримати довгострокові конкурентні переваги. Розвиток 
теорії управління та теорії конкуренції стимулює пошук нових конкурентних переваг підпри-
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ємства та нових ресурсів, використання яких сприяє довгостроковому стабільному функціону-
ванню підприємства, його розвитку в умовах мінливого зовнішнього середовища. Перевагами 
нематеріальних активів і ресурсів для забезпечення конкурентоспроможності підприємств 
соціокультурного сервісу є їхня унікальність, часто невідчужуваність від підприємства, 
неможливість або виняткова складність копіювання тощо. Таким чином, усе більш важливою 
стає оцінка економічної сутності ділової репутації менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням визначення ділової репутації 
займалися такі вчені, як К. Букша [1], С. Горін [2], Г. Даулінг [3], М. Лебедь [4], О. Родіонов 
[5], К. Щербакова [6] та ін.

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, ділова репутація 
менеджменту як ключовий чинник стратегії розвитку підприємств трактується неоднозначно 
і потребує дослідження. 

Мета і завдання статті. Метою статті є обґрунтування ділової репутації менеджменту як 
ключового чинника стратегії розвитку підприємств соціально-культурного сервісу. Досягнення 
поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань:

– визначити сутність поняття «ділова репутація менеджменту»; 
– розкрити роль ділової репутації менеджменту в структурі активів сучасного підпри-

ємства;
– розробити методичні засади раціонального управління таким активом у стратегічних 

цілях підприємств соціокультурного сервісу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожне підприємство соціально-культурної 

сфери прагне досягти успіху в бізнесі, мати достатню кількість клієнтів, отримувати мак-
симальні прибутки, тобто бути кращим за конкурентів. Усе це, по суті, є природою підпри-
ємницької діяльності. Проте, не всі суб’єкти господарювання досягають успіху. Причина 
такого явища досить проста – успішними є ті підприємства, котрі сформували свою унікальну 
ідеологію, місію та чітко сформулювали цілі, вчасно і вдало подбали про ділову репутацію 
менеджменту.

У науковій літературі репутацію дуже часто ототожнюють з іміджем та гудвілом. Дійсно, 
поняття «репутація», «імідж» і «гудвіл» є близькими, однак, характеризуються суттєвими від-
мінностями. Основні дефініції трактувань репутації, іміджу та гудвілу подаємо у табл. 

Зокрема, вважається, що імідж є емоційним сприйняттям підприємства його клієнтами, 
контрагентами, іншими учасниками ринку. Імідж є унікальною характеристикою підпри-
ємства, що притаманна лише цій організації, а тому важко піддається формалізації. Тоді як 
репутація – це певним чином формалізоване сприйняття характеристик, переваг і недоліків 
конкретної організації у бізнес-середовищі, що стимулює клієнтів віддавати перевагу саме 
його продукції, а в кінцевому підсумку, підвищувати прибутковість компанії. Саме така осо-
бливість ділової репутації менеджменту, що виявляється в її здатності впливати на фінансові 
показники підприємства, втілюється у понятті «гудвіл» – грошовій вартості репутації як нема-
теріального активу організації.

Таким чином, можна вважати, що імідж – це своєрідна «маска» підприємства, створена 
з емоцій та розрекламованості брендів, а ділова репутація менеджменту – це те, що ховається 
за цією маскою – вся реальна сутність менеджменту підприємства.

Необхідно розрізняти такі поняття як «репутація» і «ділова репутація». Ділова репутація 
менеджменту компанії, що працює в умовах інформаційного розвитку бізнесу, є її головним 
нематеріальним активом, який має значну вартість і формується за рахунок таких активів ком-
панії як репутація, імідж і фінансова стійкість компанії.

Загалом усі визначення ділової репутації часто зводять до трьох груп, за якими ділову 
репутацію визначають як:

– загальну поінформованість про діяльність компанії, що не передбачає глибокого аналізу 
й оцінки;

Ділова репутація менеджменту...
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Таблиця

Сутнісна характеристика трактувань репутації, іміджу та гудвілу

Автор
Дефініція

Репутація Імідж Гудвіл

К. Букша 
[1, с. 14]

Сформована загальна 
думка про переваги та 
недоліки фірми

Образ; формування стійкого 
позитивного враження про 
товар, послугу підприємства, 
що виготовляє та реалізує товар

Умовна вартість ділових зв’яз-
ків фірми; грошова оцінка 
престижу торговельної марки, 
управлінських, організаційних і 
технічних ресурсів

М. Дулясова 
[7, с. 37]

Загальна думка про 
характеристики, переваги та 
недоліки організації у сфері 
ділового обігу, що стимулює 
клієнтів продовжувати 
користуватися її продукцією 
та може приносити понад-
нормативний прибуток

Поверхове сприйняття єдиного 
образу компанії, що подібний 
до кольорового знімку: імідж 
– унікальний і неповторний, 
сприймається на емоційному 
рівні

С. Мочерний 
[8, с. 148]

Загальна думка, що 
склалася про позитивні 
якості чи недоліки товару 
або юридичної особи.

Образ товару, послуги, підпри-
ємства, фірми тощо, сукупність 
асоціацій і вражень про них, 
які формуються у свідомості 
покупців і які визначають їхнє 
становище на ринку.

Нематеріальні активи фірми, 
компанії (репутація, зв’язки, 
способи маркетингових 
досліджень, сприятливе місце 
розташування та ін.)

Л. Нові-
ченкова
[10, с. 57] 

Колективна думка про 
компанію, що формується 
з часом у свідомості 
цільових груп на основі 
експертної оцінки еконо-
мічного, соціального й 
екологічного аспектів її 
діяльності

Стійкий емоційно забарвлений 
образ, що формується у 
свідомості цільових груп 
у результаті сприйняття 
інформації про організацію

Грошова вартість репутації як 
нематеріального активу компанії

Б. Райзберг 
[10, с. 81]

Уявлення партнерів 
про фірму, яке сприяє 
її діяльності та 
враховується в умовах 
господарювання

Сума вражень, «образ» товару 
(послуги) фірми, що виробляє 
або продає товар (послугу), 
та яке забезпечує положення 
фірми на ринку, відданість 
покупця фірмовій марці

Оцінка фірми, підприємства, 
бізнесмена з боку контрагентів, 
споживачів

Джерело: складено автором на основі зазначених у таблиці джерел

– деяке знання, отримане шляхом безпосереднього залучення цільових груп в оцінку 
стану компанії – на основі власного досвіду або думок сторонніх експертів;

– нематеріальний об’єкт, що має вартісне вираження, тобто, по суті, є фінансовим або 
економічним активом.

У ході багатолітніх досліджень громадської думки й роботи відомих міжнародних 
компаній, International Reputation Institute (IRI) вдалося сформувати шість критичних 
компонентів репутації будь-якого бізнесу, якість роботи з якими безпосередньо впливає на 
успіх компанії на ринку. Актуальність результатів досліджень IRІ у пострадянських країнах 
підтвердилася даними щорічного рейтингу репутації російських компаній «Експерт-100», 
уперше проведеного 1999 р., в якому фігурували ті самі компоненти репутації. Репутація 
будь-якої компанії складається з таких шести компонентів, які беруться до уваги цільовими 
групами при складанні про компанію стійкої думки: емоційна привабливість, якість продукції, 
відносини з партнерами, репутація керівництва, соціальна відповідальність, фінансові 
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показники. Очевидно, що репутація менеджменту компанії – поняття багатогранне та складне. 
Усі її компоненти пов’язані між собою й тільки в комплексі можуть забезпечити адекватне 
враження про компанію [6].

Проте, залишається поза увагою така важлива складова ділової репутації менеджменту 
як організаційна культура, яка є джерелом для формування позитивної ділової репутації, 
оскільки цей процес розпочинається з самого підприємства, його цінностей, відносин у 
колективі, стилів управління та відповідальності керівників і т.д.

Отже, на нашу думку, основними складовими ділової репутації менеджменту варто 
вважати:

1) імідж як емоційну привабливість підприємства;
2) гудвіл як економічне відображення ділової репутації;
3) фінансова стійкість підприємства для того, щоб партнери хотіли мати з справу зі 

стабільним підприємством;
4) організаційна культура як внутрішнє джерело формування ділової репутації;
5) репутація керівника, яка не може бути більшою за репутацію організації, яку він 

очолює;
6) соціальна відповідальність підприємства, як необхідна умова довіри до підприємства;
7) якість продукції, оскільки в ринкових умовах у виробника неякісної продукції не може 

бути хорошої ділової репутації.
За останні 15 років частка вартості ділової репутації в загальній вартості «західних» 

компаній зросла з 18 до 82%. Аналітики відзначають, що підвищення індексу ділової репутації 
менеджменту підприємства на 1% дає приріст її ринкової вартості на 3%, вартість ділової 
репутації підприємства зростає, якщо воно стимулює довіру споживачів до власної продукції. 
По всьому світу компанії витрачають мільйони доларів на створення доброго імені [1, с. 93].

З огляду на це, можна дійти висновку, що ділова репутація менеджменту є нематеріальним 
активом сучасного підприємства, який є стратегічно значущим, а отже, відноситься до 
стратегічних активів.

Стратегічними є така частина активів організації, яка в їхьому унікальному поєднанні 
забезпечує організацію стійкими конкурентними перевагами і може приносити економічні 
вигоди у процесі досягнення стратегічних цілей підприємства.

Ділова репутація є цінною для компанії, тобто є складовою її ринкової вартості. За 
даними Ernst&Young, у компанії Microsoft частка ділової репутації становить 84%, Disney – 
66%, Yahoo – 91%, Nike – 76% [1, с. 114].

Ділову репутацію менеджменту не можна скопіювати чи замінити – це унікальна 
характеристика кожного підприємства. Ділова репутація для підприємства є рідкісним та 
унікальним активом, який неможливо купити чи отримати без докладання певних зусиль. 
Вона набувається у процесі розвитку і є невід’ємним елементом підприємства.

Таким чином, ділова репутація менеджменту є ключовим чинником стратегічного 
розвитку підприємства, і необхідно вміти раціонально управляти таким чинником. Проте, для 
цього важливо знати, як формується ділова репутація та який саме вплив вона може здійснити 
на розвиток підприємства.

Репутацією доволі складно маніпулювати, адже вона формується під впливом цілого 
комплексу параметрів: ефективності управління, етики ведення бізнесу, успішності бізнес-
розвитку, якості послуг, операційних і фінансових показників, інформаційної активності, 
кадрового потенціалу, соціальної відповідальності тощо.

Оцінку рівня ділової репутації можна отримати з використанням коефіцієнта ділової 
репутації (Кдр), який, згідно з підходом С. В. Горіна, слід визначати як відношення ділової 
репутації до вартості підприємства [2, с. 128]:
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            Кдр = ДР / ВП,                                                         (1)
   
де ВП – вартість підприємства, грн, що визначається як:
        

        ВП = ВП1 + ВП2 + … + ВПn + ДР,                                        (2)

де ВП1, ВП2, ВПn – вартість матеріальних і нематеріальних активів підприємства, грн; 
ДР – ділова репутація, грн.

Крім цього, ділова репутація менеджменту може оцінюватися експертами на основі оцінки 
етики у відносинах з партнерами (виконання зобов’язань, відповідальність, кредитна історія, 
порядність, відкритість), етики у відносинах з внутрішніми партнерами (відповідальність 
менеджерів перед акціонерами, фінансова «прозорість» бізнесу), ефективності управління 
(рентабельність, інновації, ринкова експансія тощо), якості продукції, послуг, репутації 
керівників.

Кожна з репутаційних аудиторій (партнери по власності; споживачі, персонал, місцева 
громада, розвиток інфраструктури, охорона навколишнього середовища; конкуренти) потребує 
індивідуального підходу, оскільки сприймає менеджмент підприємства по-своєму й часто не 
так, як усі або деякі інші. А оскільки репутація формується як за участі підприємства, так 
і без такої участі, ігнорування підприємством перерахованих репутаційних аудиторій може 
привести до негативних наслідків. Особливо це стосується конкурентів – аудиторії, яка 
найчастіше налаштована агресивніше за інших, а отже, найбільш зацікавлена в поширенні 
негативної інформації про сусідів по ринку.

Односпрямована швидкість зміни репутації проявляє себе в тому, що позитивна репутація 
менеджменту підприємства формується протягом доволі тривалого періоду часу, але може бути 
втрачена дуже швидко. З іншого боку, негативна ділова репутація підприємства формується швидко, 
але її корекція потребує значного часу. В контексті розвитку підприємства, ділова репутація сприяє 
залученню й утриманню кола споживачів, спрощує вихід на нові ринки та доступ до фінансових 
ресурсів, здешевлює маркетингову підтримку нової продукції підприємства, спрощує пошук 
нових контрагентів, збільшує стійкість підприємства в умовах кризи.

Репутація є своєрідним кредитом довіри, джерелом ставлення споживачів продукції (послуги) 
до фірми (організації) – її виробника. Адже інтереси, вимоги сучасного споживача не обмежуються 
лише якістю, функціональною надійністю або ціною товару (послуги). Вони стосуються також 
суспільного визнання, соціального обличчя фірми (організації), підтверджених реальними справами 
перед громадськістю. Тому провідні фірми (організації) аналізують ці фактори і вкладають значні 
кошти в їхнє створення та підтримку, бо в ринкових умовах репутація та інші нематеріальні активи 
становлять значну частину комерційної вартості фірми (організації).

Серед науковців немає єдиної думки стосовно того, чи існують технології формування 
репутації, чи лише імідж піддається цілеспрямованому конструюванню. Більшість із них 
схиляються до того, що репутація складається з плином часу, а імідж необхідно постійно й 
активно формувати.

Проте, репутацію можна формувати продуманими послідовними діями, і тоді в 
повсякденному житті вона дає змогу підприємству продуктивно працювати, а у складних 
ситуаціях – не зазнавати великих втрат. Стійка позитивна репутація створює для суб’єкта 
(людини чи організації) низку додаткових переваг, а саме: йому довіряють, а того, кому 
довіряють, хочуть слухати; за наявності альтернативного вибору його вибирають першим; із 
ним хочуть взаємодіяти. Більше того, якщо організація з високою репутацією припуститься 
помилки, то при правильних діях не втратить довіри. Тому відомі фірми не бояться 
повідомити про помилку клієнтам, вибачитися перед ними і зробити все для того, щоб вона 
не повторилася.

В антикризовому репутаційному менеджменті існують деякі правила, які вироблені 
попереднім гірким досвідом компаній та можуть мінімізувати збитки. Серед них: негайне 
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реагування на те, що відбувається, видача повної та правдивої інформації (при прихованні, у 
будь-якому випадку журналісти або конкуренти дізнаються, а це загрожує тільки зниженням 
репутації), ретельний вибір працівника організації, який спілкуватиметься з пресою, з чималим 
досвідом і високою посадою, щоб його слова викликали довіру.

Хорошу, правильно збудовану, на справедливих принципах ринкової економіки, репутацію 
не можна переоцінити. Займаючись репутаційним менеджментом, Ви вкладаєте в майбутнє 
Вашої компанії, можете захистити її від зовнішнього тиску і внутрішніх загроз. Це своєрідна 
«подушка безпеки», яка спрацює в потрібний момент.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Формування позитивної репутації – 
необхідна умова досягнення тривалого та стійкого розвитку підприємств соціально-культурного 
сервісу. Ділова репутація менеджменту стає важливим засобом зміцнення його позицій, оскільки 
забезпечує додаткові конкурентні переваги на ринках праці, капіталу, ресурсів, цінних паперів. Висока 
стійка репутація не тільки полегшує доступ до різних ресурсів (кредитних, матеріальних, фінансових 
і т.д.), але й забезпечує надійний захист інтересів організації в зовнішньому середовищі, впливає 
на обґрунтованість рішень у галузі управління. Проте, в силу того, що ця економічна категорія має 
нематеріальну форму, важливим є подальше дослідження методів її економічного оцінювання.
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ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ В УМОВАХ 
ПІДПРИЄМСТВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Анотація. В умовах сучасного трансформаційного етапу розвитку економічної системи 
України спостерігається тенденція до посилення значущості соціально-культурних чинників у 
процесі економічного розвитку господарюючих суб’єктів. Підвищення ролі соціально-культурної 
сфери пов’язано з тим, що вона розкриває творчий, інноваційний потенціал, впливає на суспільство, 
а також опосередковано – на інноваційну модель економічного розвитку будь-якої країни. Вивчення 
особливостей функціонування підприємств соціально-культурної сфери дозволило визначити: ризик 
властивий будь-якій сфері діяльності та пов’язаний із безліччю умов і факторів, що впливають на 
результат управлінських рішень. Значною мірою невизначеність майбутніх ситуацій супроводжує 
процес прийняття стратегічних рішень, а багатогранність факторів ризику в соціально-культурній 
сфері ставить перед підприємствами цієї сфери важкі завдання щодо організації цілеспрямованого 
виявлення та впливу на них. Зазначено, що в процесі функціонування підприємств соціально-культурної 
сфери, в умовах самофінансування (повного або часткового), виникають питання про те, яку дію на 
прибуток мало б зниження ціни реалізації та реалізація великої кількості виробів (послуг); який потрібен 
обсяг продажів для покриття додаткових постійних витрат у зв’язку з передбачуваним розширенням 
підприємства та ін. Розгляд теоретико-методологічних підходів до питань управління підприємствами 
соціально-культурної сфери в умовах невизначеності та нестійкості функціонування дозволив дійти 
висновку: на питання щодо прогнозування прибутку (чистого доходу) з урахуванням еластичності 
попиту, визначення пріоритетних орієнтирів напрямку діяльності підприємств соціально-культурної 
сфери можливо відповісти, аналізуючи дані про беззбитковість виробництва (товарів, послуг). Мета 
аналізу беззбитковості – встановити, що відбудеться з фінансовими результатами, якщо певний рівень 
продуктивності або обсягу виробництва зміниться. Для вітчизняних підприємств зазначеної сфери 
аналіз беззбитковості не є офіційно рекомендованим методом аналізу та обліку витрат, тому він 
може використовуватися в основному для прогнозних розрахунків значень ціни, прибутку, виручки від 
реалізації. Досліджено особливості використання економічної моделі беззбитковості, бухгалтерської 
та математичного підходу до аналізу беззбитковості. Більш реалістичною є економічна модель, 
оскільки допускається, що крива сукупних витрат нелінійна, а більш гнучким методом отримання 
належної інформації, ніж графічний метод (і більшою мірою підходить для введення даних у 
комп’ютерну фінансову модель), є математичний підхід. Визначено можливості використання аналізу 
беззбитковості в умовах підприємств соціально-культурної сфери з різною специфікою фінансування.

Ключові слова: сталий розвиток, соціально-культурна сфера, підприємства, джерела 
фінансування, аналіз беззбитковості, економічна модель, бухгалтерська модель, математичний 
підхід.
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USING THE ANALYSIS OF BREAK-EVEN IN CONDITIONS 
OF ENTERPRISES OF SOCIO-CULTURAL SPHERE

Annotation. In today’s transformational stage of development of the economic system in Ukraine there 
is a tendency to strengthen the importance of socio-cultural factors in the process of economic development 
entities. Enhancing the role of the socio-cultural sphere due to the fact that it reveals the creative and inno-
vative potential, affects on society, and indirectly – to an innovative model of economic development of any 
country. The study of the f functioning features of enterprises of socio-cultural sphere allowed determining: 
the risk inherent in any business and is associated with a variety of conditions and factors affecting the result 
of management decisions. Largely, the uncertainty of future situations accompanies the process of strategic 
decision-making, and the diversity of risk factors in the socio-cultural sphere confronts the enterprises of these 
sector difficult tasks of focused organization to identify and influence on them. It is noted that in the function-
ing process of the enterprises of sociocultural sphere, in the self-financing (full or partial), there are ques-
tions about effects on profits should provide price protection and realization of a large number of products 
(services); What is needed sales to cover the additional fixed costs in connection with the alleged extension 
of the company and others. Review of theoretical and methodological approaches to business management 
in socio-cultural sphere in the conditions of uncertainty and instability of the operation led to the conclusion 
that the question regarding the prediction of profit (net income), including the elasticity of demand, determine 
priority targets business activities of socio-cultural sector an opportunity to respond, analyzing the data on the 
break-even production (goods and services). The target of break-even analysis – to determine what happens 
to the financial results if a certain level of productivity or output change. For domestic companies mentioned 
spheres of break-even analysis is not officially recommended method of analysis and cost accounting, so it 
can be used primarily for predictive calculations of values of prices, profits, sales revenue. Was explored the 
features of the use of an economic model break-even, financial and mathematical approach to the analysis of 
break-even. The most realistic is economic model as it is assumed that the total expenditure nonlinear curve 
and more flexible method of obtaining adequate information than a graphical method and is more suitable for 
data input into a computer financial model is a mathematical approach. Got the possibilities of using break-
even analysis in the conditions socio-cultural spheres enterprises with different specificity funding. 

Keywords: sustainable development, socio-cultural sphere, businesses, breakeven analysis, sources of 
financing, break-even analysis, the economic model, accounting model, a mathematical approach. 

Постановка проблеми. Сучасний трансформаційний етап розвитку економічної систе-
ми України, в умовах невизначеності та нестійкості функціонування, характеризується різ-
ким погіршенням економічної динаміки. Негативні тенденції в розвитку економіки України, 
яка ще з другого півріччя 2012 р. поступово занурювалася в рецесію, 2014 р. поглибилися. 
Наприклад, ВВП країни [1, с. 3] скоротився на 1,1% у першому кварталі, на 4,6% – у друго-
му кварталі та на 5,1% – у третьому кварталі, порівняно з відповідними періодами 2013 р. 
Наслідки різкого погіршення економічної динаміки, яке 2014 р. багато В чому було зумовлене 
стресовими трансформаціями соціально-економічного та політичного середовища, негативно 
позначилися на темпах розширеного відтворення соціально-економічного потенціалу України 
та її регіонів, що значною мірою ускладнило поступове переведення національного господар-
ства на модель сталого розвитку. Наявні негативні наслідки засвідчують про недосконалість, 
вичерпаність традиційних для України чинників економічного зростання. Досвід передових 
країн і наслідки структурної та системної перебудови більшості сегментів національного 
господарства свідчать, що реальні зрушення в напрямі формування передумов сталого розви-
тку як держави в цілому, так і окремих регіонів, можливі лише за умови нарощення не лише 
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виробничого, природно-ресурсного, демографічного, науково-технічного, рекреаційного, 
інформаційного, а також соціально-культурного потенціалу [2]. Тобто, ідеться про всі складові 
соціально-економічного потенціалу, а також людський фактор при виборі пріоритетів перехо-
ду національного та регіональних господарських комплексів на модель сталого розвитку. Тому 
в сучасних умовах господарювання посилюється значущість соціально-культурних чинників 
у процесі економічного розвитку господарюючих суб’єктів, що обумовлює підвищення ролі 
соціально-культурної сфери (далі – СКС) як структурної складової народногосподарського 
комплексу.

Соціально-культурна сфера являє собою узагальнений, сумарний результат стану бага-
тьох соціальних та культурних компонентів, які не тільки формують «людський капітал», а й 
безпосередньо впливають на суспільство, опосередковано ж – на інноваційну модель сталого 
економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій економічній літературі давно три-
ває дискусія довкола проблем розвитку перспектив соціально-культурної сфери. Значний вне-
сок у вирішення дискусійних питань з цього приводу зробили вчені, такі, як: Ю. Богуцький [3], 
В. Геєць [4], В. Куценко [5–6], І. Петрова [7] та ін. Віддаючи належне їхнім науковим напра-
цюванням із цієї проблематики, слід зауважити, що залишаються недостатньо дослідженими 
питання зростання ефективності управлінських рішень у соціально-культурній сфері. 

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження питань 
щодо проблем розвитку перспектив соціально-культурної сфери дозволило зазначити, що під-
приємствам цієї сфери потрібна методика, за допомогою якої можна визначити та проаналізу-
вати беззбитковість підприємства для обґрунтування ефективних управлінських рішень.

Мета і завдання статті. Метою статті є дослідження методики аналізу беззбитковості 
підприємства та визначення можливостей її використання в умовах підприємств соціально-
культурної сфери. Завданням є:

– розгляд зміни витрат, обягу виробництва (послуг) і прибутку за економічною моделлю, 
бухгалтерською, а також із використанням математичного підходу до аналізу беззбитковості; 

– надання основних особливостей існуючих моделей та визначення, яка з розглянутих є 
найбільш придатною для підприємств соціально-культурної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальновідомо, що соціально-культурна 
сфера – це сукупність галузей (освітньо-економічної та оздоровчо-економічної), підприємства 
яких виробляють товари і послуги, необхідні для задоволення соціально-культурних потреб 
людини. Перша з них орієнтована на виховання освіченої та духовно багатої особистості, а 
оздоровчо-економічна – на поліпшення фізичного та духовного здоров’я населення. Специфіка 
фінансування об’єктів соціально-культурної сфери поділяє їх на два типи: суб’єкти, що працю-
ють і розвиваються за рахунок власних ресурсів й орієнтовані на госпрозрахунок та за основну 
мету своєї діяльності мають отримання прибутку; суб’єкти, які здійснюють свою діяльність за 
рахунок централізованих, територіальних і колективних суспільних фондів споживання.

Дослідження економічних аспектів розвитку суб’єктів соціально-культурної сфери дозво-
лило виділити одну з гострих проблем її сучасного розвитку, яка полягає в тому, що специ-
фіка функціонування та система управління й адміністрування не дозволяють повною мірою 
використовувати можливість зміцнення своєї матеріально-технічної бази за рахунок розви-
тку ефективного фінансового менеджменту, диверсифікації фінансових ресурсів, пошуку 
додаткових джерел фінансування. Такого висновку можна дійти, виходячи з того, що об’єкти 
соціально-культурної інфраструктури, передусім державної (комунальної) форми власності, 
мають доволі складне фінансове та матеріальне становище. Така ситуація ускладнюється 
через вкрай низький рівень бюджетного фінансування, яке продовжує залишатися для них 
основним джерелом надходження фінансових ресурсів [2, с. 134]. Працюючи в умовах само-
фінансування (повного або часткового), підприємства СКС також вимушені порівнювати 
свої витрати з очікуваними доходами, прогнозувати прибуток (чистий доход) з урахуванням 
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еластичності попиту, визначати пріоритетні орієнтири напрямку діяльності. Будь-яка зміна 
виторгу від реалізації завжди породжує більш сильну зміну прибутку.

Таким чином, у процесі функціонування підприємств соціально-культурної сфери можуть 
виникнути питання про те, яку дію на прибуток мало б зниження ціни реалізації та реалізація 
великої кількості виробів (послуг); який потрібен обсяг продажів для покриття додаткових 
постійних витрат у зв’язку з передбачуваним розширенням підприємства та ін. На ці та інші 
питання можна відповісти, аналізуючи дані про беззбитковість виробництва. Мета аналізу 
беззбитковості – встановити, що відбудеться з фінансовими результатами, якщо певний рівень 
продуктивності або обсягу виробництва зміниться. 

Економічна модель зміни витрат, обсягу виробництва і прибутку представлена на рис 1.
На графіку сукупний дохід – крива. Це вказує, що фірма може реалізовувати зростаючу 

кількість продукції (послуг), що випускається, тільки шляхом зменшення ціни реалізації одні-
єї одиниці, внаслідок чого лінія сукупного доходу підійматиметься не так круто і зрештою піде 
вниз. Відбувається це через те, що негативний вплив зниження цін превалює над ефектом від 
збільшення обсягу продажів. 

Рис. 1. Графік витрат і обсягу виробництва за економічною моделлю

Джерело: власна розробка

Крива сукупних витрат АВ показує, що між точками А і В сукупні витрати спочатку 
різко зростають на низьких рівнях обсягу виробництва. Це говорить про труднощі ефек-
тивного управління підприємством, яке було розраховане на набагато більш високий рівень 
обсягу виробництва. Між точками В і С економісти припускають, що середні змінні витрати 
на одиницю продукції спочатку знижуються. Це говорить про те, що з розширенням випуску 
продукції фірма може одержувати крупні знижки при закупівлі сировини й економію від роз-
поділу праці. В результаті цього знижуються витрати на робочу силу з розрахунку на одиницю 
продукції. Економісти називають таку ситуацію зростаючим ефектом масштабу.

При збільшенні обсягу виробництва лінія сукупних витрат між точками С і В підіймаєть-
ся дедалі крутіше, оскільки витрати на одиницю продукції зростають. Відбувається це тому, 
що підприємство експлуатується вище за його проектний рівень, виникає брак ресурсів, гра-
фіки основного виробничого процесу стають складнішими, в роботі підприємства виникають 
кризові ситуації. Загальний результат такий: витрати на одиницю випущеної продукції збіль-
шуються, викликаючи різкий підйом лінії сукупних витрат.

Горизонтальна пунктирна лінія від точки А є витратами на забезпечення основних 
діючих виробничих потужностей і є економічною інтерпретацією валових постійних витрат 
фірми. На рис.1 видно, що лінія сукупного доходу перетинає лінію сукупних витрат у двох 
точках. Іншими словами, існують два рівні випуску продукції, при яких сукупні витрати рівні 
сукупним доходам або, інакше кажучи, є дві точки беззбитковості (В, Е).

При побудові бухгалтерської моделі беззбитковості припускають, що ціна реалізації на 
одиницю продукції незмінна, а змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва. 

Використання аналізу беззбитковості...



70

При цьому фірми, як правило, не змінюють обсяги виробництва від 0 до безкраю, а працюють 
у прийнятому діапазоні виробництва. Це діапазон від поточного (або минулого) рівня до того, 
який фірма передбачає досягти в майбутньому. В результаті цього залежність сукупного дохо-
ду і сукупних витрат від зміни обсягу має лінійний характер (рис. 2).

Таким чином, на діаграмі є лише одна точка беззбитковості (В), а зона прибутку зі збіль-
шенням обсягу виробництва розширяється. Тому найприбутковішим виробництво буде при 
максимальному використовуванні виробничих потужностей. Очевидно, що економічна модель 
представляється більш реалістичною, оскільки допускається, що крива сукупних витрат нелі-
нійна.

Рис. 2. Графік беззбитковості для бухгалтерської моделі

Джерело: власна розробка

Математичний підхід до аналізу беззбитковості є більш гнучким методом отримання 
належної інформації, ніж графічний метод, і більшою мірою підходить для введення даних у 
комп’ютерну фінансову модель.

При розробці математичної формули для отримання інформації щодо витрат, обсягу вироб-
ництва і прибутку, слід мати на увазі, що ціна реалізації та витрати на одиницю продукції вва-
жаються постійними. Необхідно пам’ятати, що постійні витрати є постійною сукупною величи-
ною, а витрати на одиницю продукції змінюються, залежно від рівня виробництва. В результаті 
прибуток на одиницю продукції також змінюється, залежно від обсягу виробництва. 

Математичну формулу можна вивести із залежності:
  

 (1)

де NР – чистий прибуток; P – ціна реалізації;  – кількість проданих одиниць продукції; 
а – сукупні постійні витрати; b – змінні витрати на одиницю продукції.

Рівень виробництва, при якому прибуток рівний нулю:
                        

(2)

Рівень виробництва, при якому потрібно досягти прибуток на рівні NР:
               

(3)

Кромка безпеки показує, наскільки може скоротитися обсяг реалізації, перш ніж компанія 
зазнає збитків:
   

(4)
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Зміна ціни може підвищити або скоротити прибуток фірми, залежно від дії на обсяг про-
дажів.

І. Якщо фірма ухвалить рішення про зниження ціни з Р до Р*, тобто на величину ∆Р = Р - Р*, 

її прибуток може зменшитися або збільшитися за рахунок доходу від додаткових продажів за 
зниженою ціною. Таким чином, необхідно порівняти позитивний та негативний ефекти від 
зниження ціни.

1. Негативний ефект, що полягає у втраті прибутку через зниження ціни.
Початковий розмір прибутку: .     
Прибуток з урахуванням зниженої ціни:    
Величина зниження прибутку: 

    (5)
2. Позитивний ефект від зниження ціни, що полягає в збільшенні прибутку через збіль-

шення обсягу продаж:
Прибуток з урахуванням зниженої ціни: .
Прибуток з урахуванням зниженої ціни та збільшення обсягу продаж з  до  на 

: .
Величина збільшення прибутку через зниження ціни та збільшення обсягів продажу: 

   (6)
Якщо негативний ефект перевищує позитивний, тобто , рішення щодо знижен-

ня ціни не слід приймати. В іншому випадку зниження ціни є економічно обґрунтованого.
ІІ. Якщо фірма розглядає можливість підвищення ціни з Р до Р*, тобто на величину 

, її прибуток також зміниться або в кращий, або в гірший бік. Таким чином, необ-
хідно порівняти позитивний та негативний ефекти від зниження ціни.

1. Позитивний ефект підвищення ціни. 
Величина збільшення прибутку: 

    (7)
2. Негативний ефект підвищення ціни, що полягає у скороченні прибутку через зменшен-

ня обсягу продажу.
Величина зниження прибутку: 

   (8)
Якщо позитивний ефект перевищує негативний, тобто , рішення щодо зни-

ження ціни слід вважати доцільним. В іншому випадку підвищення ціни є економічно необ-
ґрунтованим.

При підвищенні ціни на продукцію необхідно також оцінити максимально припустиме 
зменшення обсягу продаж, при якому величина прибутку залишається на колишньому рівні. 
Припустимо, що первинний прибуток  та  – прибуток 
після підвищення ціни. Або, що те ж саме, але без врахування постійних витрат, відповідно 

 та . Необхідно, щоб виконувалася рівність:
        (9)
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Із рівняння треба визначити величину  . Так . Після математич-

них перетворень отримуємо вираз:

Таким чином, якщо збільшити ціну на , то, щоб величина прибутку не змінилася, 

необхідно, щоб обсяг продажу зменшився рівно на ( ) відсотків. Якщо продаж змен-

шиться на меншу величину, то прибуток збільшиться завдяки підвищенню ціни. У випадку 

зменшення продажу більше, ніж ( ) відсотків, прибуток скоротиться. Будь-яка зміна 

виторгу від реалізації завжди породжує більш сильну зміну прибутку. Який внесок зробило 
підприємство для отримання прибутку та покриття постійних витрат, показує величина вало-
вої маржі: 

Валова маржа = Виторг від реалізації – Змінні витрати.
Практична цінність аналізу беззбитковості та цільового планування прибутку полягає 

в тому, що цей підхід дозволяє не тільки оцінити порівняльну прибутковість окремих видів 
продукції (послуг), спланувати обсяг реалізації, який забезпечує бажане значення прибутку, а 
також встановити запас «міцності» підприємства в його поточному стані.

Поріг рентабельності – це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не 
має збитків, але не має й прибутку. Валової маржі в точності вистачає на покриття постійних 
витрат, і прибуток рівний нулю.

(10)

Якщо поріг рентабельності нижчий за виручку від реалізації, то виробництво прибуткове, 
інакше – ні.

Порогове (критичне) значення обсягу виробництва в натуральних одиницях вимірюван-
ня, нижче за яке товар (послугу) проводити невигідно:

(11)

Пройшовши поріг рентабельності, фірма має додаткову суму валової маржі на кожну 
чергову одиницю товару, а це призведе до нарощування маси прибутку:

 

Якщо виручка від реалізації опускається нижче за поріг рентабельності, то фінансовий 
стан підприємства погіршується, утворюючи дефіцит ліквідних засобів:

Вецепура Н.
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(13)

або

(14)

Якщо                                      то підприємство може витримати 20% зниження виручки 
від реалізації без серйозної загрози для свого фінансового стану. 

Якщо у підприємства:
солідний (більше 10%) запас фінансової міцності;
високий рівень економічної рентабельності активів, то це підприємство привабливе для 

інвесторів, кредиторів та ін.
Встановлення ціни на продукцію або послуги підприємства – одне з найважливіших 

управлінських рішень, яке безпосередньо визначає беззбитковість діяльності підприємства. 
Це також одне з найскладніших рішень, оскільки доводиться враховувати багато чинників.

До основних чинників, що впливають на ціноутворення, відносяться попит, дії конкурен-
тів і витрати.

Попит дуже важливий на всіх етапах життєвого циклу продукту. Наприклад, підприєм-
ство може встановити достатньо високу ціну на нову продукцію в перший рік її реалізації, 
коли на неї існує підвищений попит, а потім поступово знижувати ціну в міру зниження попи-
ту на цю продукцію.

Підприємства зазвичай реагують на зміну цін конкурентами. Вони прагнуть зібрати 
інформацію про потужності, технологію й операційну політику конкурентів, щоб передбачити 
їхні дії. Якщо конкуренти знижують ціну, то підприємство відповідно оперативно переглядає 
ціни на свою продукцію.

Нерідко підприємства знижують ціни на свою продукцію або послуги, навіть якщо зни-
ження ціни конкурентами тільки передбачається. При цьому вони розраховують, що зниження 
ціни приведе до збільшення попиту на продукцію і це компенсує втрату доходу внаслідок 
зниження ціни.

В умовах чистої конкуренції, яка характерна для ринку сировини, ціну визначає безпо-
середньо ринок, а підприємство лише визначає обсяг продукції. І хоча в цьому випадку витра-
ти безпосередньо не впливають на ціну, вони є вельми важливим чинником для визначення 
обсягу виробництва (рис. 3). 

Маржинальні витрати часто зменшуються в міру зростання виробництва до певної точки 
за рахунок, наприклад, надання знижок. 

Лінія маржинального доходу (дохід від реалізації додаткової одиниці продукції – ціни) 
може бути горизонтальною, а може мати низхідний характер у разі надання знижок при збіль-
шенні обсягу продажів готової продукції (послуги). Поки витрати на виробництво кожної 
додаткової одиниці продукції (маржинальні витрати) нижчі за ціну, виробництво і реалізація 
продукції є прибутковими (рис. 3). 

Вибір стратегії та моделі ціноутворення залежить від мети підприємства: максимізація 
прибутку; збільшення частки ринку; мінімізація витрат; входження в ринок; ін.

Розглянута методика може бути придатною передусім для підприємств соціально-
культурної сфери, які виробляють матеріальний продукт (наприклад, студії звукозапису 
тощо).

Використання аналізу беззбитковості...
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Рис. 3. Маржинальний дохід і витрати в умовах конкуренції

Джерело: власна розробка

Проте і підприємства, які зайняті наданням послуг, також можуть використовувати поді-
бного роду розрахунки для фінансового планування своєї діяльності. Для комерційних під-
приємств соціально-культурної сфери (тур фірми, кінотеатри тощо) розрахунок рівня беззбит-
ковості при організації кінопрокату, концертів, дискотек – важливий момент при визначенні 
їхніх доходів. Для підприємств, які займаються організацією гастролей, визначення точки 
беззбитковості дозволяє скласти оптимальний графік гастролей тощо. Не менш важливими 
є проблеми беззбитковості роботи некомерційних підприємств СКС. Наприклад, для театрів, 
музеїв, бібліотек розрахунок рівня беззбитковості дає змогу більш раціонально використову-
вати асигнування з бюджету, інші інвестиції, здійснювати розумну цінову політику, що зро-
бить їхню роботу економічно стабільною.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, використання в прак-
тичній діяльності підприємств СКС методики аналізу беззбитковості сприятиме розробці 
управлінських рішень щодо зниження рівня ризику в умовах загострення економічної кри-
зи. Але слід також відзначити, що використання аналізу беззбитковості в умовах підприємств 
соціально-культурної сфери є трудомісткою процедурою, що потребує підготовки й обробки 
великого обсягу вихідних даних. У зв’язку з цим із найбільшою значущістю постає питання 
про вдосконалення аналітичної бази за рахунок розвитку управлінського обліку на підприєм-
ствах соціально-культурної сфери. Впровадження або розвиток системи управлінського обліку 
сприяє вдосконаленню всього процесу управління будь-яким підприємством, створює реальні 
можливості для оптимізації його діяльності. Перспективою подальшої роботи у цьому напрямі 
є розробка нових методичних підходів з упровадження управлінського обліку, які б враховува-
ли наявну практику й результати наукових досліджень щодо зазначених проблем з урахуван-
ням специфіки діяльності підприємств соціально-культурної сфери.

Вецепура Н.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Анотація. Якісний кадровий склад закладів культури є не тільки основним ресурсом модернізації 
сфери культури у сільській місцевості, а й відіграє важливу роль в економічному та соціальному 
розвитку держави. Однією з найважливіших форм мотивації та стимулювання ефективної роботи 
працівників закладів культури у сільській місцевості є матеріальне вираження праці. 

У роботі представлено аналіз сучасного стану заробітної плати працівників культури у сільській 
місцевості. Проаналізовано динаміку рівня середньої заробітної плати працівників сфери культури. 
Визначено особливості нарахування заробітної плати працівникам культури. Розглянуто нормативно-
правові документи, які регулюють умови та розміри оплати праці працівників культури та можливі 
напрями їхнього удосконалення. Здійснено характеристику порядку нарахування заробітної плати на 
основі Єдиної тарифної сітки. Охарактеризовано динаміку грошового розриву між розмірами тарифної 
ставки (посадового окладу) працівника, тарифного розряду ЄТС та мінімальної заробітної плати (на 
основі ухваленої 27 березня 2013 р. на засіданні Кабінету Міністрів України Постанови «Про підвищення 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»). 

Показано, що заробітна плата працівників культури є дискримінаційною та призвела до того, 
що мінімальна заробітна плата не забезпечує основних потреб працівника та його сім’ї. Зведено та 
проаналізовано таблицю індексів інфляції з 2010 по 2015 рр. Виявлено перешкоди механізму розрахунку 
індексації доходів громадян. Досліджено особливості матеріальної мотивації працівників культури 
(надбавки, доплати, премії, матеріальна допомога тощо). Запропоновано шляхи вирішення проблеми 
оплати праці працівників закладів культури у сільській місцевості. Зазначено, що система нарахування 
заробітної плати працівників культури потребує системного удосконалення.

Ключові слова: кадри; заклад культури; сільська місцевість; оплата праці; єдина тарифна 
сітка; тарифний розряд; мінімальна заробітна плата; премія.
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FEATURES OF WORKERS WAGES 
CULTURAL INSTITUTIONS  IN RURAL AREAS

Abstract. Qualitative staff of cultural institutions is not only the main resource of cultural sphere`s 
modernization in rural areas, but also plays an important role in economic and social development. One of the 
most important forms of motivation and stimulation of effective employee’s work of cultural institutions in the 
countryside is the material expression of labor. 

The paper analyzes the current state of cultural workers salary in rural areas and describes the dynamics 
of average employee’s wage in culture sphere. The features of payroll employees culture. The normative and 
legal documents governing the conditions and amounts of payment of cultural workers and possible directions 
of their improvement were considered. The characteristic of order of payroll based on the Uni ed Tariff Scale 
was carried out. The dynamics of monetary rupture between the size of the tariff rate (salary) employee's wage 
category UTS and the minimum wage was characterized(based on the accepted March 27, 2013 at a meeting 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution «On raising the salaries of employees of institutions and 
organizations of budget sphere»).
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It is shown that wages of cultural workers is discriminatory and has led to the fact that the minimum wage 
does not provide the basic needs of the worker and his family. Consolidated and analyzed Table in ation rates 
from 2010 to 2015. Obstacle’s indexation mechanism for calculating incomes was detected. The features of the 
material culture of employee motivation (allowances, bonuses, awards,  nancial assistance) were researched. 
The ways of solving the problem of compensation of employees of cultural institutions in rural areas. It is noted 
that the system of payroll workers of culture system needs improvement.

Keywords: personnel; cultural institution; rural areas; wages; Uni ed tariff; tariff category; the minimum 
wage; prize.

Постановка проблеми. Заробітна плата – найважливіша категорія у системі умов праці. 
Рівень життя всіх працівників, а також їхніх родин, залежить передусім від рівня оплати праці 
та механізму її виплати. Саме заробітна плата є і повинна бути головною складовою доходів 
населення, підґрунтям життєдіяльності працівників та їхніх сімей, а звідси й найбільш потуж-
ним стимулом підвищення продуктивності праці [1, с. 44].

У сучасних кризових умовах, що склалися в економічних процесах, заробітна плата, особливо 
працівників бюджетних установ, – проблемне питання. Актуальність теми дослідження очевидна й 
не викликає сумніву, оскільки існуюча в Україні система оплати праці не відповідає сучасним реа-
ліям життя. Особливо відчутні наслідки недосконалої оплати праці для працівників сфери культу-
ри у сільській місцевості – єдиних представників однієї із соціальних груп у структурі інтелігенції, 
що роблять нас кращими, добрішими, щирішими, які приносять нам незабутні хвилини спілкуван-
ня з мистецтвом. Нарахування заробітної плати даної категорії працівників здійснюється на основі 
Єдиної тарифної сітки, яка базується лише на мінімальних життєвих потребах населення, що є 
причиною низької оплати праці та, відповідно, низької мотивації, що в результаті впливає на якість 
надання послуг. На сьогодні, занижена заробітна плата призводить до збільшення плинності кадрів 
та відтоку висококваліфікованих працівників у інші сфери міської місцевості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці вдосконалення системи оплати 
праці присвячені праці таких вітчизняних учених, як:  Д. Богині [2], О. Грішнової [3], А. Коло-
та [4], С. Мороза [5], Н. Овсюк [6], В. Сафонова [7], О. Шляги [1] та ін.

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зазначимо, що у сво-
їх дослідженнях вчені-економісти вдало підкреслюють негативні реалії у сфері оплати праці. 
Однак, визнаючи безперечні досягнення вищеназваних науковців, варто наголосити на необ-
хідності ґрунтовного аналізу системи оплати праці працівників культури в умовах сьогодення, 
враховуючи кризові явища, які відбуваються в економіці України. Ці питання є недостатньо 
вивченими та потребують подальших досліджень для вдосконалення системи оплати праці 
працівників культури та підвищення їхнього рівня життя у сільській місцевості.

Мета і завдання статті. Метою статті є ґрунтовний моніторинг особливостей системи 
оплати праці працівників закладів культури у сільській місцевості. Для досягнення зазначеної 
мети необхідно вирішити такі завдання:

– виявити недоліки нарахування заробітної плати працівникам культури на основі Єдиної 
тарифної сітки;

– проаналізувати стан мінімальної заробітної плати;
– визначити мотиваційну складову державного регулювання оплати праці в закладах 

культури сільської місцевості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найважливіших форм мотивації 

та стимулювання ефективної роботи працівників закладів культури у сільській місцевості є 
матеріальне вираження праці. Відповідно до статті 29 Закону України «Про культуру», оплата 
праці у сфері культури має забезпечувати створення належних матеріальних умов для ефек-
тивної самостійної творчої діяльності працівника, підвищення престижності професії, сприя-
ти підвищенню його кваліфікації, стимулювати залучення талановитої молоді до діяльності у 
сфері культури [8].

Особливості оплати праці...
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За статистичними даними, 2014 р. середня заробітна плата на одного штатного праців-
ника у сфері творчості, мистецтва та розваг становила 2 841 грн, а у сфері функціонування 
бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 2 769 грн (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка середньомісячної заробітної плати 
працівників галузі культури по Україні, грн 

Види 
економічної діяльності

Нараховано штатному працівнику 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 1 883 2 083 2 532 2 887 2 841

Функціонування бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури

1 911 2 106 2 559 2 739 2 769

Джерело: складено автором на основі [9]

Аналізуючи статистичні дані, не можна не помітити позитивну тенденцію до збільшення 
заробітної плати працівників культури, яка, порівняно з 2010 р., у працівників сфери творчості, 
мистецтва та розваг зросла 2014 р. на 958 грн; у працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших 
закладів культури – на 858 грн. Правова підстава організації працівника у сфері культури, педа-
гогічного працівника закладу освіти сфери культури складається з посадового окладу (тарифної 
ставки), надбавки за почесне звання, доплат за науковий ступінь, вислугу років, залежно від ста-
жу роботи в державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури, інших 
надбавок та доплат, премій, винагород за творчу діяльність, передбачених законодавством [8].

Аналізуючи особливості системи оплати праці працівників бюджетної сфери, Т. Ю. Тонконог 
наголошує на тому, що у вітчизняному законодавстві взагалі відсутнє легальне визначення поняття 
працівників бюджетної сфери: «На сьогодні при визначенні поняття працівників бюджетної сфери 
основним є критерій фінансування виплати заробітної плати даної категорії працівників з бюджет-
них коштів. Таким чином, до поняття працівників бюджетної сфери включаються всі працівники, 
заробітна плата яких фінансується з бюджетних джерел різних рівнів» [10, с. 171].

Згідно із Законом України «Про оплату праці», умови та розміри оплати праці працівників 
культури, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України [11]. По-
рядком нарахування заробітної плати у державних закладах культури є застосування Єдиної 
тарифної сітки (далі – ЄТС), яка була введена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 
серпня 2002 р. № 1298. ЄТС являє собою єдину шкалу тарифікації оплати праці. Щороку розмір 
окладу (ставки) працівників культури визначається на рівні законодавчо встановленого розміру 
мінімальної заробітної плати, включаючи в себе 25 тарифних розрядів і тарифні коефіцієнти 
(діапазон яких становить 1:4,51), за якими здійснюється нарахування заробітної плати [12].

Метою ЄТС є врегулювання міжпосадових та міжгалузевих диспропорцій, враховуючи 
складність та відповідність виконуваних робіт. Але на сьогодні ЄТС не виконує повним об-
сягом функцій диференціації розмірів заробітної плати, залежно від кваліфікації працівників, 
що, як і раніше, наближує заробітну плату некваліфікованих працівників бюджетної сфери 
до рівня заробітної плати спеціалістів [13]. Варто наголосити ще й на тому, що нині посадо-
вий оклад (тарифна ставка) працівника І тарифного розряду залишається меншою законодавчо 
встановленого розміру мінімальної заробітної плати (табл. 2), що суперечить статті 96 КЗпП 
України та статті 6 Закону України «Про оплату праці» [14; 15].

Конституція України гарантує право кожного на працю і гідну за неї винагороду, в той час, 
як заробітна плата працівників державних закладів культури й досі залишається на низькому 
рівні через те, що розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), відповідно до ЄТС, 
базуються на занижених показниках прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. 

Лелюк Ю.
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2012 р. посадові оклади працівників бюджетної сфери переглядалися шість разів, і лише 
27 березня 2013 р. на засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено рішення про підви-
щення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду з 1 січня 2013 р. до 
852 грн [17]. Відтепер, наприклад, посадовий оклад провідного бібліотекаря вищої категорії 
збільшиться на 167 гривень, порівняно з окладом, встановленим раніше. Та на тлі зростання 
цін на товари та послуги, підвищення комунальних тарифів, девальвації гривні, збільшення 
посадового окладу втрачає свою значущість.

Таблиця 2

Динаміка грошового розриву між розмірами тарифної ставки (посадового окладу) 
працівника І тарифного розряду ЄТС та мінімальної заробітної плати

Дата Тариф 1 розряду за ЄТС МЗП Розрив тариф 1 розряду ЄТС/МЗП
2010 рік

01.01.2010 555 869 314
01.04.2010 567 884 317
01.07.2010 570 888 318
01.10.2010 586 907 321
01.12.2010 600 922 322

Середньозважений 
річний показник 570,7 888,3 317,6

2011 рік
01.01.2011 613 941 328
01.04.2011 625

960
335

01.07.2011 635 325
01.09.2011 641 319
01.10.2011 660 985 325
01.12.2011 704 1004 300

Середньозважений 
річний показник 637,4 963,1 325,7

2012 рік
01.01.2012 773 1073

30001.04.2012 794 1094
01.07.2012 802 110201.09.2012 807

29501.10.2012 823 1118
01.12.2012 839 1134

Середньозважений 
річний показник 799,75 1098 298

Темпи приросту 2012 р. 25,5 % 13,9 % 8,5 %
2013 рік – у Держбюджеті на 2013 рік

01.01.2013 852* 1147 295
01.12.2013 … 1218 366

Середньозважений 
річний показник 1152,9

* Відповідно до ухваленої 27 березня 2013 року на засіданні Кабінету Міністрів України 
Постанови «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери». 

Джерело: [16, с. 3–4; 11]

Недосконала система нарахування заробітної плати працівників закладів культури у сіль-
ській місцевості є дискримінаційною та призвела до того, що мінімальна заробітна плата в 
Україні не забезпечує основних потреб працівника та його сім’ї та опустилася до €47 в місяць, 
що в 7 разів нижче, ніж в Естонії, Словаччині, Угорщині, Чеській Республіці, в 15-30 разів мен-
ше, ніж в Австрії, Люксембурзі, Німеччині, Франції та втричі нижче визначеного ООН рівня 
злиденності у 5 доларів США на день [13].

Замороження мінімальної заробітної плати на рівні грудня 2013 р. в розмірі 1 218 грн та 
чергове ігнорування Урядом пропозицій профспілок щодо її підвищення 2015 р. щонайменше 

Особливості оплати праці...
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на рівень інфляції (табл. 3), фактично стали порушенням Конституції України в частині не-
допущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян, зокрема права на до-
статній життєвий рівень [18].

Таблиця 3
Зведена таблиця індексів інфляції з 2010 по 2015 рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015
січень  101,8 101,0  100,2  100,2  100,2  103,1
лютий 101,9 100,9 100,2 99,9 100,6 105,3
березень 100,9 101,4 100,3 100,0 102,2 110,8
квітень 99,7 101,3 100,0 100,0 103,3 114,0
травень 99,4 100,8 99,7 100,1 103,8 102,2
червень 99,6 100,4 99,7 100,0 101,0 …
липень 99,8 98,7 99,8 99,9 100,4 …
серпень 101,2 99,6 99,7 99,3 100,8 …
вересень 102,9 100,1 100,1 100,0 102,9 …
жовтень 100,5 100,0 100,0 100,4 102,4 …
листопад 100,3 100,1 99,9 100,2 101,9 …
грудень 100,8 100,2 100,2 100,5 103,0 …
За рік 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 140,1

Джерело: [19]
2015 р. працівники культури стали бідніші щонайменше вдвічі та відчули кризу у своєму 

гаманці. Причиною цьому є суттєва девальвація національної валюти. На нашу думку, в умовах 
нестабільної економічної ситуації, повинна проводитись активна стимулююча політика держави, 
в першу чергу спрямована на підвищення мінімальної заробітної плати. На сьогодні, регулюю-
чи розмір мінімальної заробітної плати, необхідно реально оцінювати можливості виживання в 
умовах діючих цін та враховувати інфляційні процеси (які не завжди відбиваються на індексах 
інфляції, які оприлюднює Держкомстат України, але впливають на добробут працівника). 

Лелюк Ю.

Механізм розрахунку індексації доходів громадян потребує значного вдосконалення 
та реформування з тим, щоб громадяни отримували належне відшкодування подорожчання 
споживчих товарів і послуг. Необхідно врегулювати цей механізм шляхом внесення змін до 
Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.07.2003 р.  № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації 
грошових доходів населення». Згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів 
населення» індексації підлягають грошові доходи населення, у межах одного прожиткового 
мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп [20].

На момент запровадження цієї норми 2003 р. величина прожиткового мінімуму в 
розрахунку на працездатну особу становила 80% від розміру середньої заробітної плати в 
Україні. Це забезпечувало досить високий рівень захисту купівельної спроможності заробітної 
плати працівників в умовах зростання споживчих цін і тарифів [16, с. 8]. 2015 р. співвідношення 
прожиткового мінімуму до середньої заробітної плати в Україні значно знизилося і ледь 
становить 30%. Таким чином, частина середньої заробітної плати, що підлягає індексації, 
зменшилася втричі, що не дозволяє підтримувати купівельну спроможність низькооплачуваних 
категорій працівників бюджетної сфери та загострює проблему розшарування населення за 
грошовими доходами.

Аналізуючи вищесказане, варто зазначити, що занижений рівень прожиткового мінімуму 
та рівень інфляції, що склався, рівень заробітної плати не забезпечує виконання нею основної 
відтворювальної функції. Низька заробітна плата працівників закладів культури призводить 
до зростання соціальної напруги в колективі, суттєво знижує рівень престижності професії та 
є основною причиною відтоку висококваліфікованих працівників, і, як наслідок, невпинного 
старіння кадрів. Особливо актуальним і проблемним залишається питання матеріальної 
мотивації працівників закладів культури у сільській місцевості (рис.).
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 Рис.  Матеріальна мотивація працівників закладів культури
 Джерело: складено автором на основі [21]
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Стаття 29 Закону України «Про культуру» має назву «Стимулювання і оплата праці пра-
цівників у сфері культури». У статті зазначається, що заробітна плата складається з посадового 
окладу, надбавки за почесне звання, доплат за науковий ступінь, вислугу років, залежно від 
стажу роботи. Зрозуміло, що далеко не всі працівники установ культури мають звання народ-
них артистів, та й докторів наук серед них небагато. Тому реальне на рівні середньостатистич-
ного села стимулювання включає в себе якраз ту саму надбавку за вислугу років.

Висновки та перспективи подальших розвідок. За результатами проведеного критичного 
аналізу, можемо стверджувати, що, незважаючи на те, що у реформуванні оплати праці працівників 
сфери культури загалом відбулися позитивні зміни (прийнята 27 березня 2013 р. на засіданні Кабінету 
Міністрів України Постанова «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та органі-
зацій окремих галузей бюджетної сфери»), як бачимо, сучасний рівень заробітної плати залишається 
на низькому рівні, а працівники культури, особливо сільської місцевості, за межею бідності.

На нашу думку, оптимальними шляхами вирішення проблеми оплати праці працівників 
культури у сільській місцевості є такі:

– активна участь держави у реформуванні системи заробітної плати;
– удосконалення механізму нарахування заробітної плати на основі ЄТС;
– підвищення частки посадового окладу у загальній заробітній платі;
– посилення матеріального стимулювання праці.
Отже, зазначені пропозиції та вивчення західного досвіду в майбутньому можуть виріши-

ти цілу низку питань, пов’язаних із заробітною платою працівників закладів культури.
Основними перспективами подальших наукових досліджень системи оплати праці пра-

цівників сфери культури є обґрунтування шляхів матеріального стимулювання праці, адже 
програш у мотивації працюючих має довготривалі негативні наслідки, що небезпечно для на-
ціональної економіки та розвитку сільської культури.
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ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ
НА ПОНЯТТЯ «ПІДПРИЄМНИЦТВО»

ТА ЙОГО СУЧАСНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Анотація. У статті запропоновано розглядати сутність підприємництва з позиції сучасних 
умов. Розглянута історія виникнення підприємництва і погляди окремих дослідників на поняття 
«підприємництво» та «підприємець». На відміну від прихильників ліберальної ринкової економіки, які 
розглядали підприємництво як діяльність приватних осіб, спрямовану на задоволення лише особистої 
вигоди, в роботі розкрита сучасна сутність підприємництва як комплексне соціально-економічне 
явище, його роль у економічному прогресі суспільства. Підкреслюється, що для підприємництва 
характерні новаторство, нова комбінація факторів виробництва через упровадження нових видів 
техніки і технології; створення нових товарів, освоєння нових ринків, джерел сировини; застосування 
нових розробок, нових технологічних рішень, а особи, які його здійснюють, – це люди (підприємці), 
які збільшують не тільки своє, а й національне багатство, знаходять способи ефективного 
використання ресурсів, зменшення збитків, створення нових робочих місць. Викладені основні 
принципи підприємництва та роль підприємця як центральна фігура підприємницької діяльності, його 
найбільш важливі риси. Розглянуто визначення підприємництва у нормативних актах держави та 
внесено пропозиції щодо подальшого його вдосконалення.

Відзначено, що підприємництво слід розглядати як багатопланове соціально-економічне явище, що 
являє собою сукупність економічних, історичних, соціальних та юридичних відносин підприємницького 
середовища, особистість підприємця, якому притаманний особливий стиль і тип мислення та 
поведінки, здатність до підприємництва великих масштабів, новаторська, ризикова діяльність з 
виробництва продукції, виконання робіт, торгівлі з метою одержання прибутку. Підкреслено, що в 
багатьох літературних джерелах поняття «підприємство» і «бізнес» вважають тотожними, а в 
деяких – наводяться різні визначення цих двох понять. Виявлено відсутність визначеності поняття 
«бізнес» у вітчизняних нормативно-правових актах, тлумачення його ролі у соціально-економічних 
відносинах суспільства. 

Вказано, що прискорений розвиток підприємництва можливий лише за економічної свободи 
людини, наявності вибору діяльності для якомога повної реалізації її здібностей, економічної 
заінтересованості, а також моральної та економічної відповідальності за результати роботи.

Ключові слова: підприємець, підприємництво, новаторство, ризик, прибуток, соціально-
економічне явище, бізнес, економічна свобода.

Азізов С..

© Азізов С.



85

Sisak AZIZOV
Dr. Sc. (Economics), professor,

professor of sub-faculty of management and economics
National Academy of Supervisory Frame of Culture and Arts

E-mail: karina.im@mail.ru

EVOLUTION OF SCIENTIFIC VIEWS 
ON THE CONCEPT OF «ENTERPRISE» 

CHARACTERISTICS AND MODERN

Abstract. In the article it is suggested to examine essence of enterprise from position of modern terms. 
Considered history of origin of enterprise looks of separate researchers to the concept «enterprise» and 
«businessman». Unlike the supporters of liberal market economy, which examined an enterprise as activity 
of private individuals, directed on satisfaction only of the personal benefit, modern essence of enterprise is 
in-process exposed, as the complex socio-economic phenomenon, his role in economic progress of society. 
It is underlined that for an enterprise characteristic innovation, new combination of factors of production 
through introduction of new types of technique and technology; creation of new commodities, mastering of 
new markets, sources of raw material; and persons which carry out him – it people (businessmen), which 
increase application of new developments, new technological decisions not only it but also national riches, 
find the methods of the effective use of resources, diminishing of losses, creation of new workplaces. Basic 
principles of enterprise and role of businessman as a central figure of entrepreneurial activity are expounded, 
him the most essential lines. Determination of enterprise is considered in the normative acts of the state and 
suggestions are brought in relation to his subsequent perfection.

It is marked that it follows to examine an enterprise it follows to examine as the socio-economic phe-
nomenon, which shows by itself the aggregate of economic, historical, social and legal relations of enterprise 
environment, personality of businessman to which the inherent special style and type of thought and conduct, 
capacity for the enterprise of large scales, innovative, risk activity from the production of goods, implementa-
tion of works, trade with the purpose of receipt of income. Underline, that in many literary sources of concept 
«enterprise» and «business» is considered identical, and in some – different determinations are pointed these 
two concepts. Found out absence of definiteness of concept «business» in domestic normatively legal acts, 
interpretation of his role in the socio-economic relations of society.

It is indicated that speed-up development of enterprise is possible only at economic freedom of man, pres-
ence of choice of activity, for as possible complete realization of its capabilities, economic personal interest, 
and also moral and economic responsibility, for job performances.

Keywords: businessman, enterprise, innovation, risk, income, socio-economic phenomenon, business, 
economic freedom.

Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки відродив в Україні активну під-
приємницьку діяльність. Розвиток підприємництва вимагає від його учасників нової психоло-
гії, нових підходів до людей, до їхьої діяльності, і найголовніше – нових знань. Накопичення 
останніх можливе не лише в результаті тривалої практичної діяльності, а й передусім, унаслі-
док належного наукового забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тривалий час поняття «підприємництво» і його 
суть залишалися нез’ясованими суспільством. Перші спроби систематичного теоретичного 
осмислення підприємництва розпочалися у ХVIII ст., хоча співтовариства підприємців, які скла-
далися з ремісників, купців, лихварів, з’явилися значно раніше. У XIII ст. термін «підприємни-
цтво» використовувався у Франції, де діяльність підприємця вже не обмежувалася торгівлею. 
Тому не випадково слово «підприємництво» за походженням є французьким (enterprende – роз-
починати, робити спробу).

Поняття «підприємець» та «підприємництво» за сучасним змістом уперше ввів у науковий 
обіг англійський економіст Річард Кантільйон (1680–1734 рр.), який також зробив систематич-
ний аналіз підприємництва. Він зрозумів підприємництво як економічну функцію особливого 
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роду та підкреслював завжди присутній у ньому елемент ризику. Р. Кантільйон визначив під-
приємця як людину, яка за певну ціну купує засіб виробництва, щоб виробити продукцію та 
продати її з метою одержання доходів, і яка, беручи на себе зобов’язання з витрат, не знає, 
за якими цінами може відбутися реалізація, тобто діє в умовах ризику. До підприємців він 
зарахував людей з нефіксованими прибутками (ремісників, покупців, селян та ін.), тобто тих, 
хто був зайнятий економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбачуваності цін. 
Тому головною рисою підприємця Кантільйон вважав готовність до ризику [3].

Пізніше відомий французький економіст кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Ж. Б. Сей у книзі 
«Трактат политической экономии» (1803 р.) сформулював визначення підприємницької діяль-
ності як поєднання та комбінування трьох факторів виробництва – Землі, Капіталу, Праці. 
Він вказує також, що «Талант англійських підприємців» був одним із факторів успіху розви-
тку промисловості Англії. Основний тезис Сея полягає у виготовленні продукту. Прибуток 
підприємця, на думку Сея, полягає у визначенні активної ролі підприємців у виготовлені 
продукту. Прибуток підприємця являє винагороду за його працю здібності до організування 
виробництва та реалізацію продукції та забезпеченню «духу порядку». Підприємець, – казав 
Сей, – це особа, яка за свій рахунок та ризик і на свою користь має виробити яку-небудь про-
дукцію [9].

У наукових дослідженнях класиків – засновників економічної науки – фігурі підприємця 
та підприємницької діяльності не приділялося достатньої уваги. Англійські вчені – економіс-
ти А. Сміт (1723–1790 рр.) та Д. Рікардо (1772–1823 рр.) сприймали економіку як саморегу-
люючий механізм. У такому механізмі не знаходилося місця для творчого підприємництва. 
Водночас у своїй праці «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 р.) 
А. Сміт дає характеристику підприємця. Підприємець, за думкою А. Сміта, який є власником 
капіталу, заради реалізації визначеної комерційної ідеї та одержання прибутку йде на ризик, 
оскільки вкладення капіталів в ту чи іншу справу завжди містить елемент ризику. Тому під-
приємницький прибуток є компенсацією за ризик. Підприємець сам планує, організовує 
виробництво, реалізує вигоди, що пов’язані з розділенням праці. Результатами виробництва 
розпоряджається також сам підприємець. Тобто А. Сміт характеризував підприємця як влас-
ника. Під цим кутом зору він розглядав дії в економічному житті, мотивацію, поведінку, пси-
хологію, вважав, що підприємець у своїй діяльності керується лише власним інтересом, має 
на меті лише власну вигоду.

В умовах ринку, за А. Смітом, усі бажають «заробляти гроші» для себе, покращити своє 
положення. Як же ринкове суспільство не дозволяє зацікавленим лише в собі, жадібним до 
наживи людям грабувати своїх опонентів? Хіба може на такій антисоціальній основі вибуду-
ватися нормальне суспільство? На це він відповідає позитивно, ґрунтуючись на центральному 
механізмі ринкової системи – механізмі конкуренції «невидимої руки». Кожному, каже він, хто 
думає про покращення свого положення на ринку, протистоїть багато людей з аналогічними 
думками. В результаті цього кожен діючий на ринку суб’єкт вимушений приймати ціни, запро-
поновані конкурентами. При такій конкуренції виробнику, який захоче запросити більше, ніж 
виробники аналогічної продукції, важко буде знайти покупця. При цьому власник, якому хоті-
лося б заплатити робітнику менше, ніж його конкуренти, не зможе знайти таких робітників. 
Отже, ринковий механізм дисциплінує всіх учасників ринку.

А. Сміт показує, що ринок видає ті товарі, які бажають одержати в суспільстві, і в необ-
хідній кількості. Таким чином, А. Сміт показав, що ринкова система – сила, яка забезпечує 
своє приватне забезпечення суспільства всім необхідним, а також, що ця система саморегулю-
ється [8].

На жаль, він не уявив і не проаналізував роль творчого підприємництва у розвитку рин-
кової системи господарювання.

Д. Рікардо бачив у капіталізмі абсолютний, вічний, природний спосіб виробництва, а під-
приємницьку діяльність розглядав як обов’язковий елемент ефективного господарювання [7]. 
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В основі економічної теорії К. Маркса лягло уявлення про підприємця як про капіталіста-
експлуататора. 

На початок ХХ ст. починається усвідомлення значення та ролі інституту підприємництва. 
А. Маршалл (1907–1968 рр.) перший додав до вищеназваних класичних факторів виробництва 
(Земля, Капітал, Праця) четвертий фактор – Організацію. В книзі «Принципи економічної 
науки» він стверджував, що роль підприємців у житті суспільства полягає в тому, що своїми 
нововведеннями вони утворюють новий порядок, і, що дуже важливо, прискорюють процеси, 
які вже конструктивно дозрівають у суспільстві. З цього часу поняття підприємництво розши-
рюється, як і виконання ним функцій [7].

Американський економіст Дж. Б. Кларк (1847–1938 рр.) ввів видозмінення в «триєдину 
формулу» Сея. На його думку, в процесі виробництва постійно задіяні чотири фактори:

1) капітал;
2) капітальні блага-засоби виробництва та земля;
3) діяльність підприємця;
4) праця робітника.
При цьому кожному фактору має переходити певна специфічна частка виробничої 

виручки; капітал приносить капіталісту процент; капітальні блага – ренту; підприємницька 
діяльність капіталіста приносить прибуток, а праця робітника забезпечує йому заробітну 
плату. Іншими словами, як писав Дж. Б. Кларк, вільна конкуренція намагається дати те, що 
створюється працею, капіталізмом – те, що створюється капіталізмом, а підприємцем – те, що 
створюється функцією координування [5, с. 16–19].

Відомий американський економіст австрійського походження Йозеф Шумпетер (1883–1950 рр.) 
у книзі «Теорія економічного розвитку» трактує поняття «підприємець» як новатор. Функція 
підприємця, каже він, полягає в реалізації нововведень, які відіграють головну роль у розвитку 
капіталістичної економіки, в забезпеченні економічного росту. Підприємництво розглядується 
ним як складне комплексне явище, для якого характерні новаторство, нова комбінація факторів 
виробництва через упровадження нових видів техніки і технологій, створення нових товарів, 
освоєння нових ринків, джерел сировини; застосування нових розробок, нових технологічних 
рішень; ризик і невизначеність, спрямованість до одержання прибутку [11, с. 131–141].

По-новому глянув на цю проблему англійський економіст, австрійського походження, 
лауреат Нобелівської премії з економіки за 1974 р. Фрідріх Хайек (1899–1984 рр.). На його 
думку, сутність підприємництва – пошук та вивчення нових економічних можливостей, харак-
теристика поведінки, а не рід діяльності.

Низка функцій, таких, як прийняття рішення, внесення відповідальності, пов’язує підпри-
ємництво з управлінською діяльністю. Водночас, Ф. Хайек відмічає, що ототожнювати підпри-
ємця з менеджером непотрібно. Функціональна сутність того та іншого різна [10, с. 51–62].

Таким чином, уявлення про підприємництво формувалися впродовж тривалого історич-
ного періоду змінювалися під впливом реформування базисних та надбудовних інституцій, 
зміни психологічних настанов людей, поповнення елементами нового змісту. 

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте й донині дис-
кусійними є питання розмежування термінів «підприємництво» та «бізнес», з’ясування ролі 
та значення підприємництва в сучасній постіндустріальній економіці, а також у специфічних 
умовах розвитку економіки України.

Мета і завдання статті. Метою статті є сучасна характеристика поняття «підприєм-
ництво» та обґрунтування ролі підприємця в сучасній економіці. Досягнення вказаної мети 
передбачає вирішення таких завдань: 

– розкрити еволюцію наукових поглядів на поняття «підприємництво»;
– визначити основні принципи здійснення підприємництва; 
– з’ясувати характерні риси підприємництва, його значення та роль у сучасній еконо-

міці.
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Викладення основного матеріалу дослідження. Сучасне поняття «підприємництво» та 
«підприємець», їхня роль у розвитку економіки розкривається досить широко. Нагадаємо, при-
хильники ліберальної ринкової економіки вважали, що підприємець у своїй діяльності керу-
ється лише власним інтересом, має на меті лише власну вигоду. Та не тільки власний інтерес 
і особиста вигода є рушійною силою діяльності підприємця. Адже в ринковому середовищі 
є багато суб’єктів підприємницької діяльності, між якими точиться конкурентна боротьба за 
«Головний приз» – прибуток. Отримати його можна лише за найефективнішого застосування 
ресурсів, новаторських ідей, за виваженого економічного ризику.

З точки зору економічної теорії та на погляд Й. Шумпетера, в основі підприємництва лежить 
постійність змін як умов розвитку. Тому розгляд соціально-економічних явищ не в статиці, а в 
динаміці дає можливість визначити роль підприємницької діяльності в економіці, яка за рахунок 
постійного пошуку та введення різних інновацій забезпечує динамічність процесу розвитку.

Оскільки функція реалізується в діяльності, то підприємництво є діяльністю підприємця 
і в цьому проявляється його об’єктивність та матеріальність, причому, діяльність особливого 
роду, яка забезпечує виконання ролі четвертого фактора виробництва (разом із працею, зем-
лею і капіталом). Це – діяльність із пошуку та створення нових можливостей, творчої руйнації 
стереотипів, яка відрізняється певними принципами та методами. Для неї притаманні харак-
терні ознаки, насамперед за рахунок підприємця, його неособисті особливості.

Підприємництво як особливий вид діяльності потребує адекватного середовища, як 
комплекс соціально-економічних умов та правової бази [6].

Поняття «підприємництво» надзвичайно містке. В широкому розумінні його слід розгля-
дати як багатопланове соціально-економічне явище, яке являє собою сукупність економічних, 
історичних, соціальних та юридичних відносин підприємницького середовища, особистість 
підприємця, якому притаманний особливий стиль і тип мислення та поведінки, здатність до 
підприємництва великих масштабів, новаторська, ризикова діяльність з виробництва продук-
ції, виконання робіт, торгівлі з метою одержання прибутку [2, с. 536–540].

У багатьох літературних джерелах поняття «підприємство» і «бізнес» вважають тотож-
ними. В інших – наводяться різні визначення цих двох понять. В нормативних актах держави, на 
жаль, не визначено поняття «бізнес», його роль у соціально-економічних відносинах суспільства. 
Водночас це поняття на практиці широко використовується і в більшості випадків – бізнес і під-
приємництво одне й те саме. Необхідно відмітити, що у широкому розумінні поняття «бізнес» 
відмінне від «підприємництво». Бізнес, за В. Далем, – це справа (діло). В ньому беруть участь 
кілька суб’єктів: підприємець, виробник, споживач, формування інфраструктури ринкового 
середовища, державні структури, а підприємництво – це функція, яка проявляється у діяльності 
підприємця. Тому поняття «бізнес» ширше, ніж «підприємництво». Підприємництво охоплює 
такі аспекти, як неособисті особливості підприємця – новаторство, підприємницьке середовище, 
які не завжди потрібні в бізнесі. Але, якщо їх розглядати з погляду соціально-економічних від-
носин в обох сферах діяльності, суть і мета одні й ті самі – підприємницька діяльність з вироб-
ництва, виконання робіт, надання послуг, торгівля з метою одержання прибутку.

Підприємництво відіграє важливу роль у життєдіяльності економічної системи та її розви-
тку. Руйнуються усталені принципи, впроваджуються новації в техніці, технології, організації й 
управлінні виробництвом. У результаті зростає ефективність, розширюється зайнятість, створю-
ються нові товари, нові ринки, послуги, формуються більш гнучкі структури на ринку, що дозво-
ляє раціонально використовувати ресурси, стимулюється перерозподіл суспільного багатства.

Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його функції. Спираючись на вище-
викладене та враховуючи характеристику підприємництва Й. Шумпетером, до числа його основних 
функцій слід віднести: інноваційну (новаторську), організаційну, ресурсну (господарську), мотиваційну 
(стимулюючу), ризикову (функція ризику), моральну та економічно відповідальну функцію.

Центральною фігурою підприємницької діяльності є особистість підприємця. Підприємець – 
це особа з неординарним типом мислення, характером та поведінкою, яка так з’єднує засоби, працю, 
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матеріали, що їхня сукупна вартість зростає. При цьому він вносить зміни, здійснює інновації та 
змінює усталений порядок. Із погляду психології підприємець – це людина, яка діє під впливом 
певних мотивів, наприклад, бажання досягти успіху в житті, спробувати започаткувати нову справу, 
самоутвердитися або стати самостійним. Для інших підприємців він може стати загрозою, бути 
небезпечним суперником або, навпаки, партнером, постачальником, покупцем або просто людиною 
з цікавими ідеями, які можна інвестувати. З точки зору політекономії, підприємець – це людина, яка 
збільшує не тільки своє, а й національне багатство, знаходить способи ефективного використання 
ресурсів, зменшення збитків, створення нових робочих місць. Багатство якраз і створюється тими, 
хто найбільше ризикує своїми грошима, майном, кар’єрою, хто не шкодує свого часу для організації 
власної справи, хто пропонує покупцям новий товар або послугу. При цьому необов’язково, щоб 
створювався новий товар або послуга. В більшості випадків це – надання вже існуючому товару 
(послузі) нової якості, збільшення його цінності, витрачання на це необхідних зусиль і засобів. Саме 
завдяки особистості підприємця здійснюється підприємницька діяльність.

Опираючись на погляди Й. Шумпетера та сучасних дослідників, можна виділити най-
більш важливі риси підприємця, пов’язаних із його відповідними функціями:

1) сила волі та авторитаризм, дар передбачення;
2) ініціативність та рішучість до виваженого ризику;
3) лідерство, самовпевненість, здатність переконувати і налагоджувати зв’язки, об’єднувати 

людей для досягнення спільної мети;
4) вміння бачити в людині основне джерело підвищення ефективності діяльності підприємства;
5) новаторство, постійний пошук нового, орієнтація на потреби споживачів, системне 

підвищення якості продукції та послуг, що надаються;
6) знання, високий рівень кваліфікації, цілеспрямованість, прагнення до систематичної 

самоосвіти;
7) економічна зацікавленість та персональна відповідальність за результати роботи;
8) порядність і культура підприємця.
Ряд авторів приділяють увагу моральним нормам сучасного цивілізованого підприєм-

ництва. Вся діяльність підприємця, бізнесмена повинна узгоджуватися з поняттям правди і 
справедливості. Формула успіху західних підприємців, незалежно від форми власності чи 
господарювання, така: УСПІХ = професіоналізм + порядність.

Справжнє підприємництво можливе тільки за економічної свободи людини, наявності 
вибору діяльності для якомога повної реалізації її здібностей, економічної заінтересованості, 
а також моральної й економічної відповідальності за результати роботи.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Викладене вище дає можливість 
визначити сутність підприємництва. Підприємництво – це новаторська діяльність приватних 
осіб, підприємства, організації щодо розроблення, організації виробництва та реалізації про-
дукції й інших благ для одержання особистої вигоди з принесенням користі суспільству або 
отримання прибутку та соціального ефекту. В енциклопедичному словнику підприємця визна-
чено, що підприємництво – це ініціативна самостійна діяльність громадян, спрямована на 
одержання прибутку чи особового збагачення, що здійснюється від власного імені, під свою 
матеріальну відповідальність, або від імені юридичної особи під юридичну відповідальність. 
У Законі України «Про підприємництво» [1] зазначено, що підприємництво – це самостійна, 
ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність щодо виробництва продукції, вико-
нання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку. Як бачимо, в 
цьому визначенні відсутній важливий елемент визначення підприємництва – вказівка на необ-
хідність поєднання особової вигоди з користю для суспільства.

Основними принципами, за яким здійснюється підприємництво, є: 
1) вільний вибір діяльності;
2) залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна 

та коштів юридичних осіб громадян;

Еволюція наукових поглядів...
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3) самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів виробленої 
продукції, встановлення цін відповідно до витрат виробництва з дотриманням чинного законодавства;

4) вільне наймання працівників;
5) залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та 

інших ресурсів, використання яких незаборонене або необмежене законодавством;
6) вільне розпорядження прибутком, який залишається після внесення платежів, встанов-

лених законодавством;
7) самостійне здійснення підприємцем (юридичною особою) зовнішньоекономічної 

діяльності з використанням належної йому частки валютної виручки на власний розсуд.
У наведених принципах підприємництва відсутні такі важливі принципи, як: новаторство, 

економічна заінтересованість, економічна відповідальність. Ці принципи в сучасній економіці 
(економіці знань або «творчій» економіці) виходять на перший план. Сподіваємося, що у подаль-
шому вдосконаленню цього законодавчого акту держави буде враховано це упущення. Тому пер-
спективи подальших наукових розвідок полягають в обґрунтуванні та напрацюванні змін до від-
повідних нормативно-правових актів, що регламентують здійснення підприємництва в Україні, 
з точки зору стимулювання змін і новаторства у вітчизняному підприємницькому середовищі.
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РОЛЬ СВЯТ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

Анотація. Проблему підвищення економічної ефективності туристичних центрів запропоновано 
вирішувати за допомогою розвинених святкових анімаційних програм та врахування святкових подій 
при розробці туристичних маршрутів. Попри те, що більшість туристичних підприємств проводять 
ті або інші види культурно-дозвіллєвих заходів, туристичні центри в цілому не займаються система-
тичним плануванням та організацією анімаційних програм. Крім того, використання в анімаційних 
програмах стандартних музичних шоу не сприяє активній участі туристів у програмі. Встановлено 
прагнення керівництва туристичних центрів до підвищення економічної ефективності анімаційних 
програм за рахунок зниження витрат. Така стратегія приречена на невдачу. 

Показано, що одним із засобів підвищення атрактивності туристичного продукту є творче вико-
ристання свят. Історія свідчить, що в усі епохи, в усіх країнах для людства була характерна тяга 
до масових видовищ. Масове свято є вираженням колективного емоційного настрою, і при грамотній 
організації може мати великий синергетичний ефект. Саме свято ми розуміємо як захід з активною, 
творчою участю населення, зазвичай присвячений видатним подіям, традиційним фестивалям тощо. 
Свято є комплексом, в якому використовуються такі засоби виразності як слово, музика, танець, 
елементи театралізації, гра тощо. Фахівці-аніматори мають ретельно продумати сюжет програ-
ми і можливість участі туристів у кожній фазі її проведення, від початкової стадії до закінчення. 
Концепція свята – це найяскравіший вираз закладеної ідеї. 

Обґрунтовано, що одним із найголовніших принципів анімаційної діяльності при організації 
святкових заходів є опора на активну участь туристів в анімаційних заходах не лише як глядачів, але 
і як учасників, організаторів, ініціативних активістів. Головними умовами для розвитку туристської 
анімації є: підтримка держави (як складова загальної культурної політики); створення повноцінної 
матеріальної й інформаційної бази; кваліфіковані фахівці; використання національної культурної ком-
поненти, такої як народні свята.  

Ключові слова: туристичний центр; економічна ефективність; анімація; свято; фактори; розвиток.

Kyrylo BRYL 
PhD (Economics), associate professor of sub-faculty of tourism 

Chernihiv National Tchnologocal University
E-mail: kirill_bryl@mail.ru

 
THE ROLE OF HILIDAYS IN INCREASING THE ECONOMICAL 

EFFECTIVENESS OF TOURISTIC CENTERS

Abstract. The problem of increasing the economical effectiveness of touristic centers can be solved by 
means of the developed holiday animation programs and utilizing of the holiday events while developing touristic 
programs. Though the majority of the touristic enterprises organize some kinds of cultural and leisure projects, 
but generally touristic centers don’t systematically plan and organize complex animation programs. Besides, 
usage of the «standard» musical shows does not encourage active participation of tourists in the program. 
We can state that the managerial staff of touristic centers aims at increasing the economic effectiveness of the 
animation programs by means of lowering the investments. But such strategy is bound to failure. 

We show that one of the means of increasing the attractiveness of touristic product is the creative usage of 
holidays. History suggests that in all times and in all countries people crave mass entertainments. The popular 

Роль свят у підвищенні економічної ефективності...
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holiday is the expression of the collective emotions, and its correct management can achieve a great synergic 
effect. The holiday itself is seen as the project that implies active, creative involvement of the populace, 
generally connected to the historical events, traditional celebrations etc. Holiday is a complex that includes 
such expressive means as word, music, dance, elements of theater and games. The professional animators 
should minutely develop the plot of the program and the possibility of tourist’s participation in each stage 
from beginning to the end. The main idea of the holiday must define its conception. 

We prove that one of the basic principles is the active participation of the tourists not only as the 
onlookers, but also as the participants, organizers, initiative activists. The main conditions of touristic 
animation development is the state support (as a part of a general culture policy); development of the material 
and informational foundation; qualified specialists; and inclusion of the national cultural components, such 
as the traditional holidays. 

Keywords: touristic center; economic effectiveness; animation; holiday; factors; development. 

Постановка проблеми. Попри те, що більшість туристичних підприємств проводять 
ті або інші види культурно-дозвіллєвих заходів, туристичні центри в цілому не займаються 
цілеспрямованим плануванням, організацією та проведенням анімаційних програм. Крім того, 
використання в анімаційних програмах стандартних музичних номерів не сприяє участі вели-
кого числа туристів у програмі. Спостерігається прагнення керівництва туристичних центрів 
до «підвищення» економічної ефективності анімаційних програм за рахунок зниження витрат. 
Але збільшення витрат на придбання оригінального реквізиту, який дозволяє включати в дій-
ство велике число туристів, здатне збільшити масу прибутку, хоча, можливо, і при деякому 
зниженні загальної рентабельності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широка різноманітність напрямів анімаційної 
діяльності туристичних центрів забезпечує приплив грошових коштів, що є джерелом само-
розвитку та впровадження нових форм проведення дозвілля. Підвищення прибутковості аніма-
ційної діяльності потребує цілеспрямованого планування програм. Пошук і театралізація свят, 
присвячених легендарним подіям даної місцевості; розробка планів проведення анімаційних 
програм із використанням як основи вибраних свят; підкріплення іміджу туристичного маршру-
ту за допомогою інтернет-реклами, пов’язаної з пам’ятною подією, – це основні заходи в цьому 
напрямку. Роботи, в яких відображена тематика підвищення економічної ефективності турис-
тичних підприємств за рахунок розвитку анімаційних програм, належать таким дослідникам, як 
І. Булигіна, М. Гаранін, Є. Гараніна, Т. Третьякова [1–3]. Психологічні, культурологічні аспекти 
використання свят містяться у працях С. Байлика, С. Килимистого, В. Личковаха [4–7].

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Але, водночас, існують 
окремі малодосліджені моменти, пов’язані саме з роллю свят у туристичній анімації. В Україні 
практично не використовується величезний потенціал свят як ключових складових анімацій-
них програм. Лише в деяких регіонах країни використовуються окремі загальновідомі свята 
місцевого значення (такі як Сорочинський ярмарок). У більшості випадків місцеві традиції 
забуваються, що приводить до втрати культурної спадщини народу, та збіднює рекреаційний 
та освітньо-виховний потенціал туристичної галузі. Отже, гостро стоїть проблема підвищення 
прибутковості туристичних центрів саме за рахунок диверсифікації святкової анімації, що й 
обумовило необхідність написання даної статті.

Мета і завдання статті. Метою статті є виявлення резервів збільшення економічної 
ефективності роботи туристичних центрів за рахунок планомірного розвитку анімаційних 
програм, заснованих на святкових подіях різної тематики, рівня, територіальної значущості. 
Досягнення вказаної мети передбачає вирішення таких завдань: 

– демонстрація значимості для туристів наявності яскравих анімаційних програм у про-
грамі перебування; 

– обґрунтування перспективності обрання саме свят як основ анімаційних програм; 
– узагальнення досвіду проведення свят як об’єктів розважального туризму;
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– визначення чинників забезпечення якості анімації в туристичних центрах;
– встановлення умов включення свята в анімаційну програму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема економічної ефективності турис-

тичних центрів – найважливіша проблема галузі. Господарська діяльність як на мікро-, так і 
на макрорівні припускає постійне порівняння результатів і витрат, визначення найбільш ефек-
тивного варіанту дій. У загальному вигляді ефективність означає здійснення якого-небудь про-
цесу з мінімальними витратами, зусиллями і втратами. Економічна ефективність – показник, 
який визначається співвідношенням економічного ефекту і витрат, що породили цей ефект. 
Іншими словами, чим менший обсяг витрат і чим більший результат господарської діяльнос-
ті, тим вища ефективність. Поняття економічної ефективності застосовується і до діяльності 
щодо проведення анімаційних програм, і до функціонування всього туристичного центру. Але, 
на жаль, більшість туристичних підприємств доводять цю теоретичну настанову до абсурду, 
виділяючи зовсім незначні кошти на примітивне оснащення майданчиків для проведення ані-
маційних програм. Як пишуть дослідники І. Булигіна і М. Гаранін [2], менше чверті від усіх 
охоплених дослідженням готелів Росії й України використовують потенціал готельної ані-
мації для підвищення конкурентоспроможності, обсягів продажів і (в результаті) доходності 
підприємств: готелі без готельної анімації – 40%; готелі з середнім рівнем розвитку готельної 
анімації – 35%; готелі з високим рівнем розвитку готельної анімації – 25%. Хоча, для туристів, 
які відвідують готелі, побажання мають зворотну структуру: на запитання «Чи є для Вас наяв-
ність анімації перевагою при виборі готелю?» відповіді розподіляються в середньому таким 
чином: так, є – 45%; ні – 25%, не замислювалися – 30% [1].

Чому, попри все розмаїття сценаріїв анімаційних програм, ми пропонуємо обирати за 
їхню основу саме свята? Як пише видатний дослідник теорії свят В. Личковах, «український 
Sacrum – сфера святого, священного, освяченого – роз кривається через ідею світовідношення 
як СВЯТОвідношення, що визначає сакральні горизонти етнокультури, в т.ч. світогляду, мен-
тальності, фольклору, мистецтва. Світ сприймається тут як «свято», а святість і святковість збі-
гаються не лише етимологічно, а й буттєво, екзистенціально, феноменологічно. Переживання 
«одвічних» святостей набувають метарелігійного характеру, бо поширюються на світ у цілому, 
природу, культуру, «життєвий світ» людини. … Міфологія, релігійна свідомість, художня твор-
чість відтак спираються на сакральні горизонти «святовідношення», що виявляються через 
архетипи, хронотопи, сигнатури української культури. В архетипах закріплені «першообра-
зи», точніше «першосмисли» чи «прасимволи» етнокультури. У хронотопах узагаль нюються 
часово-просторові характеристики етнонаціонального буття, світо відношення, художньої 
образності. Сигнатури ж знаково-символічно позначають глибинні сенси, духовні принципи 
організації етнокультурного простору, пере живання вищих цінностей як святостей» [7]. 

У світовій літературі існує два підходи до розуміння природи свята:
– свято виникає завдяки піднесеному стану душі людини (тобто календарне свято вто-

ринне);
– свято або святковий настрій є конкретним відгуком кожної людини на святкову подію.
Обидва погляди на сутність свята мають право на життя. Перший стосується більшою 

мірою індивідуальних переживань кожної людини, другий – колективних реакцій соціуму.
Свято – це дуже важлива первісна форма людської культури, її неможливо вивести і пояс-

нити, виходячи лише з практичних умов і цілей суспільної праці. І потреба в періодичному від-
починку, у відновленні психофізичних функцій організму не створює святкової ситуації. Свято 
завжди мало глибоке змістовне, світоспоглядальне наповнення. Ніякі спроби організації та вдо-
сконалення суспільно-трудового процесу, ніякий відпочинок або перерва в роботі самі по собі 
ніколи не можуть бути святковими. Щоб вони стали такими, потрібно виконання двох умов.

По-перше, святковість завжди мала суттєве відношення до часу. В основі свята лежить 
певна і конкретна концепція природного (космічного) біологічного та історичного часу. 
Щоправда, далеко не всі переломні моменти нашого життя спонукають до свята. Досвід 
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багатьох офіційних свят середньовіччя, Нового часу, радянської пори показують, що вони 
були передусім ідеологічними акціями, створеними на потребу якоїсь групи людей. Ці свята 
нікуди не виводили з існуючого світопорядку і не створювали ніякого іншого життя. Навпаки, 
вони освячували, санкціонували існуючий лад і сприяли його закріпленню. Ніхто не в змозі 
змусити людину святкувати кимось вигадане свято. Лише вона сама може визначити, чи свят-
кова ця подія для неї, чи ні, лише в її душі зароджується відгук на зовнішні подразники. Чим 
вони сильніші, тим сильніша зворотна реакція. Якщо потужна енергія позитивної для людини 
великої події увійшла в свідомість і підсвідомість, вона обов’язково перетвориться на бажання 
повертати хоча б відгуки цієї події ще і ще.

По-друге, свято – це бажана, очікувана подія. Саме процес очікування свята формує вну-
трішню настанову на святковий настрій, і чим воно ближче, тим сильніші позитивні емоції.

Попри те, що святковий настрій може зародитися в душі однієї людини, свято все ж – подія 
колективна. Люди, що створили святкове середовище, створили й умови для більш активно-
го процесу обміну позитивною енергією. Коли позитивно налаштована людина віддає свою 
енергію іншим, то навзамін отримує значно більший потік святкової енергетики. У цьому 
середовищі навіть несвятково налаштована людина відчує приплив енергії і, як результат, 
включиться у загальне дійство.

Ці дві умови святковості події повинні враховуватися при підготовці свят.
Свята розподіляються на побутові (сімейні), релігійні, державні, календарні, свята каз-

кових героїв і окремих професій. Вони можуть бути офіційними й неофіційними, сільськими 
і міськими, постійними або разовими. Кожен народ, кожен етнос має свою святкову культуру. 
Багато свят увійшли до програм перебування туристів у тій чи іншій країні. Немає кращого 
способу пізнання культури народу, ніж участь в одному з народних свят. Як правило, свято – 
це комплексний захід, в якому як засоби виразності представлені музика, пісня, танець, слово, 
елементи театралізації, гра тощо. Усі ці види мистецтва презентують культуру народу в осо-
бливій образно-виразній формі.

Об’єктами розважального туризму найчастіше стають народні свята. Вони можуть бути 
представлені у формі змагань із традиційних автентичних видів ігор, наприклад, Фестивалі 
вікінгів у Великій Британії (Йорк), Афінський марафон у Греції, Апельсинові бої в Івреї 
(Італія), Біг биків в іспанській Памплоні. Привабливими для туристів є свята врожаю. 
Щоправда, форми у них різні. Наприклад, в іспанському містечку Бунол, що біля Валенсії, 
щороку відбувається свято «Томатіна», кульмінацією якого стає «битва помідорів». Для цього 
свята привозять 120 тонн зрілих помідорів і десятки тисяч учасників свята перетворюються 
на мішені помідорних атак.

В Україні є події, що привертають увагу великої кількості туристів. Справжнім свя-
том української культури став Сорочинський ярмарок, що кожного року відбувається на 
Полтавщині у селі Великі Сорочинці. Головною темою ярмаркової анімації тут є театралізація 
творів М. Гоголя. 

Популярними серед туристів є свята їжі та напоїв. Одним із найбільших свят напоїв є 
фестиваль пива «Октоберфест» у Німеччині. Весняні фестивалі відбуваються у всіх країнах, 
що виробляють вина: Італії, Франції, Іспанії, Угорщині. Але й країни, не дуже відомі як вироб-
ники вин, мають подібні свята – та ж Німеччина, Чехія, ПАР, Китай. Серед свят їжі виділяють-
ся фестивалі сиру в Голландії, Швейцарії, Франції, Великій Британії.

Шановані в світі свята пов’язані з природними явищами. Без сумніву, одним з найціка-
віших у світі є вже згадане українське свято Купала. Цікавими для туристів будуть китайське 
Свято Середини осені або Обряд «місячних коржів», японське Свято Цвітіння сакури, індій-
ське свято весни «Холі», Свято перших плодів «Нквала», що проходить в африканському 
Свазіленді. Привабливими об’єктами туризму останнім часом стали релігійні свята. Кожне 
таке свято має свій колорит, свою ідею та засоби виразності. 
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Чинниками, що визначають якість анімації в туристичних центрах, є: 
1) наявність професійно підготовлених анімаційних команд;
2) включення анімаційних послуг в основний пакет обслуговування (що не потребує 

додаткових витрат з їхнього боку);
3) переважні напрями анімації – спортивно-оздоровчий і освітньо-розважальний;
4) проведення анімаційних заходів у відведених для цього зонах (без контакту з неохопле-

ними анімацією гостями);
5) ненав’язливість анімаційного сервісу;
6) урахування мовного чинника, а також створення аніматорами позитивного емоційного 

настрою у гостей;
7) наявність у структурі анімаційної програми підпрограм для дорослих і дітей; 
8) опора в анімації на «місцевий колорит» (традиційну культуру регіону), проведення 

заходів у різному тематичному «ключі». На цьому зупинимося докладніше. Умови, при яких 
можливе включення свята в анімаційну програму, доцільно згрупувати таким чином:

– технічні: відповідне ресурсне забезпечення; створення технічно оснащених майданчи-
ків для проведення святкових заходів; підбір меню відповідно до свята.

– часові: періодичність, тобто обґрунтована щорічна дата; рівномірне розставляння впро-
довж року; слушний час проведення, узгодженість із ритмами роботи людей;

– зв’язок із місцем проведення (обґрунтування того, що «саме в цьому місці сталася ця 
подія», або «саме в цьому місці робиться найкращий продукт»);

– наявність сильних архетипних підтекстів, прив’язаних до свята. Наприклад, якщо тема 
свята присвячена якомусь плоду, то його архетипним підтекстом може бути ідея родючості 
тощо. Таким чином, різноманітна програма, яка посилає до вибраних архетипів, надає про-
грамі глибшого сенсу та може викликати сильніший емоційний відгук.

Використанню свят як сценарної основи для проведення анімаційних програм сприяють 
певні характерні риси, притаманні саме цьому виду масових заходів: доступність сприйняття; 
атмосфера сприйняття; взаємодія туристів з фахівцями-аніматорами; взаємодія туристів між 
собою в процесі участі в святковій анімаційній програмі; безпосередня участь туристів у свят-
ковій програмі і вплив на їхні емоції.

Доступність сприйняття показує, наскільки святкова анімаційна програма доступна з 
точки зору сприйняття різними категоріями туристів: віковими, соціальними, сімейними, за 
відношенням до проведення дозвілля та ін. Стилістика проведення анімаційної програми має 
відповідати порі року та місцю проведення.

Атмосфера сприйняття має бути гармонізованою з внутрішнім світом людини. Святкова ані-
маційна програма сприймається через чуттєві відчуття туриста, його настрій і емоційний фон.

Взаємодія туристів з фахівцями-аніматорами є невід’ємною частиною сценарного заду-
му. Фахівці-аніматори є головною ланкою в системі обслуговування, вони повинні ретельно 
продумати сюжет анімаційної програми й участь туристів у кожній фазі її проведення, від 
початкової стадії до закінчення.

Взаємодія туристів між собою в процесі участі в святковій анімаційній програмі є основою 
сприйняття духу того, що відбувається на сцені. Туристи не лише сприймають програму візуаль-
но, вони стають частиною представлення, проявляючи активність в участі, ініціативу в дії.

Безпосередня участь туристів у святковій програмі та вплив на їхні емоції передбачає 
включення туристів у систему дії підвищує рівень задоволеності побаченим і почутим, створює 
гарний настрій і емоційний підйом, знижує можливу прискіпливість до інших видів послуг.

Одним із важливих принципів анімаційної діяльності при організації святкових заходів є опора на 
самодіяльність і активну участь туристів в анімаційних заходах не лише як глядачів, але і як учасників, 
організаторів, ініціативних активістів. Туристичні установи можуть розраховувати на успіх тільки за 
умови, якщо будуть тісно пов’язані з туристами, розвиваючи у них ініціативу, інтерес, активність, енту-
зіазм. Для досягнення цієї мети необхідно дотримуватися рекомендацій щодо проведення свята: 
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1) проводити детальне економічне обґрунтування;
2) розробити тему, концепцію, положення про проведення, сценарій;
3) підготувати план свята (назва свята, пропонована дата проведення, повний склад учас-

ників, погодинний розклад програми, інформаційна підтримка);
4) обрахувати бюджет, фінансові умови розподілу доходу;
5) детально прорахувати процес підготовки;
6) здійснювати контроль за проведенням;
7) підбити підсумки.
Економічне обґрунтування святкової анімаційної програми містить: прогнозування обсягу 

продажів продукту туристичного центру, кошториси прямих матеріальних витрат на реаліза-
цію анімаційної програми, витрат з оплати праці, накладних витрат, собівартості анімаційних 
послуг, що надаються, собівартості туристичних послуг на одного гостя туристичного центру 
і на загальну кількість гостей за роками, комерційних і управлінських витрат при реалізації 
анімаційної програми, загального плану доходів і витрат, пов’язаних з реалізацією анімаційної 
програми на базі турцентру за роками і чистого приведеного ефекту програми. Передбачається, 
що впровадження анімаційної програми може поліпшити фінансові показники економічної 
діяльності туристичного центру, що свідчитиме про її економічну ефективність.

Тема масового свята визначає характер проведення свята, від неї залежить хід подій і роз-
гортання дій. Щоб розкрити тему, треба наповнити змістом, збудувати в логічній послідовнос-
ті подання матеріалу, знайти відповідний образ, що відповідає ідеї, ритму, темпу, музичному 
оформленню. Саме тема диктує підбір концертних номерів, пісень, танцювальних композицій, 
сюжетів, що театралізуються. Зразкові теми масових свят: «День міста», «Свято кольорів», 
«День усіх закоханих», «Свято урожаю». 

Для того, щоб свято запам’яталося, необхідно розробити концепцію. Щоб свято не було 
клоном інших заходів, у нього має бути своя, неповторна концепція. Концепція свята – це най-
яскравіший вираз закладеної ідеї.

Створення сценарію свята – перший етап підготовки масового свята. Він визначає шляхи 
реалізації теми, ідеї, надзавдання масового свята; вирішує питання індивідуалізації, неповтор-
ності кожної святкової дії, що театралізується. Створення сценарію є спільною роботою дра-
матурга, режисера, постановника, художнього керівника, групи фахівців-аніматорів, художни-
ків, композиторів, музичного оформлювача.

Сценарій масового свята містить: початок, розвиток, кульмінацію, фінал. Має бути визна-
чена міра емоційного напруження кожного епізоду, ритмічність, контрастність, концентрація 
уваги глядачів, їхня зацікавленість, строга взаємодія епізодів (визначаються режисером у 
рамках сценарію). Велике значення в розкритті теми, підйомі настрою, емоційній дії відіграє 
художнє та музичне оздоблення території свята, ритм, темп, виконавські й акторські сили, 
режисерська фантазія, театральні костюми тощо.

Після розробки концепції складається план усього свята від початку до кінця. Це, фак-
тично, бізнес-план, куди входить усе: від опису концепції до пропонованої кількості людей, 
які відвідають свято.

Назва свята повинна цілком відбивати його концепцію, привертати до себе увагу. Чим 
оригінальніше буде назва свята, тим більше шансів, що люди захочуть дізнатися, який зміст 
свята за ним криється. 

Бюджет свята у більшості випадків – це підсумкова цифра всіх витрат, пов’язаних з 
організацією та проведенням. Про всяк випадок, слід мати в запасі бюджет, розписаний за 
всіма статтями витрат. Для того, щоб визначити, який бюджет у планованого свята, необхідно 
з’ясувати суми гонорарів, пропонованих учасників, суму витрат на рекламу і т. ін.

Процес підготовки свята передбачає: підбір місця проведення заходу; запрошення для 
виступів творчих колективів; забезпечення охорони та медичного обслуговування заходу; 
організацію технічного та господарського обслуговування заходів; визначення місця прове-
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дення; організацію рекламно-інформаційного супроводу заходів, роботу з рекламодавцями і 
спонсорами; забезпечення оформлення місця проведення; встановлення професійного устат-
кування; проведення урочистого відкриття і закриття заходів.

У рамках заходу можна провести: семінари, майстер-класи, виставки, зустрічі з відомими 
майстрами, показові виступи, спеціальні заходи для рекламодавців і спонсорів.

Контроль за проведенням. У день свята необхідно підбити підсумки всієї виконаної робо-
ти з організації: здзвонитися з усіма учасниками й уточнити час їхнього прибуття на свято, 
простежити, щоб гримерна кімната для учасників була в належному стані і в ній було все 
необхідне, щоб функціонував гардероб. Під час проведення свята слід контролювати дотри-
мання розкладу виступів, за 10 хвилин до кожного перевіряючи готовність. Слід контролювати 
роботу всіх задіяних у святі учасників.

Підбиття підсумків. По закінченню свята і вирішенню останніх супутніх питань, слід 
простежити, щоб ніким з учасників не було нічого залишено з особистих речей. Варто відмі-
тити всі помічені впродовж проведення свята мінуси, а відмічені плюси взяти на озброєння.

Висновки та перспективи подальших розвідок. За кордоном бізнесмени вкладають 
чималі кошти в створення туристичних центрів, що включають не лише засоби розміщення 
та харчування туристів, але і дозвіллєві центри, казино, спортивні та видовищні майданчики, 
басейни, атракціони. Для матеріального забезпечення анімаційних програм у туристичних 
центрах працюють промислові підприємства, що виробляють відповідне устаткування, про-
грамне забезпечення, меблі, декорації й інші необхідні компоненти для облаштування розва-
жальних центрів. Усе це дозволяє забезпечити роботою тисячі людей.

В Україні назріла необхідність у нових формах і методах організації дозвілля у вітчиз-
няних туристичних центрах. Деякі туристичні підприємства почали піклуватися про якісне 
анімаційне обслуговування і відразу ж відчули величезний інтерес до себе з боку споживачів, 
оскільки саме анімаційні послуги стали їхнім головним привабливим чинником. На жаль, 
багато керівників досі не розуміють усю важливість створення анімаційної служби у своїх 
фірмах і працюють по-старому, а деякі просто не мають для цього достатніх засобів.

Проте, доки не буде привабливих анімаційних програм у наших туристичних центрах, 
туркомплексах, санаторіях, пансіонатах, ресторанах, музеях, парках, ми не зможемо конкуру-
вати із зарубіжними туристськими і дозвіллєвими підприємствами, що зробили крок далеко 
вперед. Звісно, для нормального розвитку туристської анімації одного ентузіазму замало. 
Використовуючи зарубіжний досвід, можна з упевненістю сказати, що для цього потрібні: 
зацікавленість і підтримка держави; створення повноцінної матеріальної й інформаційної 
бази; кваліфіковані фахівці; використання національної культурної компоненти; включення 
народних свят у сценаріях анімаційних шоу.  

Тому перспективи подальших наукових розвідок полягають у ґрунтовному дослідженні 
взаємозв’язку свят з культурно насиченим проведенням дозвілля, підтриманням традицій, проце-
сами успадкування та формування обрядовості, розвитком естетизації побуту, гармонізацією сим-
волічного насичення природних і соціокультурних процесів у межах сакралізованого календаря.
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА МЕТОДУ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ 
КОМАНДИ ПРОЕКТУ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація. У статті здійснено класифікацію методів оцінювання проектів та персоналу 
транспорту з використанням кількісного підходу, а також узагальнено підходи щодо застосування 
кваліметрії у процесах управління командами в проектах міських пасажирських перевезень із 
розглядом критеріїв, які описують сукупність як професійних, так і психологічних і соціальних ознак 
персоналу транспорту. Доведено можливість використання кваліметричної моделі оцінки подібності 
кандидата з портретом ідеального працівника для вирішення завдань управління командами в 
проектах міських пасажирських перевезень. Розроблено математичну кваліметричну модель оцінки 
професійного рівня персоналу транспорту, яка дозволяє з підмножини найбільш близьких прецедентів 
здійснити впорядкованість критеріїв подібності портрета ідеального кандидата.

Підкреслено, що відповідно до існуючої концепції проектного менеджменту, вся повнота 
відповідальності за надання безпечних транспортних послуг покладається на персонал транспорту, 
рівень компетентності якого є важливим чинником збереження та зміцнення соціальної стабільності 
суспільства та забезпечення життєдіяльності населення за умови ефективного управління проектами 
та програмами міських пасажирських перевезень. Такий підхід дозволить неухильно дотримуватися 
принципів захисту суспільства від непрофесіоналізму на транспорті, який є небезпечним для життя і 
здоров’я людей.

Запропоновано метод підбору команди управління проектами міських пасажирських перевезень 
прецедентного типу. Передбачається, що розробка і впровадження даного методу командоутворення, 
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який базується на застосуванні теорії прецедентів, дозволять не тільки отримати об’єктивну 
вихідну базу даних проектів і програм, корегувати план реалізації проекту згідно з рівнем попередньо 
виконуваних проектів, але й призначати персонал транспорту з достатнім досвідом та зберігати 
в базі даних його перспективний склад. Розроблений метод орієнтований на використання засобів 
обчислювальної техніки в діалоговому режимі, що створює додаткові зручності для фахівців.

Досліджено чинники впливу на управління людськими ресурсами організації та управління 
проектами і програмами. Доведено, що система моделювання процесів управління дозволяє отримати 
не тільки загальне уявлення щодо взаємозв’язку і черговості етапів управління проектами та 
програмами міських пасажирських перевезень, але й відобразити вплив підрозділів управління на їхні 
функціональні обов’язки. Запропоновано модель та інструментальні засоби прецедентного методу 
підбору команди проекту. Доведено, що в основу побудови даної моделі необхідно покласти вимогу та 
логічне твердження, що типовий прецедент – це структура, яка розглядається як опис завдання та її 
рішень щодо можливих варіантів його прийняття за умов безпосередньої участі обраних виконавців.

Ключові слова: кваліметрична модель оцінки, прецедентний метод, проектний менеджмент, 
персонал команди проекту міських пасажирських перевезень, персонал транспорту, маршрутна 
система, транспортні послуги, технологія перевезень.
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DEVELOPMENT OF VALUATION MODELS AND THE METHOD OF 
SELECTION OF THE PERSONNEL OF THE PROJECT TEAM URBAN 

PASSENGER TRANSPORTATION

Abstract. In the article provides a classification of methods for evaluating projects and personnel trans-
port using quantitative approach and generalized approaches to the application of quality control in the man-
agement teams in projects of urban passenger transport to the consideration of criteria that describe a set of 
both professional and psychological and social characteristics of personnel transport. The possibility of using 
qualimetrics valuation models similarity with the portrait of the ideal candidate for solving employee man-
agement teams in projects of urban passenger transport. A mathematical model for evaluating qualimetrics 
professional level of personnel transport that allows a subset of the closest precedents to make the ordering 
of similarity portrait of the ideal candidate.

Underlined that, according to existing concepts of project management full responsibility for providing 
safe transport services relies on staff transport, level of competence which is an important factor in main-
taining and strengthening social stability and livelihood conditions for effective management of projects and 
programs of urban passenger transport. Such an approach would strictly observe the principles of protecting 
society from unprofessional transport, which is dangerous to life and health.

The method of selection of a team of project management of urban passenger transport case type. It 
is assumed that the development and implementation of this method of team building that is based on the 
application of the theory of precedents, will not only get an objective source database projects and programs, 
adjust the plan according to the project of previously executed projects but also appoint personnel transport 
with sufficient experience and store it in a database perspective warehouse. The method focuses on the use of 
computer technology in interactive mode, which creates additional convenience for professionals.

The factors of influence on the management of human resources organization and management of proj-
ects and programs. Proved that the simulation system management processes not only allows you to get a gen-
eral idea of the relationship and sequence of steps management of projects and programs of urban passenger 
transport but also reflect the impact of management units in their functional responsibilities. The model and 
tools case the method of selection of the project team. It is proved that the basis for building the model request 
and need to put a logical assertion that a typical precedent, a structure which is regarded as a description of 
the problem and its decisions on possible options for the adoption of the conditions of the direct participation 
of selected artists.
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Постановка проблеми. Управління проектами та програмами міських пасажирських перевезень 
стосується послуг, транспортних засобів та інфраструктури, інформації, персоналу транспорту тощо. 
Управління проектами закладається на етапі проектування маршрутних систем, створюється в процесі 
організації перевезення, а реалізується при обслуговуванні пасажирів персоналом транспорту.

Спеціалісти у сфері проектного менеджменту вважають, що якість розробки проектів та програм і 
неухильне проведення контролю за їхнім виконанням безперечно запобігають неналежному задоволенню 
потреб споживачів. Водночас загальновизнаним є те, що неможливо отримати високу ефективність 
управління тільки шляхом розробки та впровадження на виробництві проектів та програм, навіть за 
умови високого рівня їхнього наукового супроводу. Як один із найефективніших напрямів забезпечення 
стабільно високої якості послуг в умовах модернізації транспорту, сучасні концепції проектного 
менеджменту рекомендують створення механізму раціонального використання людських ресурсів 
та кадрового потенціалу транспортної галузі, а також оволодіння персоналом транспорту сучасними 
методами управління проектами на стадії командоутворення. Адже, згідно з сучасними дослідженнями, 
інвестиції в підготовку кадрового потенціалу виробництва наближаються до рівня інвестицій у технічне 
забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений усебічний аналіз наукових і практичних 
розробок низки вітчизняних та закордонних авторів щодо використання методів і засобів прийняття 
рішень у соціально-економічних системах [1], прийняття стратегічних рішень за нечітких умов [2], 
процедури локалізації вектора вагових коефіцієнтів у завданнях прийняття рішень [3], використання 
кваліметрії в управлінні якістю в економічній діяльності різних галузей виробництва тощо [4–7] довів 
відсутність досліджень щодо формування персоналу транспорту при управлінні проектами та програмами 
в транспортній галузі. Отже, невід’ємною та важливою частиною складного механізму переміщення 
пасажирів є раціональна організація роботи персоналу транспорту, працівники якого безпосередньо 
здійснюють надання транспортних послуг та впливають на їхній рівень якості та безпеки. Таким чином, 
наявність невирішених завдань і нагальних потреб у їхньому розв’язанні обумовлюють актуальність 
наукових досліджень і розробок, яким присвячена дана стаття.

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Таким чином, як показав аналіз 
літератури з досліджуваної теми, проблеми формування команди управління проектами міських 
пасажирських перевезень вивчалися недостатньо. Поза увагою залишилися важливі аспекти цієї 
проблеми, що потребують наукового дослідження: засади управління командами в проектах міських 
пасажирських перевезень та принципи формування команд; критерії ефективності управління 
проектами і командами та їхнє прогнозне забезпечення; форми вивчення рівня кваліфікації виконавців 
проекту із застосуванням кількісного підходу та дослідження ефективності проектних рішень; вплив 
формалізованих методів розрахунку кількісних потреб у персоналі на ефективність управління 
проектами.

Мета і завдання статті. Метою статті є виявлення та обґрунтування підходів щодо розробки 
моделі оцінки та методу відбору персоналу команди проекту міських пасажирських перевезень. 

Досягнення вказаної мети передбачає вирішення таких завдань: 
– розробити математичну кваліметричну модель оцінки професійного рівня персоналу 

транспорту;
– здійснити класифікацію методів оцінювання проектів та персоналу транспорту з використанням 

кількісного підходу, а також узагальнити підходи щодо застосування кваліметрії у процесах управління 
проектами та програмами міських пасажирських перевезень; 

– розробити метод відбору персоналу команди проекту міських пасажирських перевезень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Надання транспортних послуг у світі перетворилося 

на основний важіль економічного розвитку як окремих регіонів і міст, так і держав у цілому. В багатьох 
країнах досягнення високого рівня надання транспортних послуг, що відповідає вимогам споживачів, стало 
основним елементом економічних стратегій і важливим чинником ринкового та фінансового успіху.

Досвід країн з ринковою економікою демонструє, що саме якість, ефективне управління проектами 
та програмами пасажирських перевезень – головний інструмент, який при проектуванні транспортних 
систем дає змогу: задовольняти потребу населення та виробництва пасажирськими перевезеннями; удо-
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сконалювати технології перевезень та управління ними; раціонально використовувати всі види 
ресурсів; знижувати витрати виробництва і підвищувати продуктивність праці персоналу тран-
спорту, сприяючи успішній діяльності перевізника; виконувати вимоги до транспортних послуг, 
згідно зі стандартами європейського рівня.

Вивчення та систематизація існуючих теоретико-множинних аспектів розвитку проектно-
го менеджменту за напрямами оцінювання проектів та проектного персоналу дозволило їхню 
адаптацію щодо командоутворення при управлінні проектами і програмами міських пасажир-
ських перевезень (далі – УПП МПП). Загальну класифікацію методів оцінювання проектів та 
персоналу транспорту представлено на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація методів оцінювання проектів та персоналу транспорту

Джерело: сформовано автором на основі [1, с. 117]

Дослідження ефективності командоутворення на транспорті загального користування 
свідчать про необхідність врахування критеріїв , які описують сукупність як профе-
сійних, так і психологічних і соціальних ознак персоналу транспорту. Стосовно УПП МПП, 
оцінка цих характеристик була отримана за результатами проходження кандидатами психоло-
гічного тестування і має як кількісні, так і якісні значення.

Доведена можливість використання кваліметричної моделі оцінки подібності кандидата 
з портретом ідеального працівника для вирішення завдань УПП МПП, структурна схема алго-
ритму якого наведено на рис. 2.

Узагальнено систему оцінювання у вигляді:

                                      (1)

а модель оцінювання:

             (2)

де Se – семантична міра подібності, а саме: Se1 – «значна»; Se2 – «за найбільш важливими 
ознаками»; Se3 – «помірна»; Se4 – «незначна». 
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Рис. 2. Алгоритм кваліметричної моделі оцінки подібності кандидата
 з портретом ідеального працівника

Джерело: сформовано автором на основі [7, с. 84]

Пояснення до рис. 2: 1 – початок; 2 – суб’єкти (Sb); 3 – об’єкт оцінювання (Ob), тобто 
множина кандидатів персоналу транспорту на участь в УПП МПП; 4 – база характеристик 
персоналу і проектів (В); 5 – алгоритм оцінювання (Al1), який формується із застосуванням 
операторів: 6 – методи оцінювання (Kexp, Kevr, Knech, Kmat), а саме: експертне, евристичні 
процедури, елементи нечітких множин, математичні методи, відповідно; 7 – абсолютна та 
відносна логіка оцінювання (Labs, Lcom); 8 – порівняння (Θcom), згортання (Θint) та класифікації 
(Θcl); 9 – бази даних (Bhr, Bfun); 10 – керівник (Sbr); експерт або група експертів (Sbe); 12 – коректність, 
достатність, подібність (М); 13 – символьні та числові значення (Г); 14 – професійні та особисті 
характеристики кандидатів (R), які складаються з елементів: r1 – професійні, r2 – особистісні; 
15 – кінець.

Звідси, кількісна характеристика міра подібності X може приймати граничні значення X1, 
X2, X3, а саме:

                 (3)

Передбачається, що сформульована за такими принципами модель допускає виконання 
таких дій:

– здійснювати експертну оцінку повноти й інформативності вихідних даних; 
– реалізувати алгоритми аналізу й оцінювання; 
– класифікувати вихідну множину претендентів, для відокремлення підмножини преце-

дентів, яка найбільше збігається з ознаками «ідеального» портрета. 
Для отримання реалістичних оцінок близькості застосовуємо метод багатокритеріального 

оцінювання. У ситуації, коли при оцінюванні претендентів відомі об’єктивні кількісні значен-
ня важливості їхніх характеристик  та їхніх функцій корисності , математична 
модель завдання формування багатофакторної оцінки, альтернативи  матиме вигляд:
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, ,                                           (4)

а принцип оптимальності:

,                                                  (5)
або              

,                                                (6)

де –  є функцією втрати корисності.
У ситуації, коли об’єктивні кількісні значення ai невідомі, але відома інформація щодо 

взаємодії критеріїв оцінки, критерійні показники мають виражатися формулою типу:

             .                                                  (7)

Для вибору найкращого кандидата з множини кандидатів X виділяємо підмножину  
кандидатів, еквівалентних за найбільшим критерієм:

.                                                     (8)

Якщо  складається більш ніж з одного кандидата, то вирішуємо завдання вибору кан-
дидатів з множини  за наступним за важливістю критерієм.

У загальному вигляді оптимізаційна задача формулюється:

.                                                    (9)

Якщо якісна або кількісна інформація про коефіцієнти ai відсутня, приймається умова 
рівності важливості критеріїв , , і модель оцінювання узагальненої корисності 
альтернативи набуде вигляду:

,                                                (10)

принцип оптимальності:
,                                                (10)

або

.                                               (11)

У ситуації, коли для частини критеріїв  вагові коефіцієнти відомі, а для інших 
оцінка переваги відсутня, передбачається розглядати дві множини критеріїв: множина крите-
ріїв R з відомими ваговими коефіцієнтами ai і множина Q, для яких ваги критеріїв ai невідомі, 
потужності множин дорівнюють r і q відповідно. Тоді вибір оптимального кандидата 
визначаємо такою математичною моделлю:

.                         (12)
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Передбачається, що побудована за даними критерійними показниками математична мо-
дель дозволить із підмножини найбільш близьких прецедентів здійснити впорядкованість оці-
нок подібності за ознакою портрета «ідеального» кандидата.

Обґрунтовано, що тільки за умови отримання вищенаведеної оцінки персоналу транспорту 
можливе об’єктивне ухвалення рішень щодо відповідності або невідповідності кандидата 
запропонованій посаді в проекті.

Запропонований метод формування команди УПП МПП складається з двох основних етапів, а 
саме: на І етапі – на основі теорії прецедентів проводиться пошук проектів, аналогічних новому, з 
яких формуються списки виконавців проекту. Ці списки є основою для формування команди нового 
проекту. Крім того, інформація щодо терміну виконання проектів та кількості персоналу для їхньої 
реалізації надходить у транспортні управління органів місцевого самоврядування та перевізникам 
для попереднього аналізу строків і вартості нового проекту з організації й управління міськими 
пасажирськими перевезеннями; на ІІ етапі – попередньо сформований список претендентів 
надходить до блоку оцінки, де з застосуванням апарату багатокритеріального оцінювання 
проводиться процедура індивідуальної оцінки персоналу. І нарешті, обрані кандидати ранжуються 
за мірою відповідності портрету ідеального кандидата, а ОПР здійснить остаточний відбір персоналу 
та призначить його на посаду в проекті організації міських пасажирських перевезень.

Розроблено експериментальну інформаційну технологію УПП МПП (далі – ІТ УПП МПП), 
функціональна схема якої з використанням сформованого комплексу математичних моделей 
і методів представлена на рис. 3. Завдання ІТ УПП МПП полягає у формуванні банку даних 
прецедентів проекту, збереженні та використанні даних щодо персоналу транспорту, з метою 
вирішення завдання формування команди УПП МПП. Оболонка технології складається з 
програмного середовища й експериментальної оцінки. 

Рис. 3. Функціональна схема інформаційної технології УПП МПП

Джерело: сформовано автором на основі [8, с. 233].
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Таким чином, запропоноване розуміння нерівності процесу прийняття рішень щодо 
оцінки та відбору персоналу транспорту з УПП МПП дає змогу реально оцінити умови 
формування команди проекту, визначити динамічні характеристики професійності персоналу 
на ринку транспортних послуг, а також засади формування портфеля інвестиційних проектів 
на транспорті загального користування.

 Пояснення до рис. 3: БД – банк даних прецедентів та команд проектів, відповідно; 
ОПП – блок оцінки подібності проектів відносно важливості характеристик та , а також 
визначення вартості та термінів виконання подібних проектів; ОВП – блок оцінки та відбору 
персоналу транспорту за критеріями  та , а також процедура ранжування за мірою 
відповідності портрету ідеального претендента.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Поведінка суб’єктів вітчизняної 
соціально-культурної сфери в інституційному середовищі має адаптаційний характер. Вони 
будуть спинятися на деякому прийнятному (satisfying) варіанті своєї поведінки. Формою 
його реалізації стає входження до системи відносин, що склалася. Тому можна говорити, що 
економічний суб’єкт (індивід чи організація) намагатиметься «вписатись» у це інституційне 
середовище й передусім у той його «зріз», що представлений різними структурами 
двосторонніх чи багатосторонніх відносин. Таке входження не завжди легке, потребує значних 
матеріальних та інтелектуальних ресурсів – ці витрати називають інвестиціями у відносини 
(транзакційними інвестиціями). Тому бажання суб’єкта зберегти досягнутий status quo може 
превалювати над намаганням забезпечити зростання прибутку. 

Представники сучасних наукових шкіл правомірно порушують питання актуалізації 
значущості типів регуляції економічної поведінки, не виражених безпосередньо у формі 
писаних правил. Зважаючи на інформаційну важливість сучасних засобів комунікації, ми 
дійшли висновку, що вони руйнують опосередковані, дистанційні структури соціальної 
взаємодії, які потребують інституціоналізації та формального вираження.

У сучасних умовах формування складної системи відносин суб’єктів вітчизняної 
соціально-культурної сфери може поступово перетворитися з безпосередньої умови реалізації 
інтересів (і досягнення зумовлених ними цілей) на механізм їхньої консервації. Консервативні 
економічні інтереси багато в чому реалізуються не завдяки діям, підпорядкованим конкурентній 
логіці (підвищення продуктивності праці, розвиток креативних маркетингових підходів тощо), 
а завдяки використанню механізмів впливу, пов’язаних зі сформованою системою відносин. 

Нині економічні умови й наявні знання і технології не забезпечують автоматично та 
безумовно певного фінансового результату – індивідуальні й колективні дії, спрямовані в 
русло наявних зв’язків, соціальних відносин, конкурентної ситуації на ринку, визначають те, 
яку можливість буде використано. В однакових економічних умовах, за відмінності соціальних 
структур, наслідки певних дій виявляються зовсім різними. Тому перспективи подальших 
наукових розвідок полягають у ґрунтовному дослідженні сформованих на ринку соціальних 
відносин, мережевих структур, пов’язаних із рентоорієнтованою поведінкою ринкових 
суб’єктів, лобіюванням їхніх інтересів у владних структурах унаслідок сформованого ресурсу 
впливу та капіталу впливу.
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

(державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації)

Оголошує конкурсний прийом 2015 року

до докторантури з відривом від виробництва зі спеціальності :

26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство, філософські та 
історичні науки);

до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва
з таких спеціальностей:

26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство, філософські та 
історичні науки);

26.00.04 – українська культура (культурологія);
27.00.02 – документознавство, архівознавство (історичні науки);
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

(економічні науки).

До аспірантури приймаються особи, які мають повну вищу освіту і мають кваліфікацію 
магістра. 

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора: заяву, особовий листок з обліку кадрів, копію 
диплома про вищу освіту, додаток до диплому, копію трудової книжки, медичну довідку про стан 
здоров’я за формою № 086-у, посвідчення про складені кандидатські екзамени (за наявності), список 
опублікованих наукових праць і винаходів, реферат з обраної наукової спеціальності, копію паспорта, 
копію ідентифікаційного коду та складають конкурсні екзамени: зі спеціальності, філософії, іноземної 
мови (англійська, німецька, французька) у жовтні-листопаді 2015 р.

Особи, що вступають до докторантури, подають, крім зазначеного вище, також копію дипло-
ма про присудження наукового ступеня кандидата наук, обґрунтування теми та розгорнутий план 
докторської дисертації.

Документи приймаються з 10 по 30 вересня поточного року. Паспорт та диплом про вищу 
освіту подаються вступником особисто.

Гуртожитком Академія не забезпечує.
Документи подавати за адресою: Київ – 15, вул. Лаврська, 9; корп. 11; відділ аспірантури-

докторантури.
Довідки за телефоном: 501-78-28. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Науковий журнал «Економіка і менеджмент культури» входить до Переліку наукових фахових 
видань України у галузі економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 
№ 1279 (додаток 6)) та індексується в міжнародних каталогах і наукометричних базах.

Рукописи до наукового журналу приймаються однією з трьох мов: українською, російською, 
англійською. 

Для участі у формуванні наукового журналу 
необхідно подати (biguss@meta.ua):

1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог (див. на сайті 
взірець оформлення статті), виконаний у редакторі MS Word 2003. Стаття має відповідати профілю 
журналу та містити результати досліджень, які є новими, обґрунтованими, достовірними та мають 
практичне значення.

2. Файл із відомостями про автора (прізвище, ім`я та по батькові, поштова адреса для переси-
лання авторського примірника, контактні телефони, адреса електронної скриньки) та інформацією про 
кількість примірників і необхідність поштової пересилки.

3. Рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має відповідний 
науковий ступінь.

4. Після подачі матеріалів автор повинен співпрацювати з редколегією журналу для усунення 
висунутих рецензентом і редакцією зауважень щодо змісту та оформлення статті (контактна інформація 
наведена наприкінці).

Структура статті

1. Індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт – жирний). Прохання для оперативного зв’язку: 
поряд з УДК вказати номер свого мобільного телефону, який після рекомендації статті до друку 
буде витерто.

Пункти 2, 3, 4, 5, 6 та 7.6 подаються двома мовами (українською/російською та англійською).
2. Автор (по центру, вказується повне ім’я та прізвище автора, прізвище – великими літерами, 

шрифт – жирний). (Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею» (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF).

3. Відомості про автора (авторів) (по центру у називному відмінку, відомості про науковий 
ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур), адре-
са робочої електронної скриньки).

4. Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт жирний, до десяти слів).
5. Анотація (структурована, реферат) (із переважним застосуванням безособових конструкцій 

«обґрунтовано, запропоновано, виявлено, визначено, з’ясовано, показано, доведено, вказано, 
відзначено» і т. ін., з абзацу) обсягом не менше 250 слів (необхідно відобразити у структурованому 
вигляді предмет, мету роботи; результати роботи; сферу застосування результатів).

6. Ключові слова (з абзацу, не менше восьми слів або словосполучень, з відокремленням їх одне 
від одного крапкою з комою). Ключові слова не повинні повторювати назви статті.

7. Текст у структурованому вигляді з виділенням відповідних елементів згідно з вимогами ВАК 
України (постанова №7-05/1 від 15.01.03):

7.1. Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
7.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та 

на які спирається автор (з обов’язковим посиланнями на них у списку використаної літератури);
7.3. Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; 
7.4. Мета і завдання статті. Вказується мета і виокремлюються, щонайменше, три завдання, 

спрямовані на досягнення сформульованої мети;
7.5. Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;

Вимоги до оформлення статей
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7.6. Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Висновки повинні випли-
вати з результатів дослідження, бути конкретними, чітко сформульованими і містити загальну пре-
амбулу та, як мінімум, три пронумеровані позиції – відповіді на поставлені завдання статті. Окремим 
абзацом слід зазначити перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

УВАГА: обов’язково слідкуйте за дотриманням відповідності між назвою статті, сформульова-
ною метою, завданнями, частинами викладу основного матеріалу дослідження та висновками (між 
ними обов’язково має бути прямий зв’язок).

8. Перелік використаної літератури подається після тексту статті: 
8.1. Під заголовком «Список використаної літератури» (мовою оригіналу). Бібліографічний 

опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені 
ВАК України». – 2009. – № 5. – С. 26–30, та на нашому сайті). 

8.2. Під заголовком «References» – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за 
міжнародним бібліографічним стандартом (стандарт APA) (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/
book). Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» 
(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/55-2010-%D0%BF). Якщо наукова праця написана мовою, що 
використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими 
літерами (Приклади оформлення References дивіться на нашому сайті).

Технічні вимоги до оформлення статті

• Формат сторінки – А 4.
• У тексті не допускаються порожні рядки, зайві пробіли, знаки переносу, елементи 

псевдографіки та інші нетекстові символи.
• Обсяг статті – від десяти до п’ятнадцяти друкованих сторінок.
• Поля – 20 мм.
• Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.
• Абзацний відступ – 1,25 см (у тексті, крім абзаців, не повинно бути жодних відступів та інтервалів).
• Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал 

подається у таблиці, що має порядковий номер і назву (слово «Таблиця 1» та її порядковий номер 
вирівнюються по правому краю, назва друкується рядком нижче над таблицею посередині жирним 
шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кож-
ною ілюстрацією по центру (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу). Під таблицями 
та ілюстраціями з абзацу обов’язково вказується джерело (наприклад, Джерело: розроблено на 
основі [5]).

• Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом, 
розміщуються по центру i нумеруються з правого боку.

• Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.
• Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються по 

ширині всього поля сторінки.
• При наборі слід вимкнути автоматичний «м’який» перенос (заборонені «примусові» перено-

си – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовувати пробіли або 
табуляцію (клавіша «Tab»).

• Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [З, с. 35; 8, с. 56–59],  
в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку 
в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

• Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
• Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
• Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.
• Посилання на власні праці також є небажаними.
• Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.
• Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтеся на прізвище вченого – його 

публікація має бути у загальному списку літератури після статті.
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• Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.
• Використання дефісу (-) дозволяється лише у передбачених для цього випадках. У списку 

літератури, переліках і т. п. – використовується тільки тире (–).
• Комп’ютерну функцію «нумерований і маркірований список» не використовувати.
Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, 

статистичних матеріалів тощо.
Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять таємне рецензування. До рецензування 

залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті.
Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день 

отримання виправленого тексту.
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. 
До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.
Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.
Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються.
Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті. Відхилені 

матеріали не рецензуються.

Для довідок
E-mail: biguss@meta.ua
контактний телефон: (044) 280-94-12

Сподіваємося на плідну співпрацю! 
Редакційна колегія наукового журналу «Економіка і менеджмент культури»
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