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The major feature of the phenomenon of the 
global financial crisis has confirmed it as a truly 
global, with established quite strong economic 
ties. The new international division of labor, 
specialization of regions, crystallized in a continuous 
and fierce competition, have become a reality. The 
emergence of problems which were not observed 
since Great depression, has got universal character, 
and aggravated long recession is perceived as the first 
global crisis.

All countries were tightly bound by one chain, the 
economic interdependence in terms of unprecedented 
openness of national markets has sharply increased. 
Modern Kazakhstan is already so integrated into the 
global economy, any of its changes – positive and 
negative, concerning our economy.

We already know that the global financial crisis 
was caused by imbalances in the financial market. 
In the artificial manipulation of runaway money in 
the world market created by the so-called «bubbles» 
that would soon burst. And the money, so highly 
valued at all times, proved to be a mirage. The main 
components of the current financial crisis have 
enormous amounts of lending, careless investing and 
the widespread failure of risk management according 
to experts [1].

After a decade of rapid growth, especially in 
mining and export of hydrocarbon resources, in 
2007–2009, Kazakhstan has experienced the impact 
of the global financial crisis. On the eve of the crisis 
the country’s economy showed very good macro-
economic indicators: considerable proficiency 
of the consolidated budget, the rapid growth of 
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international reserves and resources in the National 
Fund, accumulating earnings from the oil sector. But 
despite the good performance, have already become 
apparent negative signs: rising inflation, reduced 
unemployment, as well as the rapid growth of wages 
in low productivity.

The second growth after the oil and gas has been 
the banking sector. Banks’ access to affordable credit 
resources in international capital markets led to an 
increased lending to the economy (from October 
1, 1999 to January 1, 2009) is more than 50 times, 
which clearly overheated economy. The poor risk 
assessment and inadequate assessment of the quality 
of loan portfolio led to an increase in bank loans 
in real estate and services, contributing to systemic 
imbalances in the economy. All these processes made 
Kazakhstan’s economy vulnerable to the effects of the 
global crisis.

Stability of the financial sphere is actual which is 
the main element of the economy as can be seen from 
the situation at present for our country. Frequently 
the finance compares to blood system of economy, 
and any failure in work of this system is negatively 
reflected in activity of all economic complex.

Research of essence of global financial crisis, 
its reasons and consequences, influence of anti-
recessionary actions on a financial system of the 
state can form a basis of the further program of 
development of our state, and also prevent the crisis 
of financial system in the future. Kazakhstan, solving 
problems of counteraction to a world economic 
crisis, gains corresponding experience. In conditions 
when external sources of financing are closed, 
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strategic approaches are developed and the decisions 
which are based on own possibilities and resources 
are made. And it gives confidence in the further 
development of our country.

Arising first as the liquidity crisis, it has captured 
credit sector and has gradually extended to the 
financial system [2].

Crisis was showed as permanent shortage of the 
money resources, required to market subjects of 
managing, and credit institutions could not satisfy 
their requirement, economic entities have «money 
hungry», banks – deficiency of liquidity.

The motive power of financial crisis operates from 
the world financial market. The migration of the 
financial capital exacerbates a situation. Outflow of 
the capital from the markets, unstable from the point 
of view of investors, limits possibilities of the internal 
financial market to finance requirement of economy, 
increases the cost of the financial capital. The 
monetary capital of investors is put in more reliable 
both less risky tools and objects: the state securities, 
exchequer bills (and at the international level – in 
economy of the countries with a high rating).

In this matter must be allocated its two 
components: external – from the part of the global 
monetary system and internal – from the national 
one. In addition, we must distinguish between the 
external manifestation of the crisis and domestic, the 
essential mechanisms of action.

From the action of external causes of the crisis 
must take into account the deployment of a broad 
integration of the monetary system of Kazakhstan in 
the international monetary system, the dependence 
of the national monetary system from similar 
systems, the world’s leading economic centers – the 
U.S., Europe and China. Terms of international trade, 
the formation of the exchange rate, the entering of 
Kazakhstan companies and banks to the global 
financial markets have led not only to the benefits 
of using inter-country exchange factors, but also 
harbored the risk of loss due to market uncertainty, 
natural course of events, defaults in certain sections 
of the market mechanism. In fact, such circumstances 
and the impetus, a «spark» of the crisis – imbalances 
in the U.S. mortgage system [3].

Among external factors is the enormity of the 
using of the financial tools especially derivative, in 
debt and speculative operations: the monetary weight 
has lost with the mass of commodities, that is a 
violation of the basic economic law – the law of money 
circulation. Debt obligations of some countries are 
many times greater than the gross national product 
and reserves. Thus, in the U.S. exceeded obligations 
against the GNP in 2007 was 3.3 times. This gave rise 
to anxiety of participants’ expectations of economic 
processes, their desire to get immediate benefit from 

the speculative with the available money, rather than 
investing in real production. Common practice – 
the money (in many ways – virtual) produces new 
money, instead of – goods made money. In such 
circumstances, non-payment of debt in some sectors 
of the economy leads to a chain reaction of defaults 
in the system, there is a panic among investors and 
owners of money capital. Hence, the arisen financial 
crisis should be considered as a debt crisis [4].

The essence of the crisis consisted in that the sphere 
of circulation has been opposed to manufacturing, 
create a path where you can make money from 
money, which led to an increase in «paper pyramid». 
The world GNP in 2008 made 65 trillion dollars, and 
cost of various financial tools, including cash 500 
trillion dollars, that is, the excess was 7,7 times. The 
pyramid does not provide a financial commitment, it 
is based on virtual economy, that’s the point of crisis.

The action of external factors has extended to 
internal state of monetary system of Kazakhstan. It 
is considered that the crisis reason in Kazakhstan 
was the arisen necessity of payments of banks under 
obligations to external creditors without possibility 
of refinancing of debts in connection with access 
restriction to the former cheap credits and sharp 
increase of cost funding. It has limited crediting of 
domestic borrowers and money began to lack for 
normal economic activities.

Without denying the effect of this factor, though 
we should note the following. Payment of external 
debt of banks, of course, reduces their ability to credit 
the domestic economy, but should consider other 
aspects of the problem. And so the first reason was 
the difficulty with the ability to refinance the debt of 
banks in connection with the greatly increased cost 
of capital in international markets, which triggered 
the mortgage crisis in the U.S.

But it is necessary to mean also that substantially 
the liquidity problem concerns non-cash money. The 
basic dependence of functioning of banks submits to 
a parity:

OCB = A – O,
Where: СB – own capital of bank;
A – bank actives;
O – obligations. 
In this expression of the equilibrium all three 

components have started to decrease gradually.
The decrease was caused by deterioration of their 

quality, the growth of substandard and hopeless 
depreciation of mortgaging weight (falling of the 
prices for habitation, real estate). It has led to necessity 
of provisions increase – means participating in work 
of bank.

The condition of actives has affected the equity 
capital of banks, including the profit which was 
gradually reduced. 
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Action of the given factors has raised the doubts 
on financial stability of banks and as a consequence is 
falling of cost of their actions that depreciated equity 
capital and promoted its reduction. Doubts about 
the ability of banks to operate normally under such 
conditions did not lead to an increase in deposits, 
which affect the size of the third element of the above 
relation. The resource base of banks began to be 
reduced [5].

As a result, ability of banks to create additional 
money was essentially limited also money for normal 
crediting to all customers began to lack. The banks 
reduce crediting, demand for money grows then 
rates of compensation. The credit money became less. 
Failures of the whole economic chain have begun, 
non-payments in one link broke normal work in the 
several adjacent. The principle of falling «dominoes» 
was activated.

The global financial crisis has demonstrated 
the significant shortcomings of existing models of 
financial relations, both global and national level. The 
weaknesses revealed in the structure of state regulation 
and the activities of financial institutions. Problems 
emerged in recent issues of the imperfections and 
inconsistencies of risk management systems and 
current trends in the level of exposure (both in extent 
and quality of risk), a relatively low level of corporate 
governance, lack of transparency and, consequently, 
appeared to be the extremely sensitive to negative to 
tendencies.

Anti-recessionary measures of the government of 
Kazakhstan are similar to the measures realized in 
the developed countries. The distinctions are shown 
in structure. Thus, in the countries of the big twenty 
decrease of tax rates has made the third of anti-
recessionary measures, in Kazakhstan is only 11 %. 
The main difference of the measures which were 
accepted in Kazakhstan, its monetary character: it has 
been spent 16,3 milliard dollars from National fund 
in the form of transfers in 2008–2009. Kazakhstan 
anti-crisis measures largely focused on the financial 
and construction sectors and to a lesser extent on 
the household. Whereas, Canada, Great Britain, the 
U.S. announced increase in unemployment benefits, 
Canada, Korea, Japan – cash transfers to households, 
Australia, Germany – cash benefits for child support, 
Australia, Canada – cash benefits for pensioners. In 
Canada, Germany, Indonesia, Italy, Great Britain, 
the United States the income tax rates for physical 
persons have been reduced along with a reduction in 
corporate tax rates.

Kazakhstan has decreased corporate income tax 
rate tax from 30 % to 20 %, eliminated the need 
to pay upfront fees for small and medium-sized 
business, reduced VAT from 13 % to 12 %, twice the 
minimum amount of increased traffic, not subject to 

VAT, the uniform rate of the social tax is 11 % instead 
of a descending scale [6].

Anti-crisis measures to support the banking 
sector include: 

− the additional capitalization of the four 
systemically important banks totaling 4 billion 
dollars;

− the creation of stressed Assets Fund (SAF) 
with the authorized capital of 1 billion dollars. It 
was expected that the Fund will be directed on 
improvement of quality of credit portfolios of 
banks of the second level through the purchase of 
questionable assets, including loans that are provided 
under a pledge of real estate and land;

− the stabilization of resource base of 
banks of the second level by placing on deposits 
of available assets of the national companies and 
joint-stock companies, the state enterprises and the 
organizations;

− improvement of state regulation in the 
banking sector.

In the post-crisis period it is necessary to 
eliminate the revealed lacks of the financial sector, the 
committed errors and to direct its developments to a 
channel of stable growth. It has been continued the 
work on creation of a modern, steady and competitive 
financial system of Kazakhstan proceeds.

It is held a five-year plan of accelerated industrial 
and innovative development since 2010. In this regard 
before the financial sector task is to fully mobilize the 
financial resources to implement projects that will be 
provided by the plan. The financial sector has become 
a bridge between national savings and requirements 
of innovation-based growth, which involves the 
restoration of confidence in it.

The state’s efforts to mobilize financial resources 
should primarily be targeted at domestic investors, 
since it is necessary to ensure their participation 
in post-crisis economic growth. An important 
factor in the industrialization of the program is an 
active involvement in its implementation of foreign 
investors, therefore it is necessary to pursue a policy 
of a stable investment climate, a mode of preference 
for foreign investments.

Innovation is not simply one of the phenomena 
defining economic growth, development, structural 
shifts etc. Innovations became now an essence of 
modern development in all spheres of economy, 
including in banking. Innovations are introduced in 
the manufacturing or in services innovations in the 
form of facilities, technologies, products resulting 
from scientific research, inventions and discoveries, 
and qualitatively different from their counterparts 
(or analogues).

Economic development has always been built 
on the basis of new technologies, but over time this 
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process was extremely slow. In modern scientific 
and technological revolution and especially most 
recently, when the developed countries enter into 
post-industrial period, the economic development 
has acquired a qualitatively new character.

In developed countries the share of engineering 
products ranges from 35 to 50  % of the general 
industrial production which gives them the ability 
to update production equipment in most branches 
every 7–10 years, performing with the next leap in its 
technological development.

Unfortunately, this indicator in Kazakhstan, even 
in the relative values are 1,5–2 times lower, which 
is the main cause of the lag phase of the domestic 
industry on the technical level of developed countries. 
Overcoming of backlog will help the advanced 
development of innovative engineering with a 
growth rate of not less than 10 % per year, which is 
only possible to solve several problems. One of the 
major challenges facing the engineering industry is 
the unsatisfactory condition of the active part of fixed 
capital that is part of technological equipment, much 
of which is physically and morally obsolete. In sphere 
of investment maintenance weak interaction of the 
financially-credit organizations with real sector of 
economy is marked.

Should be increased the effectiveness of government 
regulation and oversight that promote the formation of 
a sustainable, competitive and most efficient operation 
of financial institutions in Kazakhstan, based on the 
priority of national economic interests, by increasing 
the stability of the financial sector, strengthening 
confidence in the financial system and stimulate 
investment activity [7].

The global financial crisis is a challenge not only 
for our country, but also for the whole world. It is 
difficult to determine the consequences of the crisis, 
much less give it a definite prediction. Especially 
now, in the context of global instability, when the 
global crisis is firmly entrenched in all the spheres 
of economic activity. The economic crisis will be 
definitely over, but it is difficult to pinpoint.

The financial crisis has seen not simply as 
a chronological process, and as an economic 
phenomenon, it is possible to prevent and if it is 
offensive to overcome it with minimal losses.

The reasons for the crisis should be sought not 
only in economics but also in moral psychology, 
the general view of life, the highest levels of 
political power, in disregard of such a basic factor 
in economic life, as the people’s trust to his state and 
government. Eventually the overall economic climate 
in the country, rejection or success of the reforms, 
the stability of the monetary and financial systems, 
budget and tax revenues, production, investment 
process, social stability have a significant influence 

on the occurrence of financial crises and the ability 
to adapt their national economies to external shocks.

It is not necessary to dismiss the trust of citizens 
established around them, living conditions, their 
expectations of a new attack from the authorities: the 
confiscation of savings, or a sharp fall in non-payment of 
wages, flash uncompensated inflation etc. First among 
the prerequisites, which are integral to maintaining a 
balanced growth of world supply and demand is steadily 
growing level of global minimum wage.

It is of great necessity to encourage long-term 
savings, creation of conditions for the emergence of 
new debt and structured financial instruments, the 
development of private pension funds.

The monitoring system organization over 
the activities of parastatal bodies, which they 
start to function in interests of management that 
can not coincide with interests of the state. The 
careful attention should be paid to infrastructure 
development, which leads to the development of 
domestic investment demand. Government anti-
crisis program should be supplemented with larger, 
sighting and coordinated set of measures and tools 
in three ways.

First, maintaining demand for the highest possible 
level by further growth in the volume and quality 
of the allocation of public procurement. Increased 
possibilities consist in revision of investment programs 
of the national companies in favor of articles of short-
term expenses and increase of efficiency of the state 
purchases which are carried out from the budget, at 
the expense of centralization and strict observance of 
the Kazakhstan maintenance in contracts.

Second, with the support of real sector to focus 
efforts to reduce the outgoing flows of enterprises 
by reducing the debt load, as well as tax breaks. The 
main tool to reduce the debt burden of enterprises is 
to subsidize interest rates on loans, which will cover 
5–8 times more businesses. At this point, based on 
the volume of loans by banks, crisis management 
support to small and medium-sized businesses 
through the provision of credit can cover 12,5 % of 
economic entities in this category.

The third area – the stabilization of the banking sector 
by solving the three issues: the loan portfolio quality, 
external debt and additional liquidity. Otherwise, banks 
will pull the financial resources of the economy, experts 
say. In the banking sector is considered a key measure 
of redemption by the state for a period of several years 
of «bad debt» from banks in exchange for the receipts of 
the Fund Distressed Assets.

Speaking of this economic phenomenon, it is 
possible to note one more feature «of Kazakhstan’s 
way» – the State’s responsibility for the situation 
in the economy, which is expressed primarily in 
its participation in the output directly to banks, 
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companies, firms from the crisis. In terms of volume 
allocated to fight the crisis of resources Kazakhstan 
is located among the first ten countries in the world. 
But how effectively are these billions of dollars spent 
– time will tell. However, these cash flows are brought 
under strict control. Even expressed fears that after 
such a strengthening of state control in the various 
sectors of the country will not be able to return to a 
market economy.

The crisis period has revealed shortcomings in the 
first relationship of regulators and banks, as well as 
different views of business and the role of banks in the 
state. If during the credit boom of the state was not to 
interfere with the market, the crisis forced the state is 
compelled to help business and the banks, which not 
in a condition to overcome the arisen problems.

Thus, the last decade of XX century is the years 
of economic challenges for Kazakhstan, where the 
global financial crisis pushed the economy and 
social development of nations back, exerting thus a 
negative impact on the effectiveness of the economic 
reforms of the country. Economic crises, and 
including taking place today, are an immanent part 
of market production. That is, in other words, a crisis 
is normal and according to certain parameters, even 
necessary and useful, although, of course, and not 
very pleasant (especially because of unemployment), 
public process.

The situation in Kazakhstan’s economy in 2010 
and subsequent years because of its openness and the 
impact of the export of raw materials that make up 
the lion’s share of the revenues of the country, will 
continue to depend on the situation on international 
markets.

The word «crisis» has become a totally different 
meaning, it is a new «opportunity», «chance». It is 
important to learn the lessons of the crisis, which 
made everyone look at the structure of the economy 
from a different point of view.

Post-crisis phase, or what is now the country can 
be associated with entry into the Customs Union. As 
part of the unification of the country will receive a 
huge opportunity for further economic development, 

because we work in the market with 170 million 
people.

The «people’s IPO» also contributes to the economy 
and will give an impetus to further development of 
the domestic stock market. The population has an 
opportunity to participate in the management of state 
assets, while receiving income from their activities. 
In addition, it provides great benefits to the company, 
increasing its financial stability and credibility on the 
part of investors, improving corporate governance. In 
general, through the strengthening of the corporate 
sector increases the entire economy of the country.

Kazakhstan has successfully overcome the global 
financial crisis. In 2009, the GDP growth was only 
1,2 %, while in 2010 it amounted to almost 7 % and 
7 % planned to maintaining growth in 2011 and 
subsequent years.

In addition, a lot of work that not only achieve 
the high GDP growth, but also to make such growth 
sustainable. The given work becomes complicated 
raw structure of economy of Kazakhstan and high 
dependence on a conjuncture of the world markets 
of raw materials, first of all, oil. Therefore, the issue 
of economic diversification remains a key issue of 
government economic policy (SPFIID). It should 
be understood that the rapid diversification of 
the economy is not feasible – for restructuring of 
the economy will take years. Kazakhstan can not 
continue to be a commodity economy. In this regard, 
for the modernization of the industrial sector and 
infrastructure, the state launched a program of 
forced industrial-innovative development has been 
developed in Strategic Plan – 2020. Plans for the 
current decade designed to meet the strengths and 
weaknesses of the economy identified during the 
crisis.

Despite the difficulties in the process of 
restructuring, the Republic of Kazakhstan is in the 
process of adaptation of the new order of economic 
life in a totally different conditions, and gradually 
accumulates strength to overcome the economic 
crisis, and creates a basis for real economic growth.

References

1. A. Joseph Stiglitz, the article «The fruit of 
hypocrisy» in «Financial Times», 2010 (3).

2. Финансовые кризисы в международной 
экономике [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа : http://fincrisis.narod.ru/financial.htm.

3. www.profinanse.kz.
4. Richard Duncan’s «Dollar Crisis: Causes, 

effects and ways out», 2009.
5. Melnikov V. D. «Fundamentals of Finance» 

/ V. D. Melnikov // Almaty, Inc. «Publishing LEM», 
2009. — 600 p.

6. Developed economy, the country’s pledge 
of prosperity – an interview with the Minister of 
Economic Development and Trade Kelimbetov KN 
in the journal «World Monitor» 2011 [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа :  http://www.minplan.
kz/pressservice/77/38574/.

7. Makhmutova M. M. Kazakhstan: before and 
after the crisis 15.09.2010 g. / M. M. Makhmutova 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://
bujet.ru/article/85954.php.



12 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 3 (7) 2012

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Introduction. It is accepted, that banks are one 
source of the economic crisis. The next crisis could be 
the last for the global economy. Although significant 
steps have been taken to improve the resilience of 
banks, additional structural reforms are necessary to 
avoid crisis in the future.

Since the beginning of the ongoing crisis some 
rules, reports and recommendations have been 
developed: Volcker Rule (USA, 01/2010), Vickers 
Report (GB, 09/2011), Liikanen Report (EU-
Commission; 10/2012). In Europe two questions are 
still unanswered: What is the right business model 
for banks to avoid the next crisis? In which way do 
business models have to be changed?

Non efficient business models are responsible for 
the financial crisis. In general, there is a relationship 
between the individual business models and financial 
stability: The business model is the generic code for 
a business bank. All business models are the generic 
code of the financial system. 

Before the financial crisis some business models 
shifted from a traditional commercial banking 
approach to more risk-orientated models. On the 
asset side: The traditional approach is for banks to 
check the creditworthiness and the collaterals. In time 
of securitisation of credits (Asset Backed Securities) 
for some banks it was not efficient any more to check 
the single credits. Rating agencies accepted this 
responsibility and the investors took over the credit 
risk. Since the beginning of the crisis a lot of banks 
bought ABS-products for themselves; others had the 
problem of selling their credit portfolios.

On the liabilities side: Some banks shifted from 
deposits to short time market-orientated and off 
balance sheet vehicles. In times of missing trust and 
liquidity it was impossible to find follow-up financing.

To avoid a deeper economic crisis states and 
central banks all over the world had to support the 

УДК 336.71

BUSINESS MODELS AND BANKING STRUCTURE FROM A FINANCIAL 
STABILITY POINT OF VIEW

Oliver KRUSE
Prof. Dr. Deutsche Bundesbank of University of Applied Science
E-mail: oliver.kruse@bundesbank.de

Summary. The article dwells on the commercial banks as a key factor for financial stability of the country 
and the efficient business models used by the banks in the crisis period. 

Key words: banks, business model, financial stability.

banks; at least the taxpayer had to pay the losses.
Special-versus Universal banking models: 

impact on financial stability. Some politicians and 
academics postulate now that investment banking 
should be separated from commercial banking. This 
separation could be the end of a universal bank model. 
The following arguments for separating the investment 
banking activities from commercial banking are:

– The supply for credits could be guaranteed.
– The commercial banking could be protected 

from high risks, especially proprietary trading.
– The supervision of banking groups would be 

less complex, more transparent and simple.
– The liquidation of a bank could be easier to 

manage without risks to financial stability.
But does separation really solve all the problems? 

At first it is very difficult to separate traditional 
banking services from capital market services. 
Especially from the financial stability aspect another 
point is crucial. Although separation would reduce the 
interconnectedness, the infectiousness is not avoided. 
During the financial crises the states have supported 
investment banks, too. The Lehman Brothers were 
supported because of their infectiousness and not 
because their deposits were in danger. They were 
supported because of their connection to other 
financial institutions. They were an important 
counterpart especially for derivates. The Hypo Real 
Estate, the biggest German failure, was supported 
because of the domino effect for the covered bond 
market, other banks and insurance companies. In 
addition, systemic risks also appear in commercial 
banks and are not only a question of size. The Spanish 
cajas are a good example of this. Normally, saving 
banks could be in trouble, if they granted unlimited 
mortgage credits.

Conclusion: Although a separation will lead to 
smaller institutions, but it is not necessarily the best 
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regulative solution. More critical is the threat of a 
plausible liquidation of a bank, where the investors 
(shareholders and creditors) could lose their money. A 
total separation or creating a legal holding structure – 
as recommended by the report of E. Liikanen – will not 
solve the systemic risks, instead of this it is necessary 
to concentrate on the source of them. Nevertheless, a 
concentration on the proprietary trading is important 
– but instead of trying to separate them, we should 
focus on supporting the risks with adequate capital! 
The crisis had clearly highlighted that the capital was 
insufficient for the excessive risks being taken.

Key factors for financial stability. So one key 
factor is an adequate, risk-oriented capital buffer! In 
addition, strengthening the governance and control 
of banks (for this the Liikanen’s report might be a 
blueprint) could be helpful. That means:

– Establishing a risk culture at all levels of 
financial institutions;

– Remuneration schemes, which lead to long-
term sustainable performance;

– Risk disclosure requirements for banks should 
be enhanced and made more effective;

– Effective sanctioning power to enforce risk 
management responsibility;

– Developing banking recovery and resolution 
plans (the Commission proposed a Bank and Recovery 
Directive (BRR) in June 2012, but the negotiations are 
still at an early stage).

Results and perspectives.
1. The business models have changed, some 

banks preferred an excessive risk taking strategy.
2. Higher risk means higher volatility.
3. The «Too big to fail» problem has to be solved 

– but this is more a question of systemic risks than of 
business models.

4. An adequate, risk – orientated capital 
requirement is one of the key factors for financial 
stability.

5. Additional measures have to be installed 
– some of them could be taken out of the Liikanen’s 
report.

As Michael Barnier, the EU-Commissioner for 
internal market and services once said: «Do not ask 
now, what will be at the end of the road».
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Problem setting. Formation of the Ukraine’s 
market economy, the development of its infrastructure, 
creation of effective mechanisms for managing of all 
market entities provides an objective necessity for the 
existence of insurance as a form of business, the search 
for adequate protective methods and reimbursement 
of losses both individuals and legal entities. Insurance 
industry and insurance market are essential for social 
and economic development of the national and 
international markets.

Insurance doesn’t belong to the manufacturing 
sector, as a new value isn’t created within insurance, 
but owing to insurance the loss is reimbursed upon the 
occurrence of adverse events, and it turns insurance 
services to one of the mandatory conditions of 
production process continuity.

The aim of the paper is an analytical review of the 
Ukrainian Insurance market in 2011 and identification of 
problems needed to be urgently solved ensuring a worthy 
place of insurance in the financial relations system.

Proving of scientific results. Current status 
and insurance development in Ukraine reflects the 
contradictory processes. The insurance market is 
heterogeneous, resulting in the growth of some 
segments in the stagnation of others. There is a disparity 
between the risky (general) insurance companies and 
life insurance companies, indicating a lack of long-
term life insurance and private pensions. Excessive 
number of insurers in the market makes difficulties for 
monitoring and state controlling over their activities.

Indicators of insurance market concentration in 
terms of gross premiums collected by the end of 2011, 
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indicate the following: the first 3 insurance companies 
in the life insurance segment collect 51,3 % of all 
premiums, and 3 first insurers in the segment of general 
insurance captiveness – 13,7 %. The top 10 insurers 
of life insurance collect 87,1 % of all premiums, and 
the first 10 companies in the risk insurance segment 
accumulate 34,4 %. These first 20 companies in the life 
insurance market mobilize 96,7 % of gross premiums, 
we suggest the optimal number of life insurers have to 
be within 2025 companies, but the rest of 47 companies 
are the worthless stuff for the market [1].

As to the general insurance market, 92,1 % of all 
premiums are collected by the first 100 companies, 
then we make conclusion that the optimal number of 
companies serving this market sector – within 100150 
companies, and the others are unproductive and 
minor players in the insurance market. In common 
200 insurance companies or 42 % of their total quantity 
accounts for only 0,5 % of gross premiums. Normally, 
these insurers jeopardize system of state regulation 
and supervision. In addition, there are about 3035 
insurers whose purpose is to conduct quasi-insurance 
operations only.

In 2011, the macroeconomic recovery of the 
insurance market was observed. Thus, in 2011 the gross 
insurance premiums share in terms of GDP was 1,7 %, 
which is 0,4 percentage points decrease compared with 
2010 and by 0,5 percentage points less compared to the 
rate in 2009, while the share of net premiums written in 
terms of GDP for 2011 was 1,36 %, up 0,13 percentage 
points increase compared with the corresponding 
rate in 2010, however, by 0,02 percentage points less 
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compared with the corresponding rate in 2009 [1].
In 2011, the following aspects were decreased [1]:
a) The number of insurance companies – by 

14 units, including three life insurance companies.
b) The amount of gross insurance premiums − by 

1,7 % to UAH 22693,5 million.
But the amount of net insurance premiums 

was increased by 34,8 % to UAH 17,970 million. 
The reason is that the increase in net premiums of 
property insurance, financial risks and fire risks is 
observed. This result is the introduction of new tax 
rules (Taxation Code of Ukraine: Art. 138, 140), 
whereby opportunities to use insurance transactions 
optimizing taxes are limited.

Some positive trends in classic life insurance are 
supervised, especially active evolving of hull insurance 
and compulsory motor insurance (CMI). Also social 
insurance is presently spinning up: for instance, 
health insurance, compulsory motor insurance, life 
insurance.

The positive aspects of functioning of the insurance 
market in Ukraine include reducing of follows:

a) reinsurance from non-residents;
b) reinsurance in the total amount of insurance 

premiums received.
In 2012 the reduction of administrative costs 

are noticed, requiring optimization of insurers own 
business processes.

Ukraine is increasingly influenced by globalization 
of the financial markets and in particular by the 
insurance market. Such processes may have for 
Ukraine both positive and negative consequences 
that should weigh in making relevant decisions by the 
body supervising and regulating insurance business in 
Ukraine.

Among the positive results, the following is worthy 
to be noted:

− Inflow of foreign investment for the 
development of insurance infrastructure;

− Level increasing of domestic insurers 
capitalization at the expense of foreign companies; 

− Introduction of innovative insurance 
technology; 

− Expand the range of insurance services and 
improving their quality;

− Financial support of the foreign parent 
company in the event of financial difficulties.

And we can determine the following as negative:
− Placement of insurance reserves abroad, 

making the state supervision and control of insurance 
reserves and investment funds impossible;

− Lack of control over insurance market 
segments by excessive presence of foreign capital;

− Dumping prices for insurance services by large 
foreign insurers and their expansion strengthening in 
strategic sectors of the insurance market;

− Reducing the capacity of the state in the 
implementation of certain provisions of social policy 
relating to pensions and health insurance.

In general, problems of insurance market can be 
divided into the following groups of:

1. Legislative nature:
− An old version of the Law of Ukraine «On 

Insurance» requires to meet the international practice 
terminology. It is necessary to reinforce conceptual 
vehicle of insurance, establish classes of insurance in 
accordance with EU directives and determine the list 
of the insurance market members; 

− Opacity in the insurer and the insured person 
interaction. The insured individual is in an information 
vacuum according to the insurer’s reliability;

− Lack of the insurer duty legally defined to 
represent publicly the full financial statements (general 
and specialized);

− Lack of insurers legal regulation in the compulsory 
health insurance;

− Non-regulated activities of insurance 
intermediaries. Number of insurance brokers is 
60, and their share of the insurance market is on 
unacceptably low level (less than 5 %). The insurance 
market employs over 35 thousand insurance agents-
individuals who are not certified, but they account for 
over 25 % of the insurance market. Paying attention to 
the scope of the insurance agents, surveyors, adjusters, 
average commissioners which is not regulated 
properly, professional development should be one of 
the core values of present-day Ukrainian insurance 
market;

− Lack of effective safeguards for policyholders in 
the event of bankruptcy of the insurer.

2. Infrastructural nature:
− Excessive number of insurers in the market, 

which complicates their supervision and state 
control. The number of insurance companies (IC) 
as of 31.12.2011 amounted to 442, of which 64 Life 
Insurance Companies (LIC) and 378 IC that carried 
insurance other than life insurance («non-Life» IC). 
During 2011 the number of insurance companies was 
dropped to 14 IC.

− Disproportion between the risk (general) 
insurance companies and life insurance companies, 
in Ukraine the advantage of companies is prevailed in 
general insurance, indicating the lack of long-term life 
insurance and private pensions.

− Lack of an insurers’ organizational form 
such as mutual insurance, but this one is provided by 
Ukrainian legislation;

− The existence of a large number of insurance 
groups, most of which do not perform the tasks for 
which they were created, such as Marine Insurance 
Bureau, the Ukrainian Medical Bureau. Some separate 
associations are absent, but the market is in need 
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of them, for example: Insurance Guarantee Fund, 
Insurance Education Fund, Insurance Obudsmen, 
etc. There are associations duplicating each other’s 
functions, such as Ukrainian Actuarial Society and the 
Society of Actuaries of Ukraine;

− Excessive presence of foreign capital in the 
insurance market of Ukraine. In the insurance market 
of Ukraine there are 115 IC with foreign capital. The 
main group of insurers with foreign capital (nearly in 
number of 50) is presented by financial and insurance 
groups in Austria, Great Britain, Kazakhstan, 
Germany, Poland, Russia, Slovenia, the USA, France, 
Sweden and others. In 2010, they accounted for about 
60 % of the real insurance market [3, p. 6].

− Future is expected to increase the impact of 
foreign capital in the insurance market of Ukraine. It 
should take into account the safety of the insurance 
market indicator − the presence of foreign insurers 
won’t exceed 30 %.

− Poor development of national reinsurance 
market and the lack of market national reinsurer, such 
situation is leading to an outflow of premiums abroad. 
The key performance indicators data according to 
the reinsurance market are characterized by negative 
dynamics. In comparison of the previous period with 
the year of 2011, a total amount of premiums paid 
for reinsurance was decreased by 45,0  %, including 
decreased premiums transferred to reinsurers-
residents by 51,6 % in comparison with year of 2010, 
and premiums transferred to non-resident insurers 
were increased by 19 % [1].

As to benefits compensated by reinsurers it is 
the opposite situation  an increase is observed up to 
43,8 %, including non-resident reinsurers benefits − 
to 95,7 %, and the payments compensated by resident 
reinsurers are decreased by 24,7 %.

According to the incoming reinsurance share 
of premiums received growth from non-resident 
reinsurers is observed to 123,1 %, but at the same time, 
reduction of benefits, compensated by the Ukrainian 
reinsurers to non-resident reinsurers is noted to 68,5 %.

− The rising cost of reinsurance protection 
caused by the presence of catastrophic losses in 2011;

− Lack of diversification and asset quality 
insurance companies;

− The existence of imbalances between 
profitability expected and the compensation ability for 
the risks taken;

− The unreasonably large list of compulsory 
insurance services conducting mostly of which 
are uneconomical and unnecessary. Currently the 
mandatory insurance of certain categories of employees 
(police officers, authorized special departments, 
authorized central executive body on environment and 
natural resources, prosecutors, military personnel and 
military service, judges, members of the Verkhovna 

Rada and other categories of authority) is carried out.
3. Common market character:

− A significant proportion of bogus insurance 
operations;

− Lack of transparency of certain insurance 
companies related to the abuse of tax optimization;

− Lack of risks coverage;
− Low level of capitalization of the insurance 

market.
− Non-optimal insurer equity and debt capital 

ratio and as a consequence, most of the assets are 
financed by own funds but not from sources borrowed;

− Insurance market disproportion, prevailing 
amount of insurance operations are concentrated in 
the corporate property insurance sector;

− Delaying of compulsory health insurance. One 
of the priorities of the insurance market in Ukraine is 
implementing Compulsory Health Insurance (CHI), 
which in turn will contribute to the social protection 
implementing and state budget reducing at the same 
time. Lack of legal regulation of the insurers in this 
area and appropriate tax policy are hindering the 
implementation of this type of insurance. The main 
problem in health care is a mismatching of funds 
allocated to health care, financing current needs, which 
necessitates health care financing at the expense of the 
patients themselves, thus contributing to corruption, 
misuse and shadow medicine sector.

− The unsettling of definite range of issues and 
insurance companies non-admission to participate in 
the CHI not only reduces the investment attractiveness 
of our country, but also violates the Article 49 of the 
Constitution of Ukraine, guaranteeing the right of 
every citizen to health protection, medical care and 
medical insurance; material losses.

− Low level of insurance market penetration. 
Thus the proportion of insurance of buildings 
belonging to citizens in 2011 amounted to only 1 %, 
share of health insurance – 2 %, life insurance – 7 %, 
voluntary accident insurance – 7 %, travel insurance 
– 8 %, hull insurance – 8 % [3, p. 5]. These figures are 
much lower compared to other European countries;

− Limited (narrow) customer base;
− The lack of a wide range of safe financial 

instruments for insurance reserves investing. Weak 
development of the stock market (its speculativeness) 
and the use of securities as safe assets in insurance 
reserves aren’t allowed by limited list of liquidity equity 
instruments. There are risks of reliability of financial 
instruments, which are almost always systematic.

− Economic instability in the stagnation of 
production and the corporate sector. 

− The negative impact of the crisis. The inflation 
factor makes long-term implementation (funded) 
insurance in national currency irrelevant;

− captivity of IC and monopolization of the 
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market in favor of individual businesses, ministries or 
local authorities are taken place;

− insurance market underreservation occurs, 
characterizing by lack of funds of IC to fulfill its 
obligations to customers. The National Committee for 
the Development of Financial Markets (the NCDFM) 
doesn’t assess the insurance risks, resulting to significantly 
debt increasing and going bankruptcy of IC.

− insufficient depth and disclosure of regular 
and special information given by insurers. Thus, firstly 
the Regulator’s requirements aren’t fulfilled specified 
by Law of Ukraine «On Joint Stock Companies». 
The resolutions of the National Committee for the 
Development of Financial Markets «On information 
disclosure by issuers of securities» under which issuers 
are required to disclose the results of the quarter 
and the year’s information and, secondly, there is no 
minimum required information to make an balanced 
decision regarding to choice of insured person;

− Shortage of skilled and scientific personnel 
support of the insurance market; 

− Low level of insurance population culture. 
Dominance of consumer nihilistic moods among 
citizens, low financial literacy of the population, 
misunderstanding of the nature and value of insurance 
– the spread of insurance experience is narrowed, 
which, in turn, financial literacy isn’t promoted, 
predominance of dead-beaten behaviors is oriented 
towards consumers of insurance services to reach 
short-term economic interests;

− Little level of customer confidence in insurers;
− Low solvency and purchasing power, 

limiting revenues of sufficient premiums and insurers 
financial resources. Therefore, a promising direction 
is the micro-insurance development, focused on low-
income citizens and small businesses;

− Insufficient level of consumers information 
about the content of insurance services, the need for 
and benefits of insurance. Insurance companies spend 
great money on advertising, but do not explain all the 
contracts aspects. Moreover, the failure of contracts 
«rebound» is negatively reflected in the market;

− Imperfect mechanism to protect the insurance 
consumers rights;

− Lack of clear division of powers of public 
authorities in the field of consumer protection;

− The deficiency of an effective mechanism for 
pre-conflict resolution;

− Inadequate compensation mechanism caused 
to insured damage.

4. Tax nature:
− Delay in insurance taxation to income tax 

transferring on general principles. This situation 
leads to the existence of tax arbitrage, for instance, 
the income transferring from the highest tax pressure 
sectors into the lowest insurance ones. Thus, tax 
revenue reduction in budget from the real economy 
is revealed and structure of insurance in Ukraine is 
distorted;

− The existence of possibility of using insurance 
market by entities to optimize taxation and capital 
outflow abroad;

− In the Taxation Code of Ukraine (TCU) 
concept of «profit insurer» is non-defined, such a 
state of affairs postpones the insurers transition on a 
common system of taxation. The current practice of 
insurer income taxing has got the characteristics of tax 
on turnover, that is an indirect tax and it isn’t related 
to financial results of the main (operating) activities 
of the insurer. Thus, the current practice combines 
elements of both direct and indirect taxation, which 
are inherently distinct.

5. Methodical nature:
− Delaying the introduction of new technologies 

and international standards and norms of accounting 
and financial reporting in the national insurance 
system of Ukraine.

− Lack of approved approaches to assess the 
solvency of the insurer’s risk-based; 

− Unresolved issues with the introduction 
of compulsory insurers rating. For a small number 
of institutions having gone through the ranking of 
authorized rating agencies and received an investment 
grade of credit rating, monopolization of the market 
is formed, leading to an underestimation of rates on 
bank deposits;

− The limited Regulator authority in the 
regulation of accounting and financial statements of 
financial institutions reported.

Conclusions. In general, the current state of the 
insurance market is characterized by many negative 
trends and significant imbalances that need urgent 
solution by grabbing attention from the government 
regards to the insurance sector of the financial 
services market.
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Постановка проблеми. Однією з ключових 
проблем, що заважає досягненню цілей еко-
номічного розвитку та добробуту домогоспо-
дарств є невідповідність загальноприйнятних 
(традиційних) постулатів економічної теорії 
реаліям господарської практики. В свою чергу, 
сучасний стан економічної теорії характеризу-
ється визнанням низки проблем у її панівному 
неокласичному напрямку. Зазначене вимагає 
перегляду теоретико-методологічних засад у 
сенсі розробки нової економічної теоретичної 
системи як парадигми.

Згідно з методологією неокласиків економіка 
країни має внутрішні механізми відновлення 
стійкої економічної рівноваги та не потребує 
суттєвої допомоги з боку держави. Якщо уряд 
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Анотація. На основі аналізу методологічних 
засад генезису економічної науки, з огляду на 
характеристику системної парадигми та 
з урахуванням сучасних кризових тенденцій 
в глобалізованій економіці опрацьовано 
необхідність впровадження інституціональних 
засад в дослідженні економічної парадигми.

Акцентовано увагу на тому, що саме 
інституціональний напрям економічної на-
уки має відповідний методологічний інстру-
ментарій та здатний подолати ті проблеми 
сучасної економічної теорії, які виникли у зв’язку 
із світовою фінансовою кризою.

Summary. In this paper necessity of introducing 
institutional framework to study economic 
paradigm is worked up basing on the analysis of the 
genesis of methodological principles of economics, 
from the point of system paradigm characteristics 
and according to the current crisis tendencies in 
the globalized economy. The attention is paid to 
institutional direction in economics having the 
appropriate methodological tools and being able 
to overcome the problems of modern economic 
theory having arisen in connection with the global 
financial crisis.
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запроваджує жорсткий антиінфляційний курс у 
кредитно-грошовій та бюджетній політиці, інші 
проблеми ринок вирішує автоматично.

У свою чергу, вітчизняні вчені П. Єщенко 
та А. Арсеєнко вважають, що разюча різниця у 
диференціації між країнами та всередині країн 
щодо доходів, рівня та якості життя визначається 
тими економічними концепціями, що є 
підґрунтям економічної політики. При цьому 
виокремлюють такі дві теоретичні концепції, що 
формулюють спрямування сучасної економічної 
політики держав: кейнсіанство та лібералізм. 
Дані економічні концепції розглядають 
економіку як поєднання конкурентного ринку на 
підґрунті приватної власності та регулюючої ролі 
держави. Хоча у реальному житті між теорією 
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та практикою існує значний розрив (згадаємо 
«тетчеризм» та «рейганізм» у Великобританії 
та США, які призвели до зменшення ваги 
держави в економіці), саме неоліберальні 
реформи мали вирішальну роль щодо входження 
постсоціалістичних економік до глобальної та 
стали основою «Вашингтонського консенсусу». 
При цьому необхідно підкреслити, що саме 
неоліберальні реформи не виправдали надій, які 
на них покладались [1].

Нині неокласична парадигма, яка привела 
глобалізовану капіталістичну економіку до фі-
нансово-економічної кризи піддається жорсткій 
критиці. При цьому головним опонентом най-
частіше визнають інституціональне спрямуван-
ня, яке дотримується пропонованої парадиг-
мальної ідеї: вибір належить інституціональним 
засадам, які спрямовують економічні чинники 
на загальний добробут та мінімізують проблеми, 
пов’язані з нерівністю. Загалом нині можна ви-
окремити такі спрямування економічної теорії, 
які претендують на статус підґрунтя сучасної 
економічної парадигми: монетаризм, неолібера-
лізм, неокейнсіанство, інституціоналізм (табл. 1).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
виток інституціонального напряму у вітчизняній 
економічні науці та економічній науці близького 
зарубіжжя, безпосередньо пов’язано з адаптацією 
інституціональних концепцій далекого зарубіжжя, 
які застосовуються для аналізу економік. У цьому 
плані, можна вирізнити наукові праці таких україн-
ських вчених як: С. Архієрєєв, В. Дємєнтьєв, В. Лі-
пов, а також російських колег: С. Кірдіної, Р. Нурєєва, 
А. Олєйніка, О. Шастітка. З іншого боку, варто вио-
кремити праці тих вітчизняних вчених, які будують 
свої дослідження на основі історичних, соціологіч-
них підходах, а саме: В. Гейця, А. Гриценка, І. Малого, 
О. Яременка. При цьому, використання методології 
інституціонального підґрунтя відбувається у рам-
ках не ліберально-ринкової, а державно-виробни-
чої концепції. Що стосується безпосередньо аналізу 
трансформації парадигми економічної теорії, з по-
гляду концепції інституціональної трансформації, 
то у цьому спрямуванні необхідно відзначити праці 
таких вчених, як: А. Чухно, П. Єщенко, В. Тарасевич, 
А. Ткач, В. Ільїн. У цьому сенсі, на першочергову 
увагу заслуговує чотирьохтомна праця «Інституціо-
нальна парадигма цивілізаційного розвитку», де до-
сліджено інтелектуальні основи інституціональної 
парадигми, методологічні аспекти інституціональ-
ної трансформації суспільства в контексті цивіліза-
ційного розвитку [2].

Мета статті. В умовах світової економічної 
кризи акцент економічного аналізу все частіше 
зміщується на інститути та інституціональні 
механізми, що регулюють господарське життя 

суспільства та визначають потенціальні 
межі його розвитку. Особливу теоретичну і 
практичну актуальність набуває використання 
інституціональних підходів в межах дискусії щодо 
необхідності перегляду панівної економічної 
парадигми на сучасному етапі розвитку людської 
цивілізації. Тому метою цієї статті є дослідження 
економічних парадигм в умовах трансформацій 
економік, порівняльний аналіз економічних 
переваг та визнання в якості домінуючого, 
з урахуванням факторів світової фінансової 
кризи, інституціонального підходу. При цьому 
наголошуємо на перевагах інституціональної 
економічної теорії, що пов’язано з можливостями 
комплексного аналізу економічних процесів, 
особливо в умовах кризових явищ.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Генезис будь-якої науки відбувається 
як зміна парадигм [3], тобто концептуальних 
схем, які протягом певного періоду визнаються 
науковим товариством в якості підґрунтя його 
практичної діяльності та теоретичних пошуків.

З огляду на характеристику системної 
парадигми, яка надана Я. Корнаї, визначимо такі 
найсуттєвіші її риси:

1. Суспільна система вивчається в цілому, 
об’єктом дослідження є взаємозв’язки між цим 
цілим і його частинами.

2. Дослідження мають комплексний харак-
тер і не зводяться до будь-якої конкретної дисци-
пліни (економіка, соціологія, політологія). Осо-
бливу увагу приділяють взаємодії різноманітних 
сфер функціонування суспільства.

3. Увагу дослідників зосереджено на 
інститутах, які визначають рамки та хід 
конкретних процесів. Інститути при цьому 
розуміють достатньо широко, тому що історично 
виникли та розвиваються еволюційним шляхом.

4. Існує безпосередній зв’язок в розумінні 
існуючої організації суспільства та історичного 
процесу протягом якого вона виникла.

5. Особливу увагу приділяють суттєвим 
змінам та істотним трансформаціям, а не 
постійним та невпорядкованим перемінам.

6. Порівняння здійснюють, як правило, на 
якісному рівні [4, с. 78].

З урахуванням вищезазначеного, підкресли-
мо, що дослідження інститутів є необхідною умо-
вою дослідження економічної парадигми. Саме 
інституціональний підхід щодо дослідження 
економіки є традиційним способом фактологіч-
ного та теоретичного аналізу, а також дозволяє 
змоделювати структуру економічного суб’єкта та 
сформувати модель інституціонального партерна 
[5, с. 97], що окреслюють як комплекс причинно-
функціональних зв’язків, насамперед, у соціаль-
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ному середовищі і детермінує значущі константи 
господарської поведінки.

Щодо безпосереднього генезису інституціо-
нальної теорії, то періодизація історії економіч-
ної думки виокремлює період, коли поряд з кла-
сичною парадигмою економічної теорії розвива-
лися ідеї інституціонального підходу до аналізу 
економічних явищ. Ця ідея знайшла своє відо-
браження наприкінці XIX – початку XX ст., коли 
інституціональна школа активно використовува-
ла історичні методи дослідження та концепцію 
активного державного втручання в економічну 
сферу. В межах інституціональної парадигми 
американських економістів Т. Веблена, Дж. Ко-
монса, У. Мітчелла соціально-економічні явища 
висвітлювали з погляду суспільної психології, 
соціології, етики, звичаїв тощо [6, с. 90]. Рушій-
ними силами економіки, поряд з факторами ви-
робництва, визначали моральні та етичні чин-
ники, а також юридичну інфраструктуру. Під-
креслимо, що започаткування інституціональної 

парадигми пов’язують із зростанням протиріч у 
суспільстві у зв’язку з зростанням концентрації 
та централізації капіталу та небезпекою переходу 
капіталізму до монополістичного етапу.

У 30-х рр. XX ст. інституціоналізм було 
відтіснено кейнсіанством, знову відбулася зміна 
економічної парадигми, як концептуальної 
системи економічної ідеології. Цю подію 
спричинила криза 1929–1933 рр., коли 
економічна наука до цих пір навіть не припускала 
можливості подібних потрясінь, і що призвело 
до першої кризи економічної теорії. Велика 
депресія була потрясінням світового масштабу, 
що вразило майже усі індустріально розвинуті 
країни. По суті, це була криза капіталістичної 
фінансово-економічної форми господарювання 
і відповідних виробничих відносин. Однією 
з ключових причин цієї події була кредитна 
експансія, яка призвела до встановлення 
монопольно високих цін і при цьому забезпечила 
потрібний збут продукції. З погляду економічної 

Таблиця 1
Характеристика парадигмальних спрямувань сучасної економічної теорії

Спрямування Представники Основні концепції
Неокласичне:
Монетаризм

Неолібералізм

І. Фішер, М. Фрідман, 
К. Бруннер, А. 
Мельтцер, А. Шварц

Л. Мізес, Ф. Хайек, 
В. Ойкен, Л. Ерхард, 
Р. Манделл, М. Флемінг

Грошова маса, що знаходиться в обігу відіграє вирішальну 
роль в стабілізації і розвитку ринкової економіки. Управління 
економікою є ефективним, коли здійснюється передусім 
шляхом фінансової політики
Відмова від активного втручання держави в економіку, 
зведення до мінімуму державного впливу на економіку 
ґрунтується на ідеї пріоритету умов для необмеженої 
конкуренції. Вільна конкуренція є силою, яка безпосередньо 
призводить до відновлення рівноваги в економічному 
розвитку і забезпечує справедливість розподілу доходів та 
максимум можливого добробуту.

Неокейнсіанство Е. Хансен, Д. Хікс, 
Р. Клауер, П. Девідсон, 
П. Сраффа, Л. Пазінетті

Головна проблема макроекономіки – фактори, що визначають 
рівень і динаміку доходу. Ці фактори досліджують в умовах 
формування ефективного попиту, основними компонентами 
якого є: споживання і накопичення. Внаслідок неспівпадіння 
попиту і пропозиції маємо безробіття, депресії та економічні 
кризи. Звідси – необхідність підтримки ефективного попиту з 
боку держави. Однією з ключових теорій є теорія циклічного 
розвитку капіталістичної економіки.

Інституціоналізм Засновники:
Т. Веблен, Дж. Коммонс, 
У. Мітчелл
Представники 
неоінститціоналізму:
Р. Коуз, О. Вільмсон, 
Д. Норт, Дж. Б’юкенен

Економічне життя суспільства визначається інститутами, а 
економічний розвиток є еволюцією інститутів. Дослідження 
організацій (фірм) зсередини, з точки зору їхньої внутрішньої 
структури, запровадження до аналізу обмежень, що 
обумовлюються інституціональною структурою суспільства 
(інституціональне середовище) та діяльністю економічних 
агентів. Модель ухвалення рішень характеризується 
обмеженою раціональністю та опортуністичною поведінкою 
людини. Основні теорії: трансакційних витрат, прав 
власності, організації, суспільного вибору.
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науки – це була криза неокласичної теорії в 
цілому та особливо її монетарного спрямування. 
Під впливом кризи було сформовано політику 
«нового курсу» Ф. Рузвельта, яка насамперед 
включала: санацію банківської системи, 
створення системи страхування банківських 
депозитів фінансування (дотацію) визначених 
обсягів виробництва і цін, забезпечення 
законодавчо обумовлених мінімальної заробітної 
плати та робочого дня, започаткування системи 
страхування старості та безробіття тощо. 
Зазначену практику державного регулювання 
економіки узагальнив та теоретично обґрунтував 
Дж. М. Кейнс [7]. Саме ця праця започаткувала 
появу нової парадигми в економічній теорії, яка 
отримала назву кейнсіанства.

Зазначимо, що кейнсіанський підхід до 
управління макроекономічними процесами, 
який було сформовано за часів Великої депресії, 
акцентував увагу саме на такому методологіч-
ному підході, де, насамперед, використовували 
відповідні моделі ухвалення рішень щодо роз-
робки належних методів економічної політики. 
На практиці це означало, що особи, які здійсню-
вали цю політику, повинні були змоделювали 
соціально-економічну систему в цілому.

У свою чергу, згідно парадигми сучасного 
неоінституціонального підходу економіка 
розглядається як еволюційно відкрита 
система, що піддається впливам зовнішнього 
середовища та реагує на нього. Звідси 
інституціоналісти піддають критиці один з 
головних постулатів неокласичної теорії – 
рівновагу в економіці, вважаючи, що прагнення 
ринкових сил до рівноваги деформується 
більш потужними впливами. Також додамо, 
що з огляду на кейнсіанську теорію, соціальна 
система є внутрішньо неврівноваженою з 
тієї причини, що у реальному житті постійно 
відбувається процес послідовних змін, які не 
мають кінцевого завершення.

З іншого боку, на думку Т. Саржента, відмова 
від концепції рівноваги в умовах раціонального 
вибору веде нас до не опанованих економічною 
наукою нетрів, де можна заплутатися в безлічі 
варіантів опису між об’єктивними і суб’єктивними 
розподілами [8, с. 24]. При цьому неправильна 
оцінка результату подій за умов нерівноважної 
траєкторії негативно впливає на політику уряду 
та траєкторію збалансованого зростання. До 
зазначеного додамо, що на думку Дж. Стігліца, 
ринкова економіка, в якій розвідки та інновації 
відіграють вирішальну роль недостатньо добре 
описуються стандартною ринковою моделлю 
[9, с. 378]. Ця проблема посилюється наявністю 
на ринках асиметричної інформації та іншими 

інформаційними недосконалостями. Одна з 
фундаментальних причин такого становища 
полягає в тому, що неокласична теорія є вченням 
про обмін. Це означає, що для загального цілісного 
погляду на економічні процеси необхідно 
досліджувати категорію «відтворення», а не 
лише одну з економічних стадій – обмін, який, як 
зазначалося, є ключовою ланкою неокласичної 
економічної науки.

Звідси інституціоналісти підтримують активну 
роль держави в ринковій економіці на всіх стадіях 
суспільного виробництва, але розуміють її не в 
кейнсіанському і не марксистському сенсі, а саме: 
в процесі безперервної взаємодії господарюючих 
суб’єктів, що відбувається в таких фазах як: 
виробництво, розподіл, обмін та споживання 
благ, держава повинна здійснювати селекцію 
інститутів та протидіяти опортуністичній 
поведінці фірм та індивідів.

Водночас, поняття «інститут» безпосередньо 
пов’язано з системними уявленнями про 
суспільство, оскільки призначення інституту 
полягає у виконанні відповідних функцій, що 
забезпечують життєдіяльність громади в цілому. 
Тому інституціональний аналіз економіки 
обумовлює дослідження у загально-соціальному, 
суспільному контексті, коли інститути є 
інтегрованими і взаємозалежними та домінантно 
впливають на суспільство. Таким чином 
інституціональна парадигма в економічній 
науці формує дослідницьку програму, за якої 
економіка визначається типом суспільства та 
наявністю історично стійких інституціональних 
механізмів, що забезпечують функціонування 
економіки та суспільства в цілому. Звідси наукові 
завдання економічного аналізу першочергово 
полягають у тому, щоб емпірично виявити, 
описати відповідні інституціональні чинники та 
визначити перспективи їхнього розвитку.

У цілому інституціональна політика має 
у своєму розпорядженні такі види агентів: 
законодавці, власники прав та носії обов’язків. 
До цього додамо інструменти інституціональної 
політики: правила, примуси, переконання, владні 
ресурси, а також нормативні і позитивні теорії 
[10, с. 12]. Виходячи з наведеної класифікації, 
термін інституціональна політика асоціюється з 
спробами влади (законодавців) змінити соціальну 
систему, коригуючи різноманітні правила та 
методи примусу до виконання обов’язків. Дуже 
часто зазначені спроби завершуються провалом, 
оскільки у політиків відсутні належні знання про 
соціально-економічні технології для здійснення 
реформ та стимули для виконання задекларованих 
передвиборних цілей. Підкреслимо, що в деяких 
країнах, в Україні зокрема, маємо надмірні 
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трансакційні витрати, що підриває довіру 
населення до влади та призводить до піднесення 
інститутів отримання ренти.

Нині особливо очевидно, що виходу з 
системної кризи передує вихід з «глухого кута» 
в економічній теорії, тобто остання потребує 
зміни економічної парадигми. На підґрунті теорії, 
що побудовано на абстрактних математичних 
моделях неокласичних концепцій не можна 
сформувати успішну політику. Можливості 
математичного моделювання в економіці досить 
обмежене, оскільки доводиться мати справу з 
системою, що розвивається асиметрично і в якій 
зміни відбуваються з різною швидкістю та в різних 
спрямуваннях, в першу чергу під впливом НТП.

Тобто, за таких обставин, економіка 
розглядається не як результат та продукт 
поведінки господарюючих суб’єктів, а як система 
відносин, «що стоять над ними» і характеризують 
розвиток цієї системи. Тому неокласична теорія 
раціонального вибору, що розглядає фіксовану 
кількість учасників, які здійснюють вибір на 
підґрунті індивідуальних переваг, пояснити 
механізми узгодження інтересів учасників 
економічного процесу не здатна.

Звідси безумовною стає необхідність не тіль-
ки позитивного економічного аналізу та норма-
тивних оцінок, які розглядає традиційна еконо-
мічна теорія, але й теоретичного опису та аналізу 
взаємодії реально функціонуючих інститутів. 
Адже останні складають несучу конструкцію 
будь-якого соціального утворення. По суті із 
зміною інститутів розпочинається еволюційна 
динаміка будь-якої соціально-економічної сис-
теми. Підкреслимо, що саме інституціональне 
спрямування сучасної економічної науки, долає 
проблеми, які пов’язані з нинішньою глобальною 
фінансовою кризою. Адже якраз інституціональ-
ні зміни визначають радикальність та масштаб-
ність економічних трансформацій та дозволяють 
розпочати коригування економічної політики з 
огляду на загальноприйняту економічну пара-
дигму. Нині існує досить значна кількість емпі-
ричних доказів того, що інститути, які забезпе-
чують більш високу ступінь свободи договорів, 
більш жорстко обмежують владу уряду і краще 
захищають приватну власність (тобто ті інститу-
ти, які називають ліберальними) – у значній мірі 
сприяють економічному розвитку [11, с. 478].

Що безпосередньо стосується аналізу нинішніх 
кризових явищ в глобалізованій економіці, то 
зазначимо: будь-яка масштабна криза вражає 
не просто окрему фазу економічного розвитку, 
а процес відтворення в цілому та потребує 
переходу на якісно новий рівень усієї системи 
господарських відносин, їх форм та інститутів. 

Необхідно підкреслити, що насьогодні не усунена 
головна причина кризи – уряди країн, як і раніше, 
намагаються підтримати глобальну фінансову 
систему методом кредитного «накачування 
економіки». З погляду інституціонального 
підходу важливим є той факт, що в Європі, на 
відміну від США, дуже високий рівень соціального 
забезпечення, як форма договору між державою 
та громадянами: останні сплачують чималі 
податки, а держава гарантує високий рівень 
соціального забезпечення. Таким чином рівень 
соціального навантаження на бюджет є занадто 
високим. З іншого боку, якщо скорочувати 
кошти на соціальну сферу, то це призведе до 
суттєвого падіння рівня витрат європейських 
домогосподарств. Звідси, вважаємо, що 
європейська соціальна забезпеченість є 
деяким різновидом надмірного кредитування 
в економіці країн, що призводить до проблем 
у європейських банках. Що стосується США, 
то рівень закредитованості та нинішні борги 
домогосподарств не дозволяють розраховувати 
на активізацію сукупного споживання. Загалом 
дана ситуація суттєво впливає на можливі ризики 
корпоративного краху та нової хвилі банківської 
кризи. До цього додамо нинішню нестабільність 
на фондових і валютних ринках.

З огляду на Україну, то її населення поки не є 
закредитованим до такої ступені, як в розвинутих 
країнах. Але при цьому спостерігається інша 
проблема – дуже вузька потенційна доходна база 
більшості домогосподарств. Доходи в регіонах є 
занадто низькими і в найближчий час не будуть 
зростати. Це пояснюється тим, що у вітчизняній 
економіці дуже слабко розвинуті галузі, що 
здатні виробляти продукцію з високою доданою 
вартістю, які спроможні стимулювати зростання 
продуктивності праці і, відповідно, заробітної 
плати. При цьому маємо декілька крупних міст, з 
рівнем доходів вищим за середній по Україні, але 
дані доходи пов’язані з кредитною експансією 
банків. За таких обставин нарощування 
внутрішнього споживання домогосподарств є 
можливим, але у більшості за рахунок кредитів. 
Тобто нинішня вітчизняна економічна система 
є недосконалою, тому що інституціонально 
базується на превалюванні саме фінансового 
сектора, який передусім, на противагу 
виробництву, забезпечує розвиток економіки в 
цілому.

Цілком очевидно, що стан вітчизняної 
економіки з огляду на ті експортноорієнтовні 
галузі, які забезпечують левову частку ВВП, 
у більшості обумовлюється станом справ у 
світовій. У свою чергу глобальна економіка у 
значущій мірі характеризується бюджетними 
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дефіцитами та спирається на допомогу 
центральних банків. Зазначимо, що нині 
показники зростання економік розвинутих країн 
є досить слабкими і найчастіше є наслідками 
державного стимулювання. Додамо, що сучасний 
капітал реалізує своє прагнення до максимізації 
прибутку не тільки в результаті збільшення 
виробництва благ та послуг, що спостерігалося 
в епоху розвитку промислового капіталу, а часто 
за рахунок спекулятивних операцій і розвитку 
трансакційного сектору. Для цього було 
створено особливий інституціональний порядок 
із відповідного кодексу умов та правил. Таким 
чином сучасна криза світового господарства 
глобального капіталу – це криза домінуючої 
парадигми не тільки в теорії, а й на практиці.

Необхідно зазначити, що період ринкового 
лібералізму еволюційно підійшов до свого 
завершення у 2008 р. Водночас закінчився 
«комп’ютерний технологічний цикл», який 
по суті створив сучасну глобальну економіку. 
Нині комп’ютерні продукти вже не потребують, 
як раніше, величезних інвестицій, тому 
останні вимушено було спрямовано в інші 
активи, насамперед в іпотеку. Додамо до цього 
завершення чергового кредитного циклу. 
Звідси першочергової важливості набуває 
питання створення інституціональних умов, 
тобто середовища, що забезпечує позитивну 
динаміку змін в економіці. Це стосується не 
тільки стабільності валютного курсу, зниження 
інфляції, контролю над бюджетним дефіцитом 
та управління ним, але й підтримки приватного 
сектору. Підкреслимо, що за Д. Нортом головним 
агентом інституціональних змін є підприємець 
[12, с. 9]. При цьому наголосимо, що в Україні 
підприємницька ініціатива має набагато більший 
потенціал, ніж в розвинутих країнах. Це пов’язано 
з тим, що в останніх вже відбулися десятиріччя 
зростання, які базувалися на приватному 
секторі. Звідси величезної ваги набуває 
необхідність створення такого вітчизняного 
інституціонального середовища, яке б дозволило 
підприємництву ініціювати новітні технології та 
механізми економічного зростання.

Це особливо актуально в тих умовах, коли 
лише банківський сектор не здатний згенерувати 
посткризове відновлення економіки. Зазначене 
пояснюється тим, що банківський сектор може 
надати фірмам фінансові ресурси, але якщо у 
них відсутні інвестиційні проекти, то фактор 
наявності навіть дешевих кредитів не стає 
джерелом економічного зростання.

Іншими словами, коли кажемо про створення 
інституціональних умов для забезпечення еконо-
мічного зростання, то це означає, що в економіці 

є деякі потенціальні можливості і в межах саме 
даних можливостей економіка може продукува-
ти. У разі відсутності інвестицій, навіть в умо-
вах зростання попиту, існуючі потужності не 
здатні збільшити виробництво. Що стосується 
нинішніх вітчизняних умов, збільшення сукуп-
ного попиту призводить до зростання імпорту, 
яке автоматично нівелює будь-який позитивний 
економічний ефект від стимулювання споживан-
ня. Звідси надзвичайно важливим є створення 
таких інституціональних чинників у вітчизняній 
економіці, які зможуть забезпечити бюджетне 
стимулювання довгострокових інвестиційних 
витрат та сформувати відповідні умови для при-
ватних інвестицій в перспективні галузі. По суті 
із трансформацією інститутів розпочинається 
еволюційна динаміка будь-якої соціально-еко-
номічної системи. Інститути, що змінюються та 
утворюються, фіксують з тією чи іншою ступеню 
стійкості та ефективності нові переміни, які гене-
руються ендогенно та екзогенно.

Саме інституціональний напрям сучасної 
економічної науки, під впливом реальної 
ситуації, що склалася в глобальній економіці, 
має здатність подолати ті проблеми економічної 
теорії, які визначаються світовою фінансовою 
кризою. Якраз інституціональні зміни 
визначають радикальність та масштабність 
перетворень, що пов’язані з коригуванням 
економічних політик у країнах світу, які можна 
охарактеризувати як перехід до раціональності 
та розумної виваженості. Але вітчизняна 
практика формування відповідних інститутів в 
умовах подолання нинішньої фінансової кризи 
засвідчує, що, по-перше, не завжди нові правила 
розповсюджуються на осіб, які їх проектують 
і запроваджують і, по-друге, виникають 
проблеми з джерелами покриття витрат на 
інституціональні нововведення. Також нинішня 
вітчизняна інституціональна інфраструктура 
створює умови для можливостей отримання 
ренти певною категорією осіб, а започатковані 
інституціональні нововведення є гетерогенними 
для інтересів та мотивів більшості населення 
України. Наприклад, навіть на такій стадії 
інституціональної процедури, як ухвалення 
формального закону досить важко розрізнити 
реальне бажання реалізувати державний інтерес 
від егоїстичного приватного інтересу вузького 
кола осіб, що лобіюють нормативний документ. 
Але з часом протиріччя, опосередковане 
створенням неефективного інституту, набуває 
суперечностей і потребує знову ж таки 
формального рішення.

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, 
що інституціональна парадигма першочергово 
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досліджує економічні узагальнення, які 
утворюються не на підґрунті абстрактних моделей 
рівноваги і досконалої конкуренції, а на основі 
реального досвіду, з огляду на факти, які мають 
відношення до аналізованої економічної події.

З огляду на зазначене та необхідність 
визначення інституціональних перспектив виходу 
з глобальної фінансової кризи, заслуговує на 
увагу такий висновок Е. Райнерта: панівна течія 
сучасної економічної думки свідомо приховує, 
що багаті країни розбагатіли завдяки тому, 
що десятиріччями, а іноді й віками їхні уряди 
та правляча еліта субсидіювали та захищали 
у неконкурентний спосіб динамічні галузі 
промисловості і послуг, де був сконцентрований 
НТП. Таким чином вони створювали технологічну 
ренту (надприбуток), яка розповсюджувалася на 
капіталістів у вигляді більш високих прибутків, на 
робітників – у вигляді високих зарплат та на уряд 
– у великих податкових надходженнях [13, с. 145].

Загалом, рентна мотивація є однією з 
перших ознак сучасного глобального капіталу, 
його конкретним виявом і визначається як 
одна з головних суперечностей глобалізованої 
економіки. Сучасна криза засвідчила, що 
національні товарні і фінансові ринки, ринки 
фізичних активів капіталу і праці втратили 
стан стійкості та динаміку тенденцій розвитку. 
До цього додамо, що формальні інститути не 
забезпечують захист прав власності в рамках 
тих критеріїв моральності та справедливості, 
що у свій час запропонував А. Сміт. Глобальний 
капітал порушив основні норми функціонування 
власне капіталу, як головного інституту ринкової 
системи – забезпечення рівновеликого прибутку 
на рівновеликий капітал [14, с. 127].

Підкреслимо, що поняття ефективності роз-
поділу ресурсів в неокласичній економічній тео-
рії пов’язано з можливістю досягнення стандарт-
ного критерію В. Парето. У свою чергу, Д. Норт 
використовує поняття «адаптивної ефективнос-
ті» [12], що пов’язано з правилами, які формують 
напрямки розвитку економічної системи в часі, 
а також з тим, наскільки потужним є прагнен-
ня суспільства до навчання, отримання знань, 
заохочення інновацій, ризику та різноманітних 
видів творчої діяльності. Також, зміна акцентів 
від неокласичного підходу до інституціонально-
го, дозволяє виокремити складові економічного 
аналізу, де передусім відзначається важливість 
дослідження інститутів, що змінюють суспіль-
ство. При цьому виникає питання щодо оцінки 
адаптивної ефективності державної організації 
до будь-яких проблемних глобальних викли-
ків. У теоретичному плані тут виявляється така 
низка запитань. По-перше – це прогноз розви-

тку світової економіки на середньо та довгостро-
кову перспективи. Друге питання окреслюється 
зміною закономірностей інституціонального 
устрою глобальної соціально-економічної сис-
теми національних інститутів та визначенням 
механізмів експорту-імпорту. Тобто, в цілому ви-
щезазначене завдання полягає у здійсненні про-
цедури інституціональної інтеграції та динаміки. 
При цьому інституціональна реконструкція до-
зволяє суттєво зменшити трансакційні витрати 
та збільшити сукупний позитивний ефект за ра-
хунок зняття національних обмежень.

Висновки. Отже, наукову парадигму 
можна визначити як загальну модель, спосіб 
вирішення дослідницьких завдань [15, с. 51]. 
Саме парадигма, на основі якої зводиться 
наукова теорія реальності, визначає ступінь 
адекватності даної теорії дійсності. При цьому 
необхідно підкреслити, що економічні теорії 
в цілому закономірно слідували за етапами 
еволюції загальнонаукових методів пізнання 
господарської реальності.

Хоча неокласична економічна теорія, у 
свою чергу, виявилася не здатною пояснити 
та передбачити глобальну фінансову кризу. 
Зазначене вимагає необхідності розробки нової 
економічної парадигми. Спроби економістів-
математиків підвести під економіку об’єктивний 
фундамент математичних тотожних істин не 
сприяє розумінню тенденцій і спрямувань 
сучасного економічного розвитку. Свідченням 
того є кризи, що відбувалися, починаючи з 
глобальної економічно-фінансової 1997 р.

З урахуванням наслідків нинішньої світової 
фінансової кризи, розпочалися дискусії щодо її 
причин, закономірностей та перспектив віднов-
лення світової економіки. При цьому відзнача-
ється, що на характер та особливості протікання 
сучасних криз вплинули такі фактори: нові іс-
торико-економічні умови, пов’язані із інформа-
ційно-технологічною революцією; становлення 
сервісно-інформаційної економіки; посилення 
процесів глобалізації та активізація транснаці-
ональних корпорацій; поява нової інтернет-еко-
номіки [16, с. 34].

З огляду на вищезазначене світова 
економічна думка потребує розробки нової 
економічної парадигми, як певної методології 
пізнання економічних процесів глобалізованої 
економіки, на роль якої об’єктивно претендує 
інституціональний напрямок.

Головними відмінностями інституціонального 
спрямування економічної теорії від класичного 
мейнстріма є такі: економічна наука повинна 
стати не наукою про вибір, а наукою про 
контракт; заперечення принципу оптимізації 
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– господарюючі суб’єкти трактуються не як 
максимізатори (мінімізатори) цільової функції, а 
як ті, що слідують формальним і неформальним 
правилам поведінки і соціальним нормам; 
заперечення «раціональної людини», що 
керується у господарській діяльності виключно 
корисністю; врахування величезного впливу на 
поведінку економічних суб’єктів «соціальних 
інститутів»: моралі, філософії, мистецтва; 
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Постановка проблеми. Виникнення просто-
рової неоднорідності регіонів України ускладнює 
проведення єдиної політики соціально-еконо-
мічних перетворень і формування загальнонаці-
онального ринку, збільшує небезпеку регіональ-
них криз і міжрегіональних конфліктів, дезінте-
грації національної економіки, послаблення ці-
лісності суспільства і держави. Ефективні засоби 
та заходи для усунення загострень, зумовлених 
регіональними асиметріями, може бути розро-
блено лише на основі об’єктивного розуміння 
причин їх появи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню та аналізу різних аспектів нерівномірнос-
ті розвитку національних економік та, зокрема, 
передумов регіональних асиметрій, присвячено 
численні наукові публікації вітчизняних та за-
кордонних учених. Серед них можна виокремити 
праці З. Варналія, З. Герасимчук, М. Баранов- Варналія, З. Герасимчук, М. Баранов-Варналія, З. Герасимчук, М. Баранов-
ського, М. Долішнього, А. Маршалла, Ф.  Перру, 
М. Портера, П. Потьє, Дж. Фрідмана, Дж. Харвея, 
Т. Хегерстранда, М. Галдіна, Б. Данилишина, 
І. Сторонянську, Н. Мікулу, А. Мокія, Т. Василь- Василь-Василь-
ціва та багатьох інших. Водночас, глибинні при-
чини виникнення і усталення різновекторних 
асиметрій в розвитку регіонів України фактично 
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залишаються поза увагою вчених, адже переваж-
но автори обмежуються аналізом показників, 
які характеризують нерівномірність (диспро-
порціональність) регіонального розвитку та не 
пов’язують її з пріоритетами сталого розвитку 
держави.

Мета статті. Зазначене вище зумовлює 
необхідність дослідження ключових причин та 
передумов виникнення асиметрій регіонального 
розвитку, адже саме на основі цього в подальшому 
слід розробляти адекватні механізми для 
регулювання процесів сталого розвитку в регіонах.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Більшість дослідників розрізняють 
дві основні групи причин появи асиметрій регіо-
нального розвитку – об’єктивні та суб’єктивні, з 
чим важко не погодитися. Водночас, за змістовим 
наповненням ці великі групи значно різняться і 
передбачають акцентування на різноманітних 
зрізах розвитку регіонів залежно від специфіки 
та спрямованості наукових розробок, що лише 
опосередковано стосуються системного підхо-
ду до дослідження передумов асиметрій сталого 
розвитку регіонів. Тому окреслимо типологію 
передумов виникнення асиметрій сталого розви-
тку регіонів з нашої позиції [1] з виокремленням 
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об’єктивних та суб’єктивних груп передумов.
Об’єктивні передумови – пов’язані з різними 

стартовими умовами, в яких опинилися регіони 
на початку 1990-х років ХХ ст., зокрема, на момент 
проголошення незалежності України та періодом 
її становлення. На нашу думку, до об’єктивних 
передумов належать: природно-географічний 
чинник; історико-культурний чинник; 
демографічно-трудовий чинник; виробничо-
інфраструктурний чинник. Окреслимо кожен з 
них більш детально.

Природно-географічний чинник – пов’язаний 
з геоекономічним положенням території, її клі-
матичними характеристиками, наявністю чи 
відсутністю природних ресурсів (мінерально-
сировинних, рекреаційних, паливно-енерге-
тичних, водних, земельних, лісових тощо), до-
ступом до ринків, транспортним освоєнням 
території, виходом до кордонів, сформованою 
і закріпленої системою адміністративно-тери-
торіального поділу, а також рівнем урбанізації 
населення регіону.

Історико-культурний чинник – є взаємо-
пов’язаним з географічним розташуванням 
України і ґрунтується на перебігу історичних 
подій, внаслідок яких Україна зазнала двох циві-
лізаційних впливів – Західного та Східного, що 
зумовило виникнення регіональної поляризації 
країни на схід і захід [2, с. 333]. Історичні чинни-
ки наклали свій відбиток на формування причин 
регіональної асиметрії за такими напрямами як 
демографічні процеси, міграційна рухомість на-
селення, ментальність, форми ведення господар-
ської діяльності, структура поселенської мережі, 
спеціалізація сільського господарства тощо.

Демографічно-трудовий чинник – пов’язаний 
зі щільністю і чисельністю населення території, 
середнім віком, кваліфікацією і потенціалом 
трудових ресурсів, особливостями економічної 
поведінки домогосподарств у регіонах України, 
структурою зайнятості та підприємницькою 
активністю, динамікою природного приросту, 
масштабами і напрямами переважаючих 
міграційних потоків трудових ресурсів в регіоні. 

Виробничо-інфраструктурний чинник:
− пов’язаний з розміщенням і розвитком 

продуктивних сил, спеціалізацією економіки регі-
ону, місцем економіки в міжрегіональному поділі 
праці (зокрема, стосується паливно-енергетично-
го комплексу, видобувної промисловості, військо-
во-промислового комплексу, машинобудування, 
сільського господарства і харчової промисловос-
ті), наявністю і рівнем замкнутості відтворюваль-
них циклів, залежністю господарських зв’язків з 
республіками колишнього СРСР, можливістю ви-
робляти експортно-орієнтовану продукцію;

− обумовлений наявністю і якісним станом 
інфраструктурних об’єктів регіону (зокрема, 
об’єктів інженерної, комунальної, транспортної, 
телекомунікаційної та ІКТ, екологічної, 
енергетичної, соціальної, інфраструктури знань 
та підтримки бізнесу).

При цьому погоджуємося з думкою М. А. Ке-
ферова, що основна причина кризи регіональ-
ного розвитку полягає в порушеннях збалансо-
ваності відтворення та оновлення основних ви-
робничих фондів і виражається в прогресуючому 
відносному зниженні вартості основних фондів 
у розрахунку на душу населення, що послідовно 
веде до погіршення інших макроекономічних по-
казників (відставання по виробництву валового 
регіонального продукту в розрахунку на душу 
населення, зниження темпів зростання середньої 
заробітної плати, зростання частки населення з 
доходами нижче прожиткового мінімуму, зрос-
тання рівня безробіття серед молоді, скорочення 
сукупного попиту на предмети споживання і по-
слуги споживчого призначення) і втрати трудо-
вої мотивації у значної частини населення [3].

Суб’єктивні передумови, на нашу думку, 
зумовлені комплексом обставин безпосереднього 
розвитку регіону внаслідок певних дій його 
суб’єктів, насамперед, органів влади та місцевого 
самоврядування щодо проведення регіональної 
політики, у соціо-економіко-екологічній площині, 
а також суб’єктів господарювання і населення 
регіону. До них відносяться: темпи проходження 
ринкових реформ і адаптації регіонів до нових 
умов господарювання та структурних змін; 
інституційний чинник; процеси міжрегіональної 
співпраці; транскордонне співробітництво; 
виникнення кардинальних проблем або настання 
значущих подій в регіоні.

Темпи проходження ринкових реформ і 
адаптації регіонів до нових умов господарювання 
та структурних змін – є ключовим суб’єктивним 
чинником виникнення регіональних асиметрій і 
пов’язаний із різним ступенем адаптації окремих 
регіонів до функціонування за сучасних умов.

Регіональні асиметрії в цьому контексті мо-
жуть обумовлюватися низкою причин [4]: недо-
використанням переваг територіального поділу 
праці, спеціалізації кооперування та комбінуван-
ня виробництва, нових ринкових форм терито-
ріальної організації виробництва; неоднаковою 
спроможністю місцевої влади здійснити рефор-
ми на регіональному рівні; наданням державної 
підтримки базовим галузям із високим ступенем 
територіальної дислокалізації; невідповідністю, 
незабезпеченістю балансу між стимулюванням 
територій – «локомотивами» економічного зрос-
тання країни в цілому й запровадженням вирів-
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нювальних механізмів для подолання економіч-
ної й соціальної нерівності; недовершеністю ме-
ханізму бюджетного регулювання регіонального 
розвитку; недостатнім рівнем фінансування дер-
жавних комплексно-цільових програм підтрим-
ки регіонального розвитку тощо.

Щодо асиметрії процесів структурних 
зрушень, то вагомий вплив на них здійснює 
економічна політика держави, а також чинні на 
даний момент господарсько-правові норми. До 
основних структурних зрушень, що відбулися в 
Україні, можна віднести зрушення (на основі [5]):

− у структурі власності – формальне збіль-
шення частки приватної та акціонерної власності 
в результаті процесів приватизації;

− у технологічній структурі – консервація 
застарілих технологій, технологічна деградація 
багатьох виробничих процесів;

− у структурі виробничих фондів – зрос-
тання частки фізично і морально застарілого об-
ладнання, значна енерго- та матеріалоємність ви-
робництва;

− у галузевій структурі – переважне зрос-
тання части галузей першого порядку (добувні, 
паливно-енергетичні тощо), скорочення частки 
високотехнологічних галузей у структурі про-
мислового виробництва, слабка розвиненість 
ринкової інфраструктури;

− у структурі підприємств – поява нових 
підприємств приватної форми власності, активі-
зація малого та середнього бізнесу, а також логіс-
тично-аутсорсингових структур; 

− у структурі доходів населення – посилен-
ня майнового розшарування населення при від-
носному скороченні частки людей з середніми 
доходами;

− у структурі інвестицій – інвестування 
традиційних сфер виробництва, малі обсяги ка-
піталовкладень в сферу НДДКР;

− у структурі грошового обігу – вагома 
частка неплатежів та заборгованостей, що має 
наслідком бартерні та вексельні взаєморозра-
хунки поруч із розвитком системи «електронних 
розрахунків»;

− у структурі зовнішньої торгівлі – погір-
шення структури експортно-імпортних операцій 
(зростання експортованої сировини та напів-
фабрикатів та імпортування готової продукції). 
Наприклад, у загальноукраїнському експорті пи-
тома вага чотирьох областей (Донецької, Дніпро-
петровської, Луганської та Запорізької) складає 
майже половину (53,8  %) і складається на 90  % 
з експорту руди, металопродукції і продукції хі-
мічної промисловості.

Інституційний чинник – відзначається 
ефективністю діяльності та співпраці інституцій 

регіону, що здійснюється з метою забезпечення 
його сталого розвитку.

Розробка й реалізація збалансованої політи-
ки сталого розвитку регіонів України в контек-
сті уникнення значних регіональних асиметрій 
стримується низкою системних та інституціо-
нальних обмежень. Серед них: слабка розвине-
ність механізмів координації дій регіону, при-
ватного сектору та неурядових організацій до 
вирішення місцевих і регіональних проблем в 
реалізації економічної, соціальної, екологічної 
політики регіону; обмежене застосування сучас-
них методів територіального планування; низька 
ефективність використання коштів регіонально-
го бюджету; недостатня економічна активність 
місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування; недостатнє вико-
ристання внутрішніх інвестиційних ресурсів 
населення; недосконалість системи державного 
управління, її децентралізації та реформування 
при відсутності необхідної нормативно-правової 
бази, низька ефективність механізмів та інстру-
ментарію державного регулювання територіаль-
ного розвитку; певний конфлікт між органами 
місцевого самоврядування та місцевими держав-
ними адміністраціями щодо розпорядження на-
явними ресурсами тощо. Отримання регіоном 
певних внутрішніх преференцій, наприклад, 
створення вільних економічних зон чи інших те-
риторій з режимом спеціального оподаткування, 
також створюють певні передумови для посилен-
ня регіональних асиметрій між регіонами країни. 
Водночас, відзначається посилення неспромож-
ності більшості громад і регіонів самостійно фі-
нансувати власний розвиток.

Процеси міжрегіональної співпраці – 
сприяють послабленню або посиленню 
регіональних асиметрій внаслідок закономірних 
явищ регіональної конвергенції або дезінтеграції. 
На сьогодні спостерігається порушення 
консолідованого соціо-економіко-екологічного 
простору країни внас лідок невигідності 
формування внутрішніх коопераційних зв’язків і 
біль шої ефективності експортного виробництва. 
Про це свідчать [6, с. 13–14]: значна експортна 
орієнтованість економіки регіонів. Так, у 2010 р. 
14 регіонів експортували за кордон понад третину 
загального обсягу реалізованої промислової 
продукції, у тому числі індустріальні – Донецька 
(55,6 %), Дніпропетровська (40,5 %), Запорізька 
(39,4 %), Луганська (36,9 %) області; низька 
інтенсивність господарських зв’язків всередині 
країни (частка між  регіонального обороту 
у валовому внутрішньому продукті країни 
протягом останніх років не перевищує 25 %); 
обмеженість внутрішнього попиту на продукцію 
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інноваційного характеру, передусім на ринку 
засобів виробництва; локалізація центрів 
економічного зростання у промислових містах, 
фінансових центрах, транспортно-транзитних 
центрах, збереження монофункціонального 
виробництва в багатьох населених пунктах; 
зменшення обсягів міжрегіональної торгівлі, 
скороченням ємності місцевих ринків; 
міжрегіональні відмінності в рівнях розвитку 
людського капіталу, диференціацією якості 
життя, зростанням обсягів міжнародної 
міграції трудових ресурсів у прикордонних 
регіонах; наявність політичних бар’єрів для 
міжрегіональної інтеграції; формування 
локалізованих («закритих») регіональних ринків, 
обмеження доступу на регіональні ринки товарів 
з інших регіонів тощо.

При цьому І. З. Сторонянська підкреслює, 
що сьогодні мають місце реальні процеси 
міжрегіональної економічної інтеграції в 
Україні, однак вони найчастіше відбуваються 
без участі державних органів влади. Великий 
капітал використовує найрізноманітніші 
способи створення міжрегіональних бізнес-
груп: участь у приватизації, скуповування акцій, 
формування стратегічних альянсів, злиття 
та поглинання підприємств. Для зниження 
інвестиційних ризиків великий капітал 
проникає в регіональну політичну владу, «купує» 
її лояльність, фінансуючи вибори із «сірих 
фондів» і здійснюючи інформаційну підтримку 
чи «чорний піар». Тим паче, лідери українських 
інтегрованих бізнес-груп стають політичними 
лідерами регіонів [7].

Транскордонне співробітництво – обумовлює 

виникнення асиметрій між регіонами України, 
що активно залучені в процеси транскордонної 
співпраці, та об’єктивно перебувають поза ними, 
внаслідок відмінностей у зовнішньоекономічному 
потенціалі та можливостях розширення торгово-
економічних, соціально-культурних та інших 
зв’язків.

Активне транскордонне співробітництво є 
одним із найбільш дієвих чинників розвитку 
прикордонних регіонів. Загалом, територія 
України, що входить до складу єврорегіонів, 
становить третину від її загальної площі, на ній 
проживає 31,5 % населення нашої країни [2, с. 5].

Виникнення кардинальних проблем або 
настання значущих подій в регіоні, внаслідок яких 
окремі регіони країни набувають специфічних 
особливостей, що призводять до появи або 
посилення процесів асиметричності.

Наприклад, до такого роду проблем 
екологічного характеру можна віднести 
масштабні стихійні лиха (повені, пожежі, 
землетруси тощо) та техногенні катастрофи 
(аварія на Чорнобильській АЕС, вибухи газу 
тощо). З іншого боку, проведення спільно з 
Польщею чемпіонату Європи з футболу у 2012 
році дозволило отримати вагомі здобутки в 
контексті модернізації регіональних економік 
для приймаючих регіонів (Львівська, Донецька, 
Київська та Харківська області). 

Отже, окреслені вище групи об’єктивних 
та суб’єктивних передумов виникнення та 
посилення асиметрій регіонального розвитку, 
дозволяють також виокремити вагомість їх 
впливу на соціальну, економічну та екологічну 
складові сталого розвитку регіону (табл. 1).

Таблиця 1
Передумови виникнення регіональних асиметрій сталого розвитку в Україні

Групи передумов Складові сталого розвитку регіону
Економічна Соціальна Екологічна

Об’єктивні передумови
Природно-географічний чинник; *** * **
Історико-культурний чинник ** *** *
Демографічно-трудовий чинник *** *** *
Виробничо-інфраструктурний чинник *** ** ***

Суб’єктивні передумови
темпи проходження ринкових реформ і адаптації регіонів 
до нових умов господарювання та структурних змін *** ** **

інституційний чинник ** ** **
процеси міжрегіональної співпраці *** ** *
транскордонне співробітництво ** ** **
виникнення кардинальних проблем або настання 
значущих подій в регіоні * *** ***

Ступінь впливу чинника на виникнення регіональних асиметрій за складовими сталого розвитку регіону: * – незначний; ** – виражений; 
*** – вагомий.

Джерело: розроблено автором.
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Висновки. Таким чином, асиметричність 
сталого розвитку регіонів України визначається 
об’єктивними та суб’єктивними передумовами, 
що пов’язані з траєкторією їх попереднього 
розвитку та різнонаправленістю механізмів дії 
соціальної, економічної та екологічної складових. 
Наведений перелік передумов формування та 
існування асиметрій регіонального розвитку 

складно вважати вичерпним через величезне 
розмаїття і різнорідний та взаємопов’язаний 
характер чинників впливу. Водночас, окреслені 
передумови дозволяють враховувати складність 
існуючих проблем регіональних асиметрій та 
актуальності їх вирішення для забезпечення 
сталого розвитку регіонів і України в цілому.
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Постановка проблеми. Фінансова стійкість – 
це одна з найважливіших характеристик поведінки 
будь-якої організації в ситуації зовнішніх і вну-
трішніх змін. Стійкість страхових компаній є не 
лише важливою передумовою їх виживання в су-
часних умовах, але й запорукою успішної реалізації 
їх місії та стратегічних цілей діяльності. Попри це, 
до сьогодні немає чіткого визначення поняття «фі-
нансова стійкість страховика».

Визначальним завданням державної політики в 
галузі страхування насьогодні є підвищення ролі 
страхування в економіці країни та забезпечення 
умов для його ефективного розвитку, оскільки на-
дійний страховий захист виступає фактором соці-
альної та економічної безпеки держави. Водночас, 
специфіка функціонування страхової системи обу-
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Анотація. У статті визначено сутність 
дефініції «фінансова стійкість страхової компанії» 
та обґрунтовано зв’язок із поняттям франшиза. 
В графічному поданні доведено залежність 
величини страхового відшкодування від розміру 
збитку за встановлення різних франшиз.

Summary. The article explains the purpose of 
the definition of «financial stability of the insurance 
company» and reasonably in touch with a franchise 
concept. the dependence of the size of the insurance 
loss for the establishment of different franchises is 
shown in the graphical representation.

Ключові слова: страхова компанія, фінансова стійкість, платоспроможність, франшиза, збиток, страхове відшкодування.
Keywords: insurance company, financial stability, solvency, franchise, loss, insurance compensation.

мовлює потребу в актуалізації питань забезпечен-
ня фінансової стійкості страхових компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основи фінансової діяльності та аналізу страхо-
вих компаній досліджували у своїх працях чима-
ло вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед 
них слід відзначити роботи українських науковців 
В. Базилевича, О. Гаманкової, А. Єрмошенко, Н. До-
бош, С. Осадця, В. Приймак, праці російських до-
слідників Є. Бочкарьова, Н. Грищенко, М. Жигас, 
А. Кудрявцева, С. Луконіна, Г. Міннулліної, А. Пал-
кіна, В. Сухова, Ю. Троніна та інших.

Віддаючи належне працям зазначених дослід-
ників, зауважимо, що теоретичні основи поняття 
«фінансової стійкості страхових компаній» дослі-
джені недостатньо. До того ж практично не є ви-
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вченим зв’язок фінансової стійкості страховика із 
величиною франшизи. Все це робить дослідження 
теоретичних основ фінансової стійкості страхових 
компаній в поєднанні із франшизою актуальним 
науковим завданням.

Метою статті є визначення сутності поняття «фі-
нансова стійкість страхових компаній», виходячи з 
критичного аналізу існуючих у вітчизняній та зару-
біжній економічній літературі підходів до її тракту-
вання та доведення зв’язку із дефініцією «франшиза».

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. На основі аналізу напрацювань сучасних 
науковців, можна виокремити три групи укрупне-
них поглядів щодо визначення сутності дефініції 
«фінансова стійкість страховика»:

1) перша група науковців висвітлює «фінан-
сову стійкість» як фінансовий показник діяльності 
страхової компанії (платоспроможність, рента-
бельність, ліквідність). Зокрема В. Дадьков визна-
чає її як «платоспроможність страхової організації 
в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги 
між власними і залученими коштами» [5, с. 42]. 
Дещо схоже інтерпретують сутність фінансової 
стійкості такі автори: Г. Міннулліна [11, с. 19], 
С. Луконін [10, с. 28], Н. Грищенко [4, с. 240]. Ціка-
вим є погляд А. Кудрявцева, який стверджує що, 
«фінансова стійкість – це забезпечення такої струк-
тури доходності та ліквідності вкладень, яка міні-
мізує технічний ризик страхування» [9, с. 27];

2) друга група науковців, до яких належать 
Н. Ріпницька, Н. Добош та інші, визначають фі-
нансову стійкість як певний стан фінансових 
ресурсів страховика. Наприклад, Н. Рапницька 
визначає фінансову стійкість страхової компа-
нії як такий стан (кількість і якість) її фінансових 
ресурсів, який забезпечує виконання прийнятих 
страхових зобов’язань, тобто платоспроможність 
в умовах несприятливих факторів і змін економіч-
ної  кон’юнктури [14, с. 69]. Н. Добош стверджує, 
що фінансова стійкість страховика – це економічна 
категорія, що характеризує такий стан його фінан-
сових ресурсів, їхнього розподілу й використання, 
за якого страхова компанія є платоспроможною і 
здатною своєчасно й у повному обсязі виконати 
свої фінансові зобов’язання перед страхувальника-
ми в умовах негативного впливу зовнішніх чинни-
ків, спричинених зміною параметрів середовища, в 
якому вона перебуває, і/або внутрішніх чинників, 
викликаних реалізацією одного або низки ризиків 
страховик [6, с. 208];

3) третя група науковців, М. Жигас, Н. Гри-
щенко, С. Луконін, А. Палкін, В. Приймак, В. Сухов, 
Ю. Тронін, наголошують що, фінансова стійкість 
страховика – це здатність виконувати прийняті 
зобов’язання за договорами страхування та пере-
страхування при впливі несприятливих факторів і 

зміні економічної кон’юнктури. Так, А. Палкін про-
понує дещо розширене визначення категорії, він 
акцентує увагу не лише на виконанні зобов’язань 
за договорами страхування та перестрахування, а 
й на виконанні фінансових зобов’язань перед «пра-
цівниками і власниками організації» [12, с. 45].

Кожна з наведених думок, звичайно, є цікавою і 
має право на існування, але в процесі дослідження 
було виявлено низку протиріч.

Стосовно першої групи науковців, то на нашу 
думку, коли вивчаються показники ліквідності, 
платоспроможності, мається на увазі, що підпри-
ємство знаходиться в стійкому середовищі; всі 
інші параметри також відомі та стабільні. Проте 
страховик бере зобов’язання на майбутнє, керу-
ючись минулим досвідом. Більш того, страховик 
бере на себе зобов’язання, виконання яких пови-
нно відбутися або через досить великий проміжок 
часу, або термін і розмір яких невідомі і які визна-
чаються за допомогою теорії ймовірності (ризико-
ве страхування).

Друга група дослідників визначає поняття «фі-
нансова стійкість» через певний стан фінансових 
ресурсів страховика. Такий підхід є, на нашу думку, 
дещо обмеженим, оскільки в процесі аналізу було 
виявлено низку неточностей, зокрема, на перший 
план виводять поняття «платоспроможність», а та-
кож не враховують зобов’язання щодо працівників 
страхової компанії, які здійснюють прямий вплив 
на діяльність компанії в цілому, оскільки невико-
нання зобов’язань може спричинити відтік висо-
кокваліфікованих кадрів, що в свою чергу може 
призвести до відтоку постійних клієнтів та змен-
шення вхідних грошових потоків страховиків.

Третя група науковців, трактуючи поняття «фі-
нансова стійкість», ототожнюють його з дефініцією 
«платоспроможність», оскільки акцентують увагу, 
насамперед, на здатності здійснювати платежі за 
зобов’язаннями, що, на нашу думку, не є правиль-
ним, оскільки платоспроможність є лише однією з 
умов забезпечення фінансової стійкості.

Відомо, що розвиток і діяльність страхової ком-
панії мають циклічний характер. В окремих сферах 
функціонування страховиків періодично можуть 
виникати негативні ситуації. Досвід свідчить, що 
кризових ситуацій бажано не допускати, навіть, 
якщо платою за це буде зниження динаміки розви-
тку страховика. Адже швидкий розвиток і стійкість 
окремих страхових компаній можуть входити у певне 
протиріччя, оскільки іноді висока динаміка розвитку 
страховиків спостерігається на тлі погіршення їх фі-
нансової стійкості. Водночас високий рівень фінан-
сової стійкості може бути зумовлений недостатньою 
динамікою розвитку. Тому дефініцію «фінансова стій-
кість» слід досліджувати, враховуючи її тісний зв’язок 
з показниками динаміки розвитку страховика.
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На основі узагальнення і аналізу наявних трак-
тувань дефініції, на нашу думку, більш повним і 
правильним є визначення сутності поняття «фі-
нансова стійкість страхової компанії» через такий 
стан організації її грошових потоків (вхідних та 
вихідних), при якому страхова компанія здатна 
своєчасно та в повному обсязі виконувати при-
йнятті зобов’язання перед усіма суб’єктами рин-
ку за умов впливу несприятливих факторів (вну-
трішніх та зовнішніх) протягом визначеного часу, 
а також постійно адаптуватись до зміни економіч-
ної кон’юнктури.

На нинішньому етапі розвитку страхового ринку 
України забезпечення фінансової стійкості страхо-
вих компаній є одним із пріоритетних завдань. Слід 
зауважити, що в ході посилення процесів економіч-
ної глобалізації успішне функціонування страхових 
компаній значною мірою залежить саме від рівня 
її фінансової стійкості. Лише забезпечивши влас-
ну фінансову стійкість, страховик може генерувати 
чинники позитивних кількісних і якісних змін для 
нормального функціонування в теперішній час і 
зростання фінансового потенціалу в майбутньому.

На фінансову стійкість страховика впливає низ-
ка факторів, які можуть мати як внутрішнє (якими 
може управляти сама компанія), так і зовнішнє по-
ходження (спричиняються зовнішніми процесами, 
компанія не має змоги впливати на них, але пови-
нна враховувати в процесі діяльності) (табл. 1).

Визначивши фінансову стійкість страхови-
ка через стан організації його грошових потоків 
(вхідних та вихідних), при якому страхова компа-
нія здатна своєчасно та повною мірою виконувати 
прийнятті зобов’язання, виникає необхідність в 
дослідженні особливостей формування даних по-
токів, зокрема вхідних. Основним вхідним грошо-
вим потоком страховика є надходження страхових 
премій, у зв’язку з цим, яскраво висвітлюється роль 
страхового тарифу як основоположного чинника, 
за допомогою якого будується вся споруда фінан-
сової стійкості страхової компанії.

Тарифна політика – це процес розробки, об-

ґрунтування та визначення порядку застосування 
страхового тарифу. Страховик розраховує страхові 
тарифи, виходячи з того, що страхових премій, об-
числених на основі цих тарифів, має бути достат-
ньо, аби, страхова компанія могла виконати свої 
зобов’язання перед страхувальниками з конкрет-
них видів страхування; покрити витрати на утри-
мання страхової компанії і на проведення стра-
хування; отримати прибуток. Тому, повний стра-
ховий тариф (брутто-тариф) включає в себе дві 
невіддільні частини: нетто-тариф і навантаження 
(включає витрати на ведення справи і прибуток).

Водночас, досліджуючи зв’язок між страховим 
тарифом і страховими преміями, не слід оминати 
увагою і франшизу, яка є одним із тарифоутво-
рюючих факторів. Є. Бочкарьов [3, с. 55] на основі 
актуарних розрахунків обґрунтували залежність 
тарифів від величини франшизи, визначивши, що 
тарифна ставка обернено пропорційна розміру 
франшизи. Тобто, навіть при незначному підви-
щені розміру франшизи вдається знизити величи-
ну тарифної ставки, що дає змогу залучити більшу 
кількість клієнтів.

Термін «франшиза» зустрічається в низці нор-
мативно-правових актів. Відповідно до ст. 9 Закону 
України «Про страхування», франшиза – це час-
тина збитків, що не відшкодовується страховиком 
згідно з договором страхування [2]. На аналогічне 
визначення можна натрапити і в Законі України 
«Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників транспортних засобів» 
від 01 липня 2004 року № 19612IV [1] та ін. Як ба-
чимо, законодавець визначає франшизу як частину 
збитків, що не відшкодовується страховиком, тоб-
то як звільнення страховика від покриття збитків.

Франшиза – одна з форм участі страхувальни-
ків власними засобами в покритті збитків. Такою 
формою такої участі є власне утримання страху-
вальника, а саме, той обґрунтований рівень стра-
хової суми, в межах якої страхувальник залишає 
на своїй відповідальності частку страхових ризи-
ків. Завдяки її застосуванню досягається поєднан-

Таблиця 1
Фактори впливу на фінансову стійкість страхової компаній

Зовнішні фактори Внутрішні фактори
Порядок ліцензування Загальна стратегія компанії та корпоративна культура
Порядок інвестування страхових резервів Рівень і пріоритети фінансового менеджменту
Підходи до визначення маржі платоспроможності Організаційна структура компанії
Регулювання перестрахувальних операцій Структура збалансованості страхового портфеля
Антимонопольне регулювання Тарифна політика
Податкове законодавство Обсяг власного капіталу
Регулювання страхових тарифів Обсяги клієнтської бази та її стійкість
Ризики природних катаклізмів Склад та рівень страхових резервів
Соціально-політична ситуація в країні Політика перестрахування
Інфляційні процеси Стан регіональної мережі
Рівень конкуренції на страховому ринку Кваліфікація персоналу
Рівень страхової культури Строк роботи на ринку та ділова репутація
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ня самострахування, тобто залишення на власній 
відповідальності певного ризику з метою економії 
коштів на страхування, зі, власне, страхуванням. 
Звільнення страховика від виплати незначного 
збитку в розмірі встановленої франшизи дає йому 
змогу зробити простішим і дешевшим порядок від-
шкодування збитків, і відповідно, знизити тарифні 
ставки. Разом з тим страхувальники зацікавлені у 
вжитті превентивних заходів, оскільки частина ри-
зику знаходиться на їхній відповідальності.

Для ґрунтовного дослідження сутності того чи 
того економічного поняття, слід окреслити його 
функції (табл. 2). Цікавим для дослідження є кла-
сифікація франшизи, що здійснюється за ступенем 
відповідальності та за періодом дії (рис. 1). Найбіль-
ше застосування насьогодні отримала «безумовна 
франшиза». Безумовна франшиза завжди вирахову-
ється із суми збитку. Це дає можливість страхови-
ку уникати виплат страхового відшкодування при 
малих збитках і тим же певною мірою знизити ви-
трати на ведення справи. З іншого боку, наявність 
франшизи стимулює уважність і відповідальність 
страхувальника за об’єкт страхування, тим самим 
мінімізуючи розміри збитків страховика. При тако-
му застосуванні поняття «безумовна франшиза» за-
хищаються інтереси, насамперед, страховика.

Представимо в графічному вигляді залежності 
величини страхового відшкодування від розміру 
збитку за встановлення різних франшиз.

1. Без застосування «франшизи». Графік за-
лежності страхового відшкодування від величини 
збитку без застосування франшизи – це пряма лінія, 
розташована під кутом 45° до осі абсцис (рис. 2).

Як видно з графіка, величина відшкодування 
завжди дорівнює величині збитку, що не завжди 

влаштовує страховика, оскільки при малих збитках 
він несе значні витрати на їх розслідування, веден-
ня відповідної документації тощо. З іншого боку, 
страхування без застосування франшизи, а отже 
відшкодування збитку без вирахування франшизи, 
значною мірою відповідає інтересам страхуваль-
ника, оскільки він отримує повне відшкодування 
збитку незалежно від його величини. 

2. Із застосуванням «безумовної франшизи». 
Графік залежності відшкодування від величини 
збитку із застосуванням безумовної франшизи 
являє собою пряму лінію, розташовану під кутом 
45° до осі абсцис і зміщену вздовж осі абсцис на ве-
личину безумовної франшизи (на графіку наведені 
лінії, відповідні франшиза 10,0 % і 20,0 % від стра-
хової суми) (рис. 3).

Як видно з графіка ці прямі не перетинаються 
між собою та є паралельними одна одній для різних 
значень франшиз. Тобто їх нахил завжди є постій-
ним і не залежить від величини франшизи. Величи-
на франшизи впливає лише на величину зміщення 
прямої вздовж осі величини збитку. Так, для фран-
шизи в розмірі 10 % при величині збитку до 10 % 
від страхової суми, відповідає величина відшко-
дування 0 % від страхової суми, а величині збитку 
понад 10 %, наприклад 20 %, відповідає величина 
відшкодування 10 % від страхової суми. Тобто ве-
личина відшкодування завжди дорівнює величині 
збитку мінус величина франшизи, а збитки менше 
величини франшизи страхувальнику не відшкодо-
вуються. Такий підхід до відшкодування збитків 
відповідає більшою мірою інтересам страховика, 
ніж страхувальника, оскільки невеликі збитки, що 
лежать в діапазоні величини франшизи, відшкоду-
ванню не підлягають і витрати страховика із врегу-

Таблиця 2
Зміст основних функцій франшизи

№ 
з/п Функція Характеристика

1 оптимізуюча
- допомагає страховикові не відшкодовувати збитки, що відповідають постійним та (або) 
незначним ушкодженням об’єкта, вартість яких дорівнює або сумарна рівню витрат 
страховика на експертизу цих ушкоджень

2 превентивна

- дисциплінує страхувальника щодо ретельного виконання умов договору страхування, 
дотримання ним принципу граничної сумлінності шляхом дбайливого ставлення до 
об’єкту страхування та запобігання настанню незначних збитків, за якими страховик 
звільняється від страхових зобов’язань

3 компенсаторна - компенсує частину майбутніх можливих витрат на експертизу страхових випадків, які 
можуть статися, за укладеними договорами страхування

4 захисна - захищає від можливих проявів шахрайства страхувальника з метою незаконного 
отримання останнім відшкодувань за неіснуючими збитками 

Джерело: систематизовано на підставі [7, с. 390]
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лювання таких збитків зведено до нуля.
3.  Із застосуванням «умовної франшизи». 

Графік залежності страхового відшкодування від 
величини збитку із застосуванням «умовної фран-
шизи» – це пряма лінія, розташована під кутом 45° 
до осі абсцис і зміщена як уздовж осі абсцис, так 
і вздовж осі ординат на величину «умовної фран-
шизи» (в даному випадку 10 % від страхової суми) 
(рис. 4).Як видно з графіка збитки менше величини 
умовної франшизи не відшкодовуються, а збитки 
більше умовної франшизи відшкодовуються по-
вністю (як у випадку відсутності франшизи). Така 
франшиза також не відображає інтереси стра-
хувальника, оскільки вона не дозволяє отрима-
ти страхове відшкодування при малих збитках. З 
іншого боку, вона також не відображає інтереси 
страховика, оскільки при збитках понад величи-
ну умовної франшизи йому доводиться повністю 
сплачувати відшкодування так же, як і у випадку 
страхування «без застосування франшизи».

Висновки. Досліджуючи той чи той вид фран-
шизи, слід завжди враховувати, що франшиза дає 
змогу впливати на страхові тарифи, відповідно є 
інструментом забезпечення фінансової стійкості 
страхової компанії. У випадку, коли страхова ком-
панія зменшує франшизу, згідно з принципом екві-
валентності вона змушена піднімати тарифні став-

ки (рис. 5), задля того щоб надходження страхових 
премій відповідали рівню зобов’язань страхової 
компанії, які вона приймає на себе згідно укладе-
них договорів страхування. В процесі продажу (ку-
півлі) страхових продуктів, основне питання, яке 
цікавить потенційного страхувальника – ціна стра-
хового продукту. Таким чином, відбувається част-
ковий відтік наявних та потенційних страхуваль-
ників, що зменшує кількість укладених договорів 
страхування. Як результат, зменшуються обсяги 
надходжень страхових премій, тобто доходу стра-
ховика. До того ж у разі настання страхових ви-
падків, видатки страховика зростають на суму, що 
відповідає франшизі. Як наслідок, спостерігається 
зниження фінансової стійкості страхової компанії.

Із застосуванням дещо вищого рівня франшизи 
досягається максимальне поєднання самостраху-
вання, тобто залишення на власній відповідальнос-
ті страхувальника певного ризику з метою економії 
коштів на страхування, зі власне, страхуванням. 
Таким чином, відбувається зниження тарифних 
ставок, що призводить до додаткового притоку клі-
єнтів. У випадку настання страхових випадків, за 
якими страховик несе зобов’язання, витрати стра-
ховика зменшуються пропорційно встановленому 
рівню франшизи.

На величину франшизи безпосередньо впли-

Рис. 1. Класифікація франшизи за ступенем відповідальності та за періодом дії

 
Франшиза 

За ступенем відповідальності За періодом дії 

Умовна (інтегральна) – звільняє стра-
ховика від відповідальності за збитки, 

які не перевищують встановленої 
франшизою межі, і зобов’язує його 
покривати збитки повністю, якщо їх 

розмір перевищує величину франшизи 

Безумовна (ексцедентна) – звільняє 
страховика від компенсації визначеної 
суми, незалежно від величини збитків; 

страхове відшкодування завжди 
дорівнює різниці між збитками та 

безумовною франшизою 

Тимчасова – це франшиза, яка 
діє в певний проміжок часу 

На весь строк дії договору – діє 
протягом всього періоду на 

який укладено договір 
страхування 
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Рис. 2. Залежність страхового відшкодування від розміру збитку

Рис. 3. Залежність страхового відшкодування від розміру збитку

Рис. 4. Залежність страхового відшкодування від розміру збитку

Рис. 5. Стратегія прийняття рішення щодо вибору розміру франшизи
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ває розмір страхової премії, що сплачує страху-
вальник. Тому, змінюючи премію, можна регулю-
вати франшизу до прийнятних для страхувальни-
ка розмірів. Лінія, зображена на рисунку 5, мак-
симально поєднує інтереси як страхувальника, 
так і страховика. Якщо рішення буде знаходитись 
нижче даної лінії, то співвідношення «страхо-
ва премія – франшиза» буде більш вигідним для 
страхувальника, якщо ж вище – то для страхови-
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Постановка проблеми. Нині виникла нова сфе-
ра глобального конкурентного протистояння на-
ціональних економік, оскільки медичний туризм 
за останні роки отримав статус одного з базових 
конкурентоспроможних елементів ефективної сер-
віс-орієнтованої економіки. Подальше ігнорування 
його «соціальної значимості може обернутися для 
вітчизняної економіки невідновними втратами, що 
здатні загальмувати розвиток всієї національної 
системи охорони здоров’я та законсервувати її не-
ефективні методи та інструменти» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження питань, пов’язаних з вивченням про-
блем та перспектив розвитку ринку новітніх форм 
туризму, зокрема медичного туризму, організа-
ційних механізмів його запровадження є пред-
метом дослідження вітчизняних та закордонних 
дослідників, зокрема С. Балохіна, М. Вишнякова, 
О. Джангірова, А. Ігнатьєва, І. Когунова, Л. Кри-
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воручко, В. Кривошеева, І. Мироненка, Т. Ткачен-
ко, Т.  Скоробагатової, О. Романіва, В. Федорова, 
М. Фурманека та ін. Питання розвитку регіональ-
ного ринку медичних послуг відображені у працях 
З. Герасимчук, І. Шевчук, Л. Шевчук та ін. Проте 
наукові засади передумов та факторів розвитку 
нових форм лікувального туризму, формування 
регіонального ринку медичного туризму як пере-
думови нарощення конкурентоспроможності те-
риторіальних суспільних систем, досліджено не у 
повній мірі.

Мета статті. Метою цього дослідження є фор-
мування комплексного бачення факторів впливу 
та перспектив територіальної організації медич-
ного туризму на регіональних рівнях в Україні.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Загалом, темпи зростання глобального 
ринку медичного туризму становлять, за різними 
оцінками, від 15 % до 30 %. З метою отримання ме-



39FINANCIAL SPACE     № 3 (7) 2012

РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

дичних послуг у 2010 році різні країни світу відві-
дали понад 3 млн медичних туристів. Наприкінці 
2010 року глобальна індустрія медичного туризму 
оцінювалась в 78,5 млрд дол США з очікуваним 
досягненням у 2012 році позначки у 100 млрд дол 
США (за результатами дослідження консалтинго-
вої компанії «Frost & Sullivan»). При цьому, ймо-
вірно, збережеться певна спеціалізація країн-ліде-
рів на ринку медичного туризму в основних регіо-
нах кожної країни, що наведено у табл. 1.

Цікавим є той факт, що, незалежно від прийня-
тої у країні моделі охорони здоров’я і рівня еконо-
мічного розвитку, у потенційних споживачів ме-
дичних послуг часто виникають значні труднощі 
для їх отримання. Тому досить низькими є оцінки 
медичної сфери представників як економічно ви-
сокорозвинених держав, так і країн з економікою, 
що розвивається.

За результатами проведених досліджень, серед 
мешканців англомовних країн (США, Великобри-
танія, Австралія, Нова Зеландія, Канада) виявле-
но приблизно такий же рівень незадоволеності 
системою охорони здоров’я, як і в Україні, незва-
жаючи на суттєві відмінності моделей медичного 
забезпечення в цих країнах [3, 4]. Таке ставлен-[3, 4]. Таке ставлен-3, 4]. Таке ставлен-, 4]. Таке ставлен- 4]. Таке ставлен-]. Таке ставлен-. Таке ставлен-
ня населення до пропонованих медичних послуг 
призводить до появи значного нереалізованого 
попиту на послуги охорони здоров’я, який немож-
ливо задовольнити в рамках окремої національної 
чи регіональної медичної системи і тому зумовлює 
рух громадян в рамках медичного туризму. Тому 
наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. відзначається «ін-
тенсивне зростання комерційної активності в да-
ній сфері, а транскордонні поїздки викристалізу-
валися в новий напрям туристичної індустрії» [5].

Причини незадоволеності громадян можуть 
полягати у так званій «недоступній доступності» 
певних необхідних або бажаних для них медичних 
послуг, що виражаються у конкретній цінності 
для особи співвідношенням результат/вартість. 
Першочерговими при цьому виступають ціновий і 
якісний фактор, які насамперед привертають ува-
гу більшості дослідників цієї проблематики. 

Дійсно, досить багато країн, що позиціону-
ються як осередки медичного туризму, пропону-
ють медичні послуги-аналоги за значно нижчою 
вартістю порівняно із США та Великобританією. 
Світова економічна криза посилила необхідність 
зниження витрат домогосподарств в більшості 
країн світу, і в даному контексті привабливою 
виглядає можливість зекономити на лікуванні 
від 20 % до 79 %. Варто підкреслити, що невисо-
ка вартість надання послуг характерна для біль-
шості країн пострадянського простору, зокрема і 
України, а тому конкурентні переваги за вартіс-
ним фактором є очевидними.

Серед причин формування конкурентоспро-
можної вартості медичних послуг в медичних 
центрах країн, що розвиваються, виокремлюють 
«кореляційну залежність загального економічно-
го стану країни та динамікою валового внутріш-
нього продукту даної країни». Також доступності 
закордонної медичної допомоги сприяють низькі 
адміністративні і судово-медичні витрати відпо-
відних медичних закладів. Адже, зокрема, про-
фесійна страхова премія відповідальності за дії 
хірурга складає в Індії близько 4 % від тієї суми, 
яку сплачує хірург в Нью-Йорку. Разом з тим, 
варто наголосити, що при плануванні витрат на 
здоров’я, в особи «повною мірою реалізується 
економічний раціоналізм» [6], тобто прагнення 
отримати бажаний результат (покращення стану 
здоров’я) переважає над необхідністю зекономи-
ти. Більшу вагу мають висока якість медичних 
послуг і відсутність мовного бар’єра. Тому часто 
відзначається, що медичний туризм залишається 
регіональним явищем, оскільки більшість медич-
них туристів обирають для лікування країни сво-
го регіону, як, наприклад, 99 % росіян. Проте, зва-
жаючи на глобалізаційні процеси і домінуючу на 
даний час англійську мову як мову міжнародного 
спілкування (кожен п’ятий може на різних рівнях 
володіння розмовляти англійською мовою), прак-
тично в кожному медичному закладі країн-осе-
редків медичного туризму є англомовні фахівці, а 
за потреби перекладачі на будь-яку іншу мову.

Оскільки кількість закладів, що прагнуть 
утвердитися на ринку медичного туризму стрім-
ко збільшується, то слід відзначити актуалізацію 
питань контролю якості надання медичних по-
слуг іноземним туристам. Досить часто одним із 
вирішальних і найбільш об’єктивних критеріїв 
при багатоваріантному виборі медичних установ 
зацікавленими суб’єктами є наявність у них між-
народної акредитації. До найбільших і загально-
визнаних акредитаційних систем можна відне-
сти такі як: Joint Commission International (JCI); 
Trent Accreditation Scheme; Australian Council 
for Healthcare Standards International (ACHSI); 
Canadian Council on Health Services Regulation 
(CCHSA).

Нині найбільш престижним методом оцінки 
якості та організації медичного обслуговування на 
міжнародному рівні, зокрема і у сфері медичного 
туризму, вважається акредитаційна система JCI, 
так званий «золотий стандарт охорони здоров’я», 
отримання якого є свідченням найвищої якості 
медичного обслуговування, безпеки пацієнтів, 
застосування правильних методів лікування та 
управління в медичній установі. Система оціню-
вання JCI включає 197 основних стандартів, 368 за-
гальних стандартів і 1032 додаткових показників . 
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РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

Дана акредитаційна система представлена більше, 
ніж у 80 країнах світу, і кількість акредитованих 
медичних закладів постійно збільшується. Зокре-
ма, в 2005 р. цей показник становив 75 закладів, 
в 2008 році – 200 закладів, а за результатами 2011 
наблизився до 500. Оскільки стандарт JCI є амери-JCI є амери-є амери-
канським, то більшість закладів США проходять 
даний вид акредитації для правового функціо-
нування одночасно як на національному, так і на 
глобальному ринку медичних послуг (детальніше 
у [7]). За кордоном за кількістю акредитованих JCI 
медичних закладів лідером є Об’єднані Арабські 
Емірати, Туреччина та Саудівська Аравія. Серед 
країн СНД лише в Російській Федерації у травні 
2011 року вперше акредитовано один заклад (АТ 
«Медицина», Москва), тоді як України нині немає 
навіть в переліку країн-партнерів JCI.

Країни Сходу, Азії та Південної Америки до-
мінують за кількістю акредитованих JСI медич-JСI медич-СI медич-I медич- медич-
них закладів. І саме вони сьогодні лідирують на 
ринку медичного туризму для споживачів ме-
дичних послуг з високорозвинених країн. Євро-
пейські клініки (за винятком Чехії та Угорщи-
ни) є менш задіяними у залученні «масового» 
медичного споживача і акцентують на наданні 
ексклюзивних та високовартісних послуг. Проте 
інвестування у високотехнологічне обладнання 
і сучасні медичні інноваційні проекти, насампе-
ред, у азійських країнах вже сьогодні дозволяє їм 
на рівних конкурувати з європейськими та аме-
риканськими медичними закладами.

Слід відзначити також інші причини, які зумов-
люють активізацію руху медичних туристів в регі-
ональному та міжнародному масштабі. Зокрема, 
медичні потреби туристів можуть бути пов’язані 
із маніпуляціями, які не включаються до обраних 
програм медичного страхування у власних кра-
їнах (кардіо- та нейрохірургія, трансплантація, 
пластична хірургія, стоматологія тощо). У США 
поширюються випадки відмови лікарів з релігій-
них міркувань (наприклад, виконувати операції 
зі штучного переривання вагітності), а в багатьох 
інших країнах аборт є повністю забороненим на 
законодавчому рівні (Єгипет, ОАЕ, Ірландія, Чилі) 
або дозволений лише за винятковими медичними 
показами (Іспанія, Польща, Мексика, Аргентина, 
Бразилія, Ізраїль тощо). Жителі Канади чи Вели-
кобританії забезпечуються державним страхуван-
ням, проте змушені протягом тривалого часу (від 
двох місяців до двох років) очікувати проведення 
необхідної процедури чи операційного втручання 
фахівців. У деяких країнах (в Сінгапурі, напри-
клад) санкціонованим є застосування методів лі-
кування із використанням стовбурових клітин, 
тоді як в більшості країн світу ведуться гострі 
дискусії про їх доцільність і дозволеність. Існують 

також пацієнти, які вирішують скористатися ме-
дичним напрямком туризму з метою захисту при-
ватності і конфіденційності їх потреб шляхом до-
статнього ступеня віддаленості місця медичного 
втручання (стосується пластичної хірургії зі зміни 
статі, реабілітації наркоманів тощо).

Таким чином, разом із безумовними вартісни-
ми та якісними перевагами медичного туризму, 
існує високий потенціал нереалізованих потреб 
осіб в медичній сфері внаслідок релігійних, соці-
альних або законодавчих обмежень при проведен-
ні медичних процедур, які посилюються впливом 
часового фактора і стимулюють зростання попиту 
на послуги операторів ринку медичного туризму, 
адже альтернативою медичної послуги в своїй 
країні є її цільове отримання за кордоном.

Очевидно, що держава не надає фінансової 
підтримки іноземним медичним закладам, які 
широко залучають медичних туристів, тоді як 
страхові організації можуть відшкодовувати вар-
тість медичних послуг, що надані їх клієнтам в 
іноземних клініках, за певних умов. Наприклад, 
як підтверджує Президент Асоціації медичного 
туризму Рене-Марі Стефано, «роботодавці шука-
ють способи зменшення медичних витрат на пра-
цівників і разом з тим змушені дотримуватися 
норм медичного страхування. І застосування ме-
дичного туризму дозволить принести користь як 
працівникам, так і їх роботодавцям» [8]. Подібна 
корпоративна практика медичного туризму вже 
існує. Наприклад, американська страхова ком-
панія «Anthem Blue Cross and Blue Shield» уклала 
договір з «Apollo Hospitals» (Індія) про надання 
медичних послуг своїм майже 700 корпоратив-
ним клієнтам [9]. З іншого боку, компанії можуть 
додатково стимулювати підвищення продуктив-
ності праці власних працівників шляхом плану-
вання їх оздоровлення за кордоном, тобто ство-
рювати так звані «екстра-стимули» [10].

Проведене дослідження ринку медичних по-
слуг дозволяє розрізняти два основних зустрічних 
потоки медичних туристів:

1) із високорозвинених країн з якісною сис-
темою охорони здоров’я у країни з нижчим рів-
нем життя з метою отримання медичних послуг за 
нижчою вартістю і в короткі терміни очікування. 
Переважно це представники середнього класу, 
які або не мають страхового полісу, або їх страхо-
вий договір не покриває витрати на бажаний вид 
медичних послуг (косметична хірургія, стомато-
логія, репродуктивне лікування тощо), або їх не 
влаштовують терміни очікування, або для яких 
важливим аспектом є конфіденційність обслуго-
вування. Окремим перспективним напрямом для 
даного потоку туристів може бути надання медич-
них послуг на корпоративних засадах (як складова 
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соціального пакету підприємства або страхового 
забезпечення). Характерною при цьому є наяв-
ність обмежених фінансових ресурсів, яких ціл-
ком достатньо для придбання медичних послуг за 
певними напрямками медичного туризму, проте 
недостатньо для отримання аналогічних послуг 
на регіональному рівні;

2) з країн низького рівня розвитку систе-
ми охорони здоров’я у високорозвинені країни з 
метою отримання висококваліфікованої медич-
ної допомоги при серйозних захворюваннях, що 
загрожують життю або нормальній життєдіяль-
ності людини (онкологічне лікування, оператив-
не хірургічне втручання, трансплантація органів 
тощо). В цьому випадку, однозначним критерієм 
виступає високий і гарантований рівень якості 
медичного обслуговування. Водночас, створення 
в цих країнах ультрасучасних медичних центрів з 
відповідним персоналом сприятиме скороченню 
зовнішнього вихідного потоку туристів і їх регіо-
нальній міграції.

Всесвітня туристична організація (ЮНВТО) 
рекомендує країнам максимально широко ви-
користовувати інформаційні та комунікаційні 
технології для вдосконалення процедури подачі 
заяви, оформлення та термінів видачі віз, а та-
кож проаналізувати можливий вплив спрощен-
ня туристичних формальностей на розширен-
ня їх економіки туризму. Генеральний секретар 
ЮНВТО Талеб Ріфаї підкреслює, що «спрощення 
туристичних формальностей тісно пов’язане з 
розвитком туризму і може бути ключовим факто-
ром посилення попиту. Ця область має особливо 
важливе значення в той час, коли уряди прагнуть 
стимулювати економічне зростання, але не мають 
можливості широко використовувати фінансові 
стимули або державні інвестиції» [11].

Важливо, що використання сучасних комуні-
каційних технологій значно зменшує інформацій-
ну асиметрію між надавачами і потенційними спо-
живачами медичних послуг як на регіональному, 
так і на міжнародному рівні. Цьому значно сприяє 
формування специфічної інфраструктури гло-
бального ринку медичного туризму, до якої можна 
зарахувати:

– різноманітні організації і об’єднання в сфе-
рі медичного туризму, серед яких: Асоціація ме-
дичного туризму (Medical Tourism Association), Єв-Medical Tourism Association), Єв- Tourism Association), Єв-Tourism Association), Єв- Association), Єв-Association), Єв-), Єв-
ропейський Альянс медичного туризму (European 
Medical Tourism Alliance, EEIG), Міжнародна Асоці- Tourism Alliance, EEIG), Міжнародна Асоці-Tourism Alliance, EEIG), Міжнародна Асоці- Alliance, EEIG), Міжнародна Асоці-Alliance, EEIG), Міжнародна Асоці-, EEIG), Міжнародна Асоці-EEIG), Міжнародна Асоці-), Міжнародна Асоці-
ація медичного туризму (International Medical Travel 
Association, IMTA), Міжнародна Асоціація медич-, IMTA), Міжнародна Асоціація медич-IMTA), Міжнародна Асоціація медич-), Міжнародна Асоціація медич-
ної допомоги подорожуючим (International Asso-International Asso- Asso-Asso-
ciation for Medical Assistance to Travellers, IAMAT), 
Рада з всесвітньої інтеграції охорони здоров’я 
(Council on the Global System of Healthcare, CGIH), 

Асоціація посередників туристичного страхування 
(Association of Travel Insurance Intermediaries) тощо;

– акредитаційні структури, зокрема, Між-
народне товариство з якості в сфері охорони 
здоров’я (The International Society for Quality in 
Health), Товариство міжнародної акредитації сис-), Товариство міжнародної акредитації сис-
тем охорони здоров’я (The Society for International 
Healthcare Accreditation);

– агентства медичного туризму (компанії 
медичного менеджменту, медичні провайдери), 
що займаються специфічними аспектами надан-
ня медичних послуг за кордоном (індивідуаль-
ний підбір клініки, переклад документів, візова 
підтримка, трансфер, супровід тощо), діяльність 
яких побудована на спеціальних знаннях в сфері 
менеджменту глобальної охорони здоров’я і рин-
ку медичного туризму міжнародного рівня, перед-
бачає прямі контакти з іноземними клініками, на-
явність співробітників з медичною освітою і зна-
нням іноземних мов;

–  класичні туристичні оператори (міжна-
родні, національні, регіональні), що працюють пе-
реважно за напрямками SPA-туризму та check-up-
туризму (діагностика, обстеження) і пропонують 
попередньо розроблені стандартні пакети медико-
туристичних послуг;

– страхові компанії, серед пропозицій яких 
є продукти з можливостями оздоровлення клієн-
тів за кордоном;

– засоби масової інформації, спеціалізовані 
веб-сайти та PR-компанії.

Слід зазначити, що, окрім тенденцій роз-
ширення кількості суб’єктів та інфраструктури 
ринку медичного туризму, надзвичайно важливе 
значення належить інструментам державного ре-
гулювання та стимулювання розвитку цієї висо-
коприбуткової сфери.

Головним напрямом підвищення ефективнос-
ті у цій сфері є зростання цілеспрямованої ак-
тивності органів влади регіонального рівня, які 
повинні сприяти розвитку індустрії медичного 
туризму і адаптації даного виду бізнесу до умов 
економічної ситуації в країні, а також забезпе-
чувати стабільність і конкурентоспроможність 
медико-туристичного комплексу регіону. Еко-
номічною метою сучасної державної політики 
в сфері туризму можна вважати перетворення 
його в конкурентоспроможний, інноваційний, 
стійкий і високоприбутковий сектор національ-
ного господарства, що цілком співпадає з еконо-
мічними імперативами розвитку сучасного рин-
ку туристичних послуг [6].

До основних інструментів, що використову-
ються на практиці державної підтримки ринку 
регіонального медичного туризму за кордоном, 
слід віднести: адміністративні (сертифікація, 
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акредитація, стандартизація, візові процеду-
ри); законодавчо-правові (нормативно-правові 
акти та документи, що регламентують діяльність 
суб’єктів ринку); фінансові (включають податко-
ві, кредитні, митні, інвестиційні, тарифні важелі).

Варто наголосити, що навіть за умов відсут-
ності прямої фінансової підтримки суб’єктів або 
інфраструктурних об’єктів ринку регіонального 
медичного туризму, державним структурам у 
цій сфері слід здійснювати широкомасштабну 
інформаційну підтримку шляхом формування 
чітких державних програм зі зміцнення іміджу 
країни, створення та просування її туристич-
ного бренду з акцентами на унікальності і пе-
ревагах медичного туризму в окремих регіонах 
країни (як у Німеччині, Ізраїлі, Індії тощо). Не-
обхідністю є також окреслення і контроль клю-
чових вимог до забезпечення безпеки медичних 
туристів та дотримання відповідальності за ре-
зультати. Адже потік медичних туристів у світі 
однозначно матиме тенденцію до зростання як в 
міжрегіональному, так і в міждержавному вимі-
рі. Цьому сприятиме сукупний вплив потужних 
факторів, сутність яких коротко охарактеризо-
вано у табл. 2.

Як зазначає О. П. Джангіров, «під впливом 
глобалізаційних процесів відбувається універ-
салізація технології ринку туристично-оздоров-
чих послуг, яка передбачає єдність нормативів, 
стандартів і регламентів медичних процедур» [1], 
і одночасно вказує на основні напрями цільових 
програм регіонального рівня щодо формування 
регіонального ринку медичного туризму.

На основі проведеного дослідження, ключо-
вими компонентами, які забезпечують регіо-
нальний розвиток ринку медичного туризму в 
регіонах-лідерах глобального масштабу, можна 
вважати:

– вигідне географічне розташування регіону;
– розвинена транспортна і сервісна інфра-

структура регіону, що відповідає міжнародним 
стандартам;

– наявність у регіоні визначних і цікавих 
туристичних осередків, можливостей органі-
зації індивідуальних туристичних маршрутів з 
врахуванням стану здоров’я споживача медич-
них послуг;

– відносно невисока оплата праці насе-
лення регіону, зокрема, на ринку медичного 
туризму;

– мінімальні бюрократичні, адміністратив-
ні та візові перепони для доступу на ринок ме-
дичного туризму іноземних учасників;

– збалансоване поєднання в діяльності 
закладів медико-туристичної сфери найбільш 
поширених медичних послуг (стоматологія, 

пластична хірургія, ортопедія, кардіо-лікування) 
з певними спеціалізованими і рідкісними сервіс-
ними послугами (бонусні SPA-процедури, акцент 
на сімейному відпочинку тощо);

– відповідність закладів, що функціонують 
на ринку медичного туризму, міжнародним стан-
дартам якості шляхом проходження і підтвер-
дження акредитації (JCI, TAS тощо);

– високий потенціал регіону щодо високок-
валіфікованих медичних фахівців (навчання або 
стажування за кордоном, володіння іноземними 
мовами, успішна медична практика шляхом за-
стосування інноваційних медичних технологій 
тощо);

– чітке законодавче та нормативно-право-
ве підґрунтя для усіх видів діяльності суб’єктів 
ринку медичного туризму;

– максимально своєчасне та достовірне ін-
формаційне забезпечення щодо діяльності (спе-
ціалізації, рівня кваліфікації персоналу, умов і 
вартості надання послуг тощо) суб’єктів регіо-
нального ринку медичного туризму потенційних 
споживачів медико-туристичних послуг, зокре-
ма, через он-лайн сервіси мережі Інтернет (ін-
формування, анкетування, віртуальне консуль-
тування, попередній запис тощо);

– функціонування закладів на регіональ-
ному ринку медичного туризму за принципом 
реінжинірингу, тобто «неперервного їх розви-
тку як системи в процесі надання комплексу 
послуг і просуванні нових напрямів діяльності 
шляхом розширення і модернізації наявних по-
слуг, їх інформаційного забезпечення» та удо-
сконалення [18];

– загальне позитивне політичне і соціаль-
но-економічне середовище в країні та її регіонах-
осередках медичного туризму;

– комфортні послуги зв’язку, інформації, 
доступність фінансово-кредитних банківських 
послуг в регіоні тощо.

Висновки. Ринок медичного туризму за 
кордоном має чітку тенденцію до зростання, 
оскільки це конкурентоспроможний і високо-
прибутковий сегмент світового ринку послуг, а 
тому стратегічна інтеграція регіонів України з 
високим потенціалом розвитку медико-турис-
тичних послуг в глобальну туристичну систему 
є закономірною необхідністю. Тому зі сторони 
регіональної влади та органів місцевого само-
врядування доцільним є певний протекціонізм, 
що матиме своє вираження у системі префе-
ренцій, пільговому оподаткуванні і наданні фі-
нансово-кредитних стимулів для нарощення і 
використання потенціалу регіональних ринків 
медичного туризму в Україні.
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 Постановка проблеми. В умовах фінансової 
кризи, яка характеризується великим коливан-
ням факторів внутрішнього і зовнішнього серед-
овища підприємства, загрозами його фінансових 
інтересів з боку окремих суб’єктів господарюван-
ня, високим рівнем фінансових ризиків, одним 
з актуальних напрямів управлінської діяльності 
підприємства є забезпечення його життєдіяль-
ності. Однією зі складових останньої є фінансова 
безпека підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій таких дослідників як О. І. Баранов-
ський [1], І. А. Бланк [2], З. М. Васильченко, 
І.  П. Васильченко [3], К. С. Горячева [4], 
Ю. Г. Лысенко, С. Г. Мищенко, Р. А. Руденский, 
А. А. Спиридонов [5], Л. С. Мартюшева [6], 
М. Ю. Погосова [8], В. В. Шелест [10], Р. С. Папе-Погосова [8], В. В. Шелест [10], Р. С. Папе- [8], В. В. Шелест [10], Р. С. Папе-
хін [7], Н. С. Самбуріна [9], дозволив встанови-Самбуріна [9], дозволив встанови- [9], дозволив встанови-
ти, що насьогодні вчені по-різному трактують це 
поняття і внаслідок цього по-різному підходять 
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до його забезпечення, оскільки в основному їх 
дослідження спрямовано на вдосконалення те-
оретичних положень та методичних підходів до 
антикризового управління підприємством. Втім 
достатньо очевидно, що останнє стає потрібним 
лише тоді, коли підприємство вже опинилося у 
стані фінансової небезпеки, – а головним, в умо-
вах мінливості та невизначеності ринкового се-
редовища, є недопущення цього.

Метою статті є обґрунтування визначення 
поняття «фінансова безпека» як на рівні держави, 
так і на рівні підприємства.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Фінансову безпеку підприємства досліджу-
ють як основний елемент та умова системи його 
економічної безпеки. На жаль, поняття «фінан-
сова безпека» як самостійний об’єкт управління 
в літературі поки що не має гідного висвітлення.

Не існує єдиного загального визначення по-
няття «фінансова безпека» як на рівні держави, 
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так і на рівні підприємства. Є низка формулю-
вань цього поняття на рівні державної безпеки, 
які розкривають його суть і дають підхід до тер-
міну «фінансова безпека підприємства».

Так, К. С. Горячева акцентує на тому, що фі-
нансова безпека підприємства виявляється у на-
явності такого фінансового стану, який характе-
ризується збалансованістю і якістю фінансових 
інструментів, технологій і послуг, стійкістю до за-
гроз, здатністю фінансової системи підприємства 
забезпечувати реалізацію власних фінансових ін-
тересів, місії і завдань достатнім обсягами фінан-
сових ресурсів, а також забезпечувати ефектив-
ний і сталий розвиток цієї фінансової системи [4].

З. М. Васильченко, І. П. Васильченко наго-
лошують, що фінансова безпека підприємства 
– це і є сама захищеність фінансових інтересів 
суб’єктів господарювання на всіх рівнях фінан-
сових відносин [3].

Р. С. Папехін стверджує, що фінансова 
безпека – визначає певний стан фінансової ста- – визначає певний стан фінансової ста-
більності, в якому повинно знаходитися підпри-
ємство для реалізації своєї стратегії, характери-
зується можливістю підприємства протистояти 
зовнішнім та внутрішнім загрозам [7].

М. Ю. Погосова, В. С. Лебедєва акцентують 
увагу на тому, що фінансова безпека підприємства 
– це складова економічної безпеки підприємства, 
яка являє собою такий стан підприємства, що:

– забезпечує оптимальне залучення та 
ефективне використання фінансових ресурсів 
підприємства;

– дозволяє самостійно розробляти та впро-
ваджувати фінансову стратегію;

– забезпечує оптимальне залучення та 
ефективне використання фінансових ресурсів 
підприємства;

– дозволяють ідентифікувати небезпеки та 
загрози стану підприємства та розробляти захо-
ди для їх вчасного усунення;

– має бути оцінена якісними та кількісними 
показниками, які мають граничні значення [8].

В. В. Шелест стверджує, що фінансова безпека 
підприємства – це такий фінансовий стан, який 
характеризується збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх впливів, дозволяє забез-
печити ефективну діяльність підприємства за 
рахунок оптимального залучення майна, переда-
ного установниками в управління в довгостроко-
вому періоді [10].

Н. С. Самбуріна вважає, що фінансова безпе-
ка підприємства – це стан захисту від загроз, що 
виникають у процесі його розвитку та функціону-
вання, як суб’єкт фінансових відносин [9].

На наш погляд, І. А. Бланк подає найбільш 
комплексний підхід до визначення поняття «фі-

нансова безпека підприємства» та виокремлює 
такі його характеристики:

– фінансова безпека підприємства є осно-
вним елементом системи його економічної безпеки, 
в загальному складі елементів економічної безпеки;

– фінансова безпека є системою кількісних 
і якісних параметрів фінансового стану підпри-
ємства, що в комплексі відображають рівень його 
фінансової захищеності;

– об’єктом забезпечення фінансової безпе-
ки є сформована система пріоритетних фінансо-
вих інтересів підприємства, що потребують за-
хисту в процесі фінансової діяльності;

– важливим цільовим спрямуванням сис-
теми фінансової безпеки підприємства є ство-
рення необхідних фінансових передумов стій-
кого зростання підприємства в поточному і пер-
спективному періодах;

– основою формування фінансової безпеки 
підприємства є ідентифікована система реальних 
і потенційних загроз зовнішнього та внутріш-
нього характеру його фінансовим інтересам;

– система фінансової безпеки конкретного 
підприємства припускає диференційований рі-
вень кількісних і якісних параметрів захищеності 
фінансових інтересів;

– фінансова безпека підприємства є систе-
мою, що забезпечує стабільність вадливих фінансо-
вих пропозицій розвитку підприємства, які форму-
ють захищеність його фінансових інтересів [2].

О. І. Барановський стверджує, що фінансо-
ва безпека – це рівень захищеності фінансових 
інтересів [1].

Л. С. Мартюшева запропонувала досліджува-
ти фінансову безпеку підприємства як кількісно 
та якісно детермінований рівень його фінансо-
вого стану, що забезпечує стабільну захищеність 
його пріоритетних збалансованих фінансових ін-
тересів від ідентифікованих реальних і потенцій-
них загроз зовнішнього і внутрішнього характе-
ру, параметри якого визначаються на основі його 
фінансової філософії і створюють необхідні пере-
думови фінансової підтримки його зростання в 
поточному і перспективному періодах [6].

Висновок. Виходячи з проведеного аналізу 
поглядів науковців стосовно визначення поняття 
«фінансова безпека», фінансову безпеку підпри-
ємства слід досліджувати, як діяльність з управ-
ління ризиками та захисту інтересів підприєм-
ства від зовнішніх та внутрішніх загроз з метою 
забезпечення стабільного розвитку підприємни-
цтва в поточній та стратегічній перспективах.

Відмінностями запропонованого визначення 
від існуючих є:

– по-перше, прагнення визначити поняття 
того, що забезпечення фінансової безпеки під-
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приємства є діяльністю фінансового менеджмен-
ту з безпеки;

– по-друге, визначення є показником оцін-
ки забезпечення фінансової безпеки підприєм-
ства – зріст капіталу власник (акціонерів) під-
приємства в розмірі, що необхідний для розви-
тку підприємницької діяльності та визначений у 
поточних і перспективних планах.

Таким чином, фінансова безпека є універ-
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Постановка проблеми. Кожна країна обирає 
власний шлях розвитку, надаючи перевагу або осо-
бистій свободі з високим ступенем господарського 
ризику, або економічній безпеці з високим ступе-
нем несвободи. Останнє характерно для країн з 
адміністративно-командною економікою, що базу-
ється на директивно-планових засадах.

Україна, отримавши у спадок саме адміністра-
тивно-командну економіку, за час незалежного 
існування розпочала процес трансформації еко-
номіки у напрямі до змішаної економіки. Глибина 
кризових потрясінь економіки України (як і інших 
країн колишнього СРСР) і східноєвропейських 
країн, яка припала на другу половину 80-х – поча-
ток 90-х років, зумовлена не тільки деформаціями 
командно-адміністративної системи. Ці економіч-
ні потрясіння були пов’язані з необхідністю доко-
рінного технологічного переозброєння виробни-
цтва, викликаного новим етапом науково-техніч-
ної революції.

Пошук найбільш прийнятних способів транс-
формації економіки України базується на світово-
му досвіді, який доводить, що основною умовою 
процвітання країн та націй стало суттєве підви-
щення рівня економічної свободи. Ознайомлен-
ня зі світовою практикою визначення рівня еко-
номічної свободи та обґрунтування необхідності 
розробки заходів щодо підвищення рівня еконо-
мічної свободи України зумовили актуальність 
теми цього дослідження.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам економічної свободи присвячено пра-
ці економістів-класиків, таких як А. Сміт, який 
визначив, що тільки вільний ринок дає можли-
вість досягти більшої продуктивності, а роль дер-
жави в економіці має зводитись до необхідного 
мінімуму, що полягає в запобіганні шахрайству, 
застосуванні сили на ринку та підтримці податко-
вої системи [7]. Прибічники неокласичних і лібе-
ральних поглядів, такі як М. Фрідман [8], Ф. Хайєк 
[9], Л. Ерхард [11] вважали, що умовою економіч-
ної свободи виступає ринкова економіка, а гаран-
том економічної свободи індивіда є його приватна 
власність. На думку сучасних українських вчених, 
таких як В. Геєць [3], А. Чухно [10], І. Булєєв [2] 
свобода індивіда має проявлятися не тільки в еко-
номічній сфері, а й соціальній, політичній, духо-
вній, причому при повній свободі від тиску влад-
них сил.

Метою статті є дослідження рівня економічної 
свободи в Україні та її місця у світових рейтингах 
щодо економічної свободи.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Загальна оцінка економічного розвитку кра-
їни в цілому надається світовими рейтингами на 
основі інтегральних показників, що дозволяють 
визначити місце країни серед інших країн світу.

Серед таких інтегральних показників можна 
виокремити індекс економічної свободи (Index of 
Economic Freedom), який визначає американська 
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дослідницька організація Heritage Foundation (з 
1995 року) та оприлюднює видання «Wall Street 
Journal».

Індекс економічної свободи є досить 
важливим показником, оскільки проведені 
світові дослідження вказують на достатньо 
сильну кореляцію між економічною свободою 
і процвітанням країни. Як правило, країни з 
високим рівнем економічної свободи мають вищий 
рівень добробуту громадян, особистої свободи і 
тривалості життя. Вільніші економіки набагато 
краще працюють над зменшенням бідності, ніж 
жорстко регульовані економіки.

Шведський учений Н. Берггрен довів, що при 
високому рівні розвитку економічної свободи 
всі верстви суспільства збагачуються більш 
рівномірно, а в країнах, де держава прагне 
максимально регулювати економіку, виграють 
лише деякі групи населення. На його думку, що 
нижчим є рівень економічної свободи в державі, 
то нижчими є особисті доходи її громадян і тим 
менше термін існування такого режиму [1].

Індекс економічної свободи Heritage Foundation 
розраховують як середнє арифметичне за десятьма 
рівноважними показниками: свобода бізнесу; 
свобода торгівлі; фіскальна (податкова) свобода; 
державні витрати; монетарна (грошова) свобода; 
свобода інвестицій; фінансова свобода; захист 
(гарантії) прав власності; свобода від корупції; 
свобода праці (трудових стосунків). Кожен з цих 
показників максимально оцінюється у 100 балів, 
таким чином, країна з абсолютно вільною 
економікою в результаті отримує 100 балів, а там, 
де свободи немає в принципі, відповідно – нуль.

За індексом економічної свободи країни світу 
поділяють на 5 умовних груп:

− вільні (free) – з показником 80–100 балів;
− переважно вільні (mostly free) – з показни-

ком 70–79,9 балів;
− помірно вільні (moderately free) – з показ-

ником 60–69,9 балів;
− переважно невільні (mostly unfree) – з по-

казником 50–59,9 балів;
− невільні (деспотичні) (repressed) – з показ-

ником 0–49,9 балів.
За даними Heritage Foundation серед 179 кра-

їн світу, представлених у звіті 2012 року, в першу 
групу (вільної економіки) увійшли країни, що на-
брали 80 балів і більше. Таких виявилось всього 
п’ять: Гонконг (тримає лідерство в рейтингу 18 
рік поспіль), Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія 
і Швейцарія [5].

Друга група країн з переважно вільною 
економікою налічує всього 23 країни, причому 12 з 
них – це країни Євросоюзу. Лідируючу позицію 
займає Канада (79,9 бали), США і Японія посідають 
10 (76,3 бали) і 22 (71,6 бали) місце відповідно. Слід 
зазначити, що переважно вільною економікою 
володіють тільки дві пострадянських республіки 
– Естонія (16 місце; 73,2 бали) та Литва (23 місце; 
71,5 бали), причому Естонія залишила позаду 
Фінляндію, Японію і Німеччину.

До третьої групи з помірно вільною економікою 
увійшли 62 країни з показником економічної 
свободи від 69,9 балів (Уругвай) до 60,1 (Ліван). До 
цієї групи, зокрема, зарахували: Грузію (34 місце; 
69,4 бали), Вірменію (39 місце; 68,8 бали), Латвію 
(56 місце; 65,2 бали), Болгарію (61 місце; 64,7 бали), 
Румунію (62 місце; 64,4 бали), Польщу (64 місце; 
64,2 бали), Казахстан (65 місце, 63,6 бали), 
Монголію (81 місце; 61,5 балів), Киргизстан 
(88 місце; 60,2 бали).

Рис. 1. Індекс економічної свободи України
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Переважно невільна економіка характер-
на для 50 країн з індексом економічної свободи 
від 59,9 до 50 балів. Групу очолює Азербайджан 
(91 місце; 58,9 бали), значно поступаються Молдо-
ва (124 місце; 54,4 бали), Таджикистан (129 місце; 
53,4 бали) і Росія (144 місце; 50,5 бали). Останнє 
150 місце у групі займає Лаос з індексом економіч-
ної свободи у 50,0 балів.

До групи країн нижчої категорії репресивних 
економік з показником індексу до 50 балів уві-
йшли 29 країн, серед яких Україна посіла 163 місце 
(46,1 бали), пропустивши вперед Бєларусь (153 міс-
це; 49,0 балів). Серед теперішніх і бувших країн 
СНД гірші показники лише в Узбекистані (164 
місце; 45,8 балів) та Туркменістані (168 місце; 43,8 
бали). Країна, що завершує перелік і має наймен-
ший бал – це Північна Корея (179 місце; 1 бал).

За 18 річний період становлення України 
величина індексу економічної свободи країни 
зросла з 39,9 балів (1995 рік) до 46,1 балів (2012 рік), 
причому з 1995 року по 2002 рік Україна була у 
групі країн з так званою «невільною економікою», 
з 2003 по 2008 роки країна покращила свій рейтинг 
і піднялась до позиції в групі країн з «переважно 
невільною» економікою з найвищим рівнем 
економічної свободи у 2005 році – 55,8 бали. Однак, 
починаючи з 2009 року, індекс економічної свободи 
є нижчим за 50 балів, що зараховує Україну до 
групи країн, де економічна свобода обмежується і 
є репресивною (рис. 1).

Крім того, Україна знаходиться на останньому 
місці в рейтингу серед 43 європейських країн та 
посідає позицію значно нижчу за середньосвітову 
(таблиця 1). 

З десяти критеріїв, що визначають загальний 
індекс економічної свободи, Україна має високі 
бали лише з трьох: у сфері торгівлі (84,4 бали), 
фіскальної (78,2 бали) та монетарної свободи 
(67,7 бали). Найнижчі бали отримано щодо 
свободи інвестицій (20 балів), свободи від корупції 
(24 бали), державних витрат (29,4 бали), захисту 
прав власності та фінансової свободи (по 30 балів).

Слід зазначити, що порівняно з минулим 
роком рівень економічних свобод в Україні 
виріс на 0,3 бала, що дозволило країні піднятися 

в рейтингу на одну сходинку. Це відбулося за 
рахунок позитивних зрушень у сфері монетарної 
політики, фіскальної свободи, свободи від 
корупції та свободи праці. Але таке зростання 
має досить скромний вигляд хоча б тому, що ще 
в 2006 році Україна посідала 117-те місце, будучи 
«переважно невільною».

Укладачі рейтингу вважають, що основи 
економічної свободи в Україні є достатньо 
крихкими, оскільки показники інвестиційної, 
фінансової свободи та свободи прав власності 
декілька років поспіль залишаються на тому ж рівні 
(20, 30 і 30 балів відповідно) і є значно нижчими за 
загальний рейтинг України та середньосвітовий 
рівень, а також погіршились позиції у сфері ведення 
бізнесу, торгівлі та державних видатків.

Рівень інвестиційної свободи в Україні 
(20 балів) значно нижчий від середньосвітового 
(49,3 бали). Причинами низького рівня свободи 
інвестицій експерти називають складність і 
суперечливість українського законодавства, 
що регулює інвестиційну діяльність, нерівність 
умов для українських та іноземних інвесторів та 
слабкий правовий захист інвесторів, непрозорий 
приватизаційний процес та інші причини, що 
обмежують легкість інвестування коштів в 
Україну.

Основними причинами зниження рейтингу 
України названо неефективність державних 
витрат і корупція, які тісно пов’язані між собою. 
Показник державних витрат (29,4) майже удвічі 
менший від середньосвітового показника (58,1). 
Державні витрати досягли 48,5 % ВВП, бюджетний 
дефіцит складає понад 3 % ВВП останніми роками, 
і державний борг досяг 40 % ВВП.

Висока і всепоглинаюча корупція впливає на 
всі економічні процеси в Україні. Зазначимо, що 
за індексом сприйняття корупції, який визначає 
авторитетна міжнародна правозахисна організація 
Transparency International, Україна в 2011 році по-
сідала 152 місце серед 183 досліджуваних країн [6]. 
Нагадаємо, що цей індекс ранжує країни і території 
відповідно до їх рівня сприйняття корупції в дер-
жавному секторі, оцінка виставляється за шкалою 
від 0 (дуже високий рівень корупції) до 10 (дуже 

Таблиця 1
Індекс економічної свободи України та його складові у 2012 році

Загальний 
бал

Свобода 
бізнесу

Свобода 
торгівлі

Фіскальна 
свобода

Державні 
витрати

Монетарна 
свобода

Свобода 
інвестицій

Фінансова 
свобода

Захист 
прав 

власності

Свобода 
від ко-
рупції

Свобода 
трудових 
стосунків

46,1 46,2 84,4 78.2 29,4 67,7 20,0 30,0 30,0 24,0 51,2
Середньосвітовий рівень

57,9 62,9 72,5 74,8 58,1 72,4 49,3 47,3 42,2 39,3 59,8

Джерело: [5]
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низький рівень). Слід зазначити, що Україна має 
лише 2,3 бали і поділяє сходинку разом з Таджи-
кистаном, відстаючи від Росії, Білорусі і Азербай-
джану (всі 143 місце; 2,4 бали) та розташована по-
руч із такими країнами як Уганда, Того, Республіка 
Конго, Гвінея-Бісау, Кенія, Лаос тощо.

Слабкий захист прав власності та поширена 
корупція значно знижують бажання займатися 
підприємницькою діяльністю та підривають 
перспективи довгострокового економічного 
розвитку. Судова система не вільна від політичного 
втручання, підлягає адміністративному тиску, 
відзначено суттєву судову корупцію. Політична 
нестабільність продовжує заважати розвитку 
українського приватного сектору. Втручання 
уряду та загроза експропріації приватного майна 
обмежують економічну активність в країні.

Серед чинників, які значно вплинули на зни-
ження індексу економічної свободи є рівень 
фінансової свободи, за яким Україна протягом 
2008–2012 років втратила два рівні у рейтин-
гу – з 50 до 30 балів. Фінансова свобода оцінює 
ступінь банківської ефективності та певною 
мірою незалежність від державного втручання і 
контролю фінансового сектора країни. Низький 
рівень фінансової свободи свідчить про надмірне 
втручання держави у діяльність банківської си-
стеми та розміщення кредитів, значний вплив 
державного регулювання фінансових послуг та 
складність створення нових фінансових установ, 
як наслідок, банки є недокапіталізованими, вели-
ка кількість неповернутих позик продовжує від-
дзеркалюватись на банківській системі. Рейтинг 
зазначає, що слаборозвинений фінансовий сектор 
України з великими зусиллями надає необхідні 
кредити для розвитку приватного сектора, водно-
час нормативно-правова база залишається непро-
зорою та обтяжливою.

Експерти Heritage Foundation вважають, що 
сучасна фінансова система України є слабкою 
і недорозвиненою (це стосується, насамперед, 
страхового ринку, недержавних пенсійних фон-
дів, ринку капіталу) і фактично не виконує сво-
їх прямих функцій – забезпечувати стабільний 
грошовий обіг, формувати потоки інвестицій і 
страхувати їх від фінансових ризиків. Диспро-
порція української фінансової системи виявля-
ються наочніше відносно високих темпів зрос-
тання кредитів і запозичень, як зовнішніх, так і 
внутрішніх. Валовий зовнішній борг, включаючи 
державні і корпоративні борги, досяг величез-
них для української економіки розмірів, переви-
щивши 100 млрд дол США у 2011 році, причому 
в цій сумі зовнішній борг банків досяг 39 млрд 
дол США. Обсяг державного боргу, окрім коштів 
Міжнародного валютного фонду, збільшував-
ся також за рахунок кредитів від інших міжна-
родних організацій, що перетворило Україну на 

одного зі світових лідерів серед позичальників. 
Збільшення державного боргу здійснюється зна-
чною мірою за рахунок його зовнішньої частини, 
яка номінується у вільно конвертованих грошо-
вих одиницях, що несе додаткові ризики через 
коливання курсів валюти [4, с. 233].

Отже, всі елементи фінансової системи (дер-
жавні фінанси, банківський і небанківський фі-
нансовий сектор) потребують перебудови. Осо-
бливо актуальним є реформування державних 
фінансів, насамперед державного бюджету, який 
не має довгострокового цільового планування і 
обмежується реалізацією поточних політичних 
завдань через політичну нестабільність, непро-
фесійність у формуванні і використанні фінан-
сових ресурсів.

Висновки. Отже, аналіз індексу економічної 
свободи України в розрізі його 10 компонентів по-
казує, що значення лише двох компонентів – «сво-
бода торгівлі» і «фіскальна свобода» перевищують 
середньосвітові. Особливо низькі значення порів-
няно з середньосвітовими отримали такі компо-
ненти як «державні витрати», «свобода інвести-
цій», «фінансова свобода», «захист прав власнос-
ті», «свобода від корупції».

Експерти Heritage Foundation вважають, що 
банківська система України є неефективною, 
фінансовий сектор недорозвиненим, а фінансова 
система в цілому є слабкою і фактично не виконує 
своїх прямих функцій.

Держава активно втручається не тільки у функ-
ціонування фінансового сектора, а й в економіку в 
цілому практично за всіма напрямами, стримуючи 
розвиток вільного ринку і заважаючи процесам 
ринкового ціноутворення і конкуренції.

Досвід передових країн світу свідчить про чітке 
розмежування повноважень держави і вільного 
ринку, що забезпечує досягнення найбільшого 
ефекту для країни. Адже результатом відсутності 
економічної свободи є лише бідність і низькі 
темпи економічного зростання.

Україна вже більше 6 років (за рішенням Ради 
міністрів ЄС – з 30.12.2005 р., США – з 17.02.2006 р.) 
має статус країни з ринковою економікою, з 
16.05.2008 року є членом Світової організації 
торгівлі та планує стати членом Євросоюзу, але 
дивлячись на її регрес в напрямі концепції стійкого 
розвитку, можна сказати, що країна ще довго не 
зможе потрапити в ЄС, оскільки економічний 
вимір погіршується та віддаляє країну в рейтингу 
сталого розвитку.

Таким чином, проблеми України щодо еко-
номічної свободи потребують оперативного ви-
рішення та визначення необхідних економічних 
реформ.
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Постановка проблемы. Увеличение производ-
ства знаний (в частности, усложнение технологий, 
вызывающее рост объема знаний) привело к не-
обходимости постоянно документировать разра-
ботки и создавать документы с описанием и ин-
струкциями по эксплуатации оборудования, про-
грамм, предметов и объектов.

Тех людей, которые создают документацию, 
называют техническими писателями, что являет-
ся дословным переводом с английского «Technical 
Writer», также встречается более широкое опре-
деление – «Technical Communicator». Сфера доку-
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Summary. The working functions of a technical 
writer, his main activities, competences and 
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Different types of documentation and stages of its 
development are described in details. The special 
attention is paid to the role of a technical writer in 
the context of a knowledge management system 
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ментирования достаточно широка, поэтому сле-
дует указать основные направления деятельности 
людей этой профессии:

− Описание технически сложных продуктов.
− Ведение документации согласно стандартам 

(ГОСТы серий 34 и 19, корпоративные правила).
− Составление инструкций по эксплуатации.
− Составление технических заданий.
− Разработка регламентов.
− Публикация документов.
− Управление базами знаний.

Технические писатели сочетают в себе черты 
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«технарей» и «гуманитариев», обычно ими ста-
новятся квалифицированные специалисты, ко-
торые могут ясно и доступно излагать свои мыс-
ли в письменном виде, а также могут посмотреть 
на объект своей работы со стороны того, кому 
предназначается документация, т. е. конечного 
пользователя.

Обычно, за исключением тех случаев, когда тех-
ническому писателю приходится создавать ТЗ и/
или регламент, его работа не является творчеством 
в чистом виде, и это отличает его от обычных пи-
сателей. Большей частью работа представляет со-
бой тщательное изучение описываемого объекта, 
поиск необходимой информации, оформление и 
редактирование текста. Можно сравнить техниче-
ского писателя с фильтром, который пропускает 
через себя большое количество информации, а на 
выходе дает понятный, удобный и приятный для 
использования документ.

В этом контексте приобретает особую значи-
мость качество работы писателя, т. к. нет ниче- к. нет ниче-к. нет ниче-
го проще, чем скопировать текст в документ и 
отформатировать его, однако, если документ не 
будет приятен глазу, не будет понятен и востре-
бован пользователем, то такой документ беспо-
лезен, – соответственно, время и силы будут по-
трачены впустую.

Обоснование полученных научных результа-
тов. Работу технического писателя можно условно 
разделить на два типа, каждый из которых отлича-
ется своими требованиями к документации.

Первый тип – это документация для пользо-
вателя, она характеризуется тем, что не всегда 
жестко регламентируется и в первую очередь 
оценивается по критериям приятности и полез-
ности для конечного пользователя. Критериями 
хорошего документа для пользователя являются 
наглядность, простота, краткость, внешняя при-
влекательность.

Второй тип – это документация для техниче-
ских специалистов и организаций, такая доку-
ментация пишется по стандартам, текст оценива-
ется в первую очередь по количеству и качеству 
информации, по функциональности и соответ-
ствию определенным требованиям. Часто такая 

документация имеет юридическую силу. Крите-
риями хорошего документа для технических спе-
циалистов и организаций являются соответствие 
стандартам, точность и полнота информации.

Основными направлениями деятельности 
технических писателей являются документация 
программных продуктов, подготовка публика-
ций и производство технической документации.

Технический писатель внимательно изучает 
материалы, предоставленные консультантами, 
знакомится с готовыми модулями или с про-
граммным средством в целом. При этом прини-
маются во внимание следующие аспекты:

− Реализованная или предполагаемая к 
реализации функциональность программного 
средства.

− Структура пользовательского интерфейса.
− Практические задачи, решаемые при экс-

плуатации программного средства.
− Проблемы и затруднения, которые могут 

возникать при эксплуатации программного 
средства.

Первичный сбор информации о программном 
средстве завершается составлением структуры 
документации. Дальнейший сбор информации 
включает в себя получение техническим писате-
лем консультаций, возможную подготовку чер-
новых версий и их обсуждение с консультантами 
и т. п. Сбор информации о программном сред-
стве продолжается вплоть до завершения разра-
ботки комплекта технической документации.

Структура документации отражает результа-
ты первичного сбора информации о программ-
ном средстве. Составленная структура обсужда-
ется с консультантами, корректируется и служит 
основой для дальнейшей работы.

Текст технической документации пишется с 
соблюдением принятых стандартов и требова-
ний качества, оговоренных ранее, при постанов-
ке задачи.

Иллюстрации подготавливаются со всеми 
требованиями стандартов и технической куль-
туры. Возможна подготовка как цветных, так и 
черно-белых иллюстраций. При необходимости 
изображения рабочих окон программного сред-

Рис. 1. Процесс создания технической документации
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ства снабжаются вспомогательными элемента-
ми (указательными стрелками, линиями разреза 
и т. п.), облегчающими понимание иллюстрации.

Аппаратом документа (в широком смысле) 
является ряд элементов текста и ряд его разделов, 
облегчающих пользование текстом и его воспри-
ятие. Аппарат технической документации состо-
ит из следующих основных элементов:

− перекрестные ссылки;
− оглавление;
− список иллюстраций;
− список таблиц;
− указатель;
− глоссарий.

Системы контекстной справки снабжаются 
аппаратом, который предусмотрен избранным 
форматом справки. Например, справка в фор-
мате HTML Help имеет оглавление, указатель, 
гиперссылки из одного раздела в другой, ссылки 
типа «См. также» и т. п.

Подготовка публикации может включать в себя 
следующие виды обработки готового документа:

− сборка документации;
− литературное редактирование;
− верстка;
− корректорская правка.

Сборка документации осуществляется в тех 
случаях, когда несколько технических писателей 
работают над отдельными частями документа-
ции. В этих случаях по завершении работы над 
частями выполняются следующие действия:

− соединение частей документации воедино;
− формирование единого аппарата доку-

ментации;
− выявление терминологических расхож-

дений и их устранение.
Литературное редактирование выполняется в 

тех случаях, когда к стилю документации предъ-
являются достаточно высокие требования. Лите-
ратурное редактирование включает в себя следу-
ющие аспекты:

− устранение стилистических недочетов;
− приведение текста в соответствие со спе-

циальными требованиями заказчика;
− устранение случайных терминологиче-

ских недочетов (нарушения единства терминоло-
гии, неправильное употребление терминов и т. д.).

В большинстве случаев той минимальной 
верстки, которую осуществляет технический 
писатель на стадии написания текста, недоста-
точно. Для подготовки печатной публикации 
осуществляется верстка текста. Верстка текста 
выполняется различными путями:

− сравнительно несложная верстка в 
Microsoft Word;

− выполняется самим техническим писате-

лем или верстальщиком с использованием спе-
циально разработанных шаблонов;

− профессиональная верстка в издатель-
ских системах (чаще всего в Adobe FrameMaker);

− частично выполняется техническим пи-
сателем, корректируется и дорабатывается про-
фессиональным верстальщиком. Используются 
специально разработанные шаблоны;

− верстка в технологии единого источника 
на основе DocBook.

При формировании PDF-файла осущест-
вляется автоматически на основе заданного 
шаблона.

Электронная публикация также нуждается в 
«верстке». Подготовка электронной публикации 
подчиняется своим законам: учитывается не пе-
чатный, а экранный вид документа, используют-
ся дополнительные возможности электронных 
форматов (интерактивные оглавления и пере-
крестные ссылки, система закладок).

Один и тот же документ или комплект доку-
ментов может быть сверстан для бумажной пу-
бликации и подготовлен в качестве электронной 
публикации.

В случае если к оформлению документации 
предъявляются специализированные требова-
ния какого-либо стандарта (например, ГОСТ), 
выполняется определенная работа по перео-
формлению готовых документов. Переоформле-
ние фактически выполняется в рамках процесса 
верстки. Стандартное оформление документа-
ции облегчается за счет заготовленных заранее 
шаблонов и заготовленных образцов. Эту рабо-
ту, как и верстку в целом, теоретически может 
выполнить сам технический писатель. Однако 
обычно работу поручают профессиональному 
верстальщику, хорошо знакомому с используе-
мым стандартом. 

Корректорская правка выполняется, если 
необходимо приблизить уровень подготовки 
технической документации к уровню профес-
сиональных книжных изданий. Корректорская 
правка осуществляется профессиональными 
корректорами. Часто возникает необходимость 
оперативного выполнения корректорской прав-
ки большого объема текста. В этом случае правка 
выполняется большим количеством корректоров 
и координируется редактором.

Производство технической документации сле-
дует за разработкой технической документации, 
ее тестированием и подготовкой публикации и не-
посредственно предшествует распространению.

Производство – процесс преобразования мате-
риалов из рабочего формата, в котором осуществля-
ется разработка документации и подготовка публи-
кации, в формат, пригодный для распространения. 
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Электронный документ первоначально 
создается с использованием одного из упо-
мянутых выше инструментов. Различают 
WYSIWYG-инструменты (Microsoft Word, Adobe 
FrameMaker) и инструменты, позволяющие стро-
го разграничить форму и содержание (техноло-
гии, основанные на DocBook).

− Для WYSIWYG-инструментов окончате-
льный вид документа может быть получен уже на 
стадии разработки документа. Однако по целому 
ряду причин рабочий формат неудобен для рас-
пространения. Поэтому выполняется преобразо-
вание в другой формат, как правило, в формат PDF.

Формат PDF позволяет хранить документ в 
виде одного файла, для просмотра которого не-
обходима лишь свободно распространяемая про-
грамма Acrobat Reader. При этом вид документа 
остается одним и тем же, независимо от настроек 
компьютера и операционной системы.

Формат PDF также поддерживает целый ряд 
вспомогательных функций, используемых при 
просмотре документа: закладки, гиперссылки, 
активные оглавления.

Для каждого рабочего формата используются 
специальные средства преобразования в формат 
PDF, интегрированные, как правило, с соответ-
ствующим инструментом.

− Для технологии единого источника на 
основе DocBook окончательный вид документа 
получается только после преобразования в тот 
или иной формат – в данном случае в формат 
PDF. Результатом разработки является опреде-
ленным образом структурированное содержи-
мое документации – единый источник. Только в 
результате производства появляются документы 
как таковые с присущими им свойствами: ти-
тульный лист, определенная последовательность 
изложения, те или иные элементы оформления, 
аппарат и т. д.

Составом комплекта документации, составом 
и внешним видом отдельных документов управля-
ют с помощью различных шаблонов и других на-
строек процесса преобразования DocBook –PDF.

При изготовлении печатной публикации 
предпринимаются следующие последовательные 
действия:

− преобразование подготовленного ранее 
макета в формат PDF;

− размещение заказа в типографии;
− передача в типографию материалов;
− получение тиража.

При подготовке печатной документации 
обычно имеет большое значение типографское 
качество продукции и соблюдение сроков по-
ставки. Поэтому, если есть такая возможность, 
прибегают к услугам типографий, известных как 

качеством, так и оперативностью работы. Ком-
пании, специализирующиеся в области техни-
ческих коммуникаций, обычно сотрудничают с 
несколькими типографиями на постоянной ос-
нове. Этот подход имеет еще и то преимущество, 
что нет необходимости каждый раз формулиро-
вать во всех подробностях требования к конеч-
ной продукции: исполнитель уже неоднократно 
сталкивался с подобной работой и знаком с по-
лиграфическими требованиями к технической 
документации.

Разные типографии принимают исходные 
материалы в разной форме. Некоторые из них 
готовы работать с макетом в рабочем форма-
те (Microsoft Word, Adobe FrameMaker). Другие 
предъявляют более жесткие требования. Опти-
мальным является порядок, при котором в типо-
графию передается файл или файлы в формате 
PDF, в которых содержится готовый оригинал-
макет будущей публикации. Типография берет 
на себя изготовление пленок, печать и переплет-
ные работы.

В случае если необходима печать нескольких 
экземпляров, к услугам типографии не прибега-
ют. Печать выполняется на лазерном принтере. 
Брошюровку осуществляют своими силами или 
прибегают к услугам переплетных мастерских.

Работа по подготовке системы контекстной 
справки организуется в виде цикла, который 
включает постоянную работу по подготовке и 
обновлению текста и периодическую компи-
ляцию итоговых файлов (в формате WinHelp, 
HTML Help и т. п.). Какие бы средства ни исполь-
зовались для подготовки текста справки: специ-
ализированные WYSIWYG-инструменты, про-
извольные HTML- или RTF-редакторы, техноло-
гия единого источника на основе DocBook или 
какие-то иные технологии, – производство ито-
говых файлов выполняется посредством запуска 
стандартного компилятора справки выбранного 
формата.

Каждая система имеет ключевые точки, такой 
точкой является технический писатель в системе 
управления знаниями, – в тех организациях, где 
есть такая должность. Технический писатель яв-
ляется одним из элементов системы управления 
знаниями, причем таким элементом, который 
может развивать и контролировать другие, на-
пример, базы знаний в компании и создание до-
кументации для адаптации новых сотрудников.

Основной задачей любого технического писа-
теля является формализация знаний. Человек в 
этой должности занимается поиском и анализом 
данных и информации, а затем превращает все 
это в формализованные знания в виде докумен-
тов. Если в компании есть только один или не-
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сколько технических писателей, то обычно у них 
нет отдельной сферы работы, и они занимаются 
формализацией всей рабочей информации, что, 
в свою очередь, приводит к ситуации, когда тех-
нический писатель лучше многих понимает логи-
ку работы компании, продукта или услуги. Такое 
понимание открывает широкие возможности 
для анализа.

Обычно технический писатель работает с ба-
зой знаний, где сам создает структуру или под-
держивает существующую, в этом качестве он за-
нимается работой и электронного библиотекаря, 
который заносит книги в каталог и расставляет 
по нужным полкам.

Структура документов очень важна, от нее 
во многом зависит ручная скорость поиска по 
базе, который обычно используется, когда нуж-
ны знания, но сложно подобрать ключевые слова 
для автоматического поиска. Невозможно пред-
ложить универсальную структуру, потому что 
она обязана учитывать специфику организации. 
Хорошей практикой является определение клю-
чевых точек в структуре базы знаний и размеще-
ния в них, например: списка меток, оглавления, 
ответов на часто задаваемые вопросы, ссылок на 
наиболее популярные страницы и т. д.

Важной частью работы технического писате-
ля является обучение сотрудников использова-
нию базы знаний или вообще результатов свое-
го труда, в этом его роль в разрешении одной из 
ключевых проблем системы управления знани-
ями – это пассивность сотрудников по отноше-
нию к системе, т. е. та ситуация, когда система су-
ществует, но сотрудники ее элементами почти не 
пользуются [1, 2]. Технический писатель должен 
не только создавать документацию с учетом ин-
тересов тех, для кого делается документация, но 
и доводить эту документацию до тех, кто будет ее 
использовать и следить за ее актуальностью.

Технический писатель выполняет различные 
должностные обязанности, связанные с доку-
ментированием, однако полезно выделить сре-
ди них те, которые непосредственно относятся к 
созданию, развитию и распространению знаний 
в организации.

− Собирает, обрабатывает, анализирует и 
систематизирует научно-техническую информа-
цию в части руководящих и нормативных мате-
риалов по разработке и оформлению техниче-
ской документации, новых информационных 
технологий разработки и оформления техниче-
ской документации на персональном компьюте-
ре с использованием текстовых и графических 
редакторов.

− Создает и редактирует документы, а так-
же их структуру, в базе знаний предприятия.

− Оказывает поддержку руководству по 
идентификации, кодификации и распростране-
нию знаний в организации.

− Занимается техническим редактировани-
ем научно-технических, информационных и нор-
мативных материалов предприятия на одном или 
нескольких языках.

− Организует начальную подготовку тек-
стовых информационных материалов предпри-
ятия к изданию полиграфическим способом.

− Участвует в экспертизе научных работ, в 
пропаганде научно-технических достижений, в 
подготовке публикаций, заявок на изобретения 
и открытия, а также в работе семинаров, конфе-
ренций, научно-технических обществ.

− Участвует в создании справочно-инфор-
мационного фонда предприятия.

− Консультирует руководство по вопросам 
наличия тех или иных знаний в организации.

− Разрабатывает и популяризирует нефор-
мальные документы, касающиеся деятельности 
компании, в целях повышения общей информи-
рованности (например, неформальный список 
людей, владеющих определенной информацией, 
знаниями или способных предоставить необхо-
димые данные).

Хороший технический писатель никогда не 
ограничивается простым созданием докумен-
тации: создание формальных документов, часто 
является лишь небольшой частью его работы, 
потому что многое из той документации, кото-
рую создает писатель, бывает не востребовано 
длительное время. Наиболее полезны актуаль-
ные и прикладные инструкции, которые позво-
ляют постоянно занятым сотрудникам быстро 
принимать решения и выполнять свои функции.

Технический писатель должен понимать, что 
хоть сами по себе любые знания универсаль-
ны, но для разных групп сотрудников они могут 
иметь разную ценность и сложность, поэтому 
необходимо создавать специализированные, 
упрощенные документы, такие как, например, 
инструкции, ориентированные на определенные 
группы пользователей и свободные от тех зна-
ний, которые не нужны этим людям.

Хорошо известен пример, когда лингвист 
из Венгрии читал учебник русского языка, не-
доумевая, зачем авторы так долго и непонятно 
объясняют разницу между словами «почему» и 
«зачем»: в венгерском языке соответствующие 
слова имеются, и означают то же самое, что и в 
русском. Позже выяснилось, что учебник, кото-
рый он читал, был переводом на венгерский язык 
учебника, написанного для англичан. Для англо-
язычных пользователей эту разницу необходимо 
объяснить, поскольку в английском языке одно 
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и то же слово «why» указывает и на причину, и 
на цель, и на основание, и на намерение. Таким 
образом, составить учебник русского языка для 
венгров – это не то же самое, что составить учеб-
ник русского языка для англичан.

Аналогичным образом, лекция о принципах 
управления персоналом для работников плано-
во-финансовых отделов и лекция на ту же тему 
для работников кадровых служб – это две совер-
шенно разные лекции. Рассказ о возможностях 
базы данных, предназначенный для инженеров, 
и рассказ на ту же тему, предназначенный для ме-
неджеров, должны радикально отличаться.

Отдельным аспектом функционирования 
базы знаний является разделение понятий (и 
функций) управления и администрирования. 
Управлением занимается технический писатель 
или специалисты технической поддержки по 
указаниям писателя, однако администрировани-
ем занимаются только специалисты технической 
поддержки.

Говоря об управлении базой знаний, в пер-
вую очередь обычно имеют в виду структури-
рование существующей в ней информации [3]. 
В зависимости от содержания, это может быть 
задачей, требующей большого приложения уси-
лий, поэтому лучше всего разрабатывать ясную 
структуру на ранних этапах с учетом будущих 
потребностей развития. Для разработки струк-
туры применяются обычные методы научного 
познания индукция, дедукция, экстраполяция 

и т. д. Если же говорить более простым языком, 
то следуя совету Юлия Цезаря – «разделяй и вла-
ствуй» – можно достигнуть результата. Для этого 
необходимо провести анализ документов и опре-
делить, по каким критериям можно разделить 
их на группы, затем определить взаимосвязь и 
иерархию групп, а после – построить иерархию 
внутри групп.

Все это необходимо делать с учетом возмож-
ного появления в будущем новых групп. Конеч-
но, прогнозирование с высокой точностью обыч-
но невозможно, поэтому следует определять 
наиболее общие критерии в качестве основной 
группировки документации, а более частные 
критерии использовать для объединения доку-
ментов внутри групп.

Структура документов в базе знаний должна 
отражать существующее положение дел и быть 
простой и понятной любому пользователю. Хо-
рошей практикой является создание отдельных 
сводных документов по конкретным вопросам, 
со ссылками на записи в базе знаний без учета те-
кущей иерархической структуры (например FAQ 
– акроним от англ. Frequently Asked Questions – 
часто задаваемые вопросы).

Наличие базы знаний создает проблему, 
обычную для любого элемента системы управ-
ления знаниями, – невостребованность. Каким 
бы отличным ни был инструмент, он бесполе-
зен, если им никто не пользуется. Это выглядит 
парадоксально, но элементы систем управления 

    Рис. 2. Упрощенное отображение взаимодействия различных пользователей с базой знаний
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знаниями, которые призваны помогать людям 
развиваться, игнорируются этими же людьми в 
пользу более привычных и хорошо известных 
методов [4, 5].

В данном случае, техническому писателю не-
обходимо продвигать и рекламировать использо-
вание базы знаний. Бесполезно и вредно бороть-
ся с тем, что людям проще позвонить, подойти и 
спросить, чем найти в базе знаний нужный до-
кумент и прочитать. Несомненно, личные ком-
муникации очень важны, тем не менее, следует 
постоянно указывать, что по данному вопросу 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы 
совершенствования нормативов банковской 
ликвидности с учетом особенностей транс-
формации текущих пассивов в срочные ресур-
сы. При моделировании показателей ликвид-
ности изменен принцип группировки активов 
и пассивов баланса по времени. Предложены 
формулы для расчета нормативов текущей, 
краткосрочной и долгосрочной ликвидности.

Summary. The article deals with the problems of 
improving bank liquidity standards considering the 
peculiarities of transformation of current liabilities 
into emergency resources. When modeling the 
liquidity, the principle of grouping balance assets 
and liabilities has been changed over time. Formulas 
for calculating current, short-term and long-term 
liquidity standards have been offered.
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Постановка проблемы. Максимизируя при-
быль, банки стремятся к увеличению объемов 
высокодоходных операций с соответствующими 
уровнями рисков дисбалансов активов и пасси-
вов по срокам и суммам. Для стабильной работы 
банковской системы необходимо, чтобы банки 
адекватно решали не только вопросы трансформа-
ции сроков, объемов и рисков поступающих в их 
распоряжение средств, но и успешно решали об-
ратную задачу по выводу срочных активов из ин-
вестиционных горизонтов в первичные резервы, 
для покрытия своих обязательств перед клиентами 
и кредиторами. Банкам разных банковских систем 
это удается не всегда, особенно при неблагопри-
ятном стечении обстоятельств, ограничивающих 
доступ к внешним источникам денежных средств. 
Одним из источников данных проблем является не 
адекватное отражение в существующей системе ре-
гулируемых показателей ликвидности закономер-
ностей прямых и обратных процессов трансфор-
мации текущих пассивов, которые реально имеют 
место в банковской деятельности. В результате, 
наряду с уже хронической проблемой избыточно-

сти величин нормируемых показателей ликвидно-
сти в отечественной банковской системе, нередки 
случаи их нарушения и банкротства. Эти негатив-
ные явления, в совокупности с последствиями не-
давнего финансового кризиса, который поразил и 
банковскую систему Украины, подтверждают ак-
туальность проблемы совершенствования регули-
руемых показателей ликвидности на основе учета 
особенностей процессов трансформации текущих 
пассивов в «длинные» ресурсы.

Анализ последних публикаций и исследова-
ний. Различные аспекты проблем, связанных с во-
просами оценки и регулирования банковской лик-
видности в последние годы стали предметом внима-
ния многих ученых: Г. Азаренковой, О. В. Васюрен-
ко, З. М. Васильченко, В. И. Мищенко, Е. Галицкой, 
А. В. Сомик, В. В. Крыловой, Р. М. Набока и др.

В научно-аналитических материалах [1] ком-[1] ком- ком-ком-
плексно и всесторонне исследуется зарубежный 
опыт регулирования и надзора за банковской лик-
видностью. В рекомендациях по совершенствова-
нию практики ее регулирования в отечественной 
банковской системе, основное внимание авторы 
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уделяют организации регулирования и направле-
ниям его совершенствования. «Для преодоления 
недочетов коэффициентного метода оценки ри-
ска ликвидности органам надзора рекомендует-
ся разрабатывать в дополнение к обязательным 
нормативам другие коэффициенты с граничными 
значениями, рассчитанными с учетом специфики 
деятельности кредитной организации и разных со-
ставляющих риска. … Для более точного анализа 
качества активов и пассивов и определения уров-
ня риска целесообразно применять структурный 
метод анализа ликвидности …» [1, с. 162]. Авторы 
признают несовершенство существующих в Украи-
не нормативов ликвидности, однако, новые подхо-
ды к моделированию ее нормируемых показателей 
или к совершенствования уже существующих по-
казателей в работе не рассматриваются.

Ряд авторов [2, 3] предлагает дополнительно к 
действующим в Украине нормативам мгновенной, 
текущей и краткосрочной ликвидности ввести 
норматив долгосрочной ликвидности, по аналогии 
с показателями которые используются в Германии 
и России [2] либо – нормативы среднесрочной и 
долгосрочной ликвидности [3]. При этом методо-
логические аспекты совершенствования модели-
рования регулируемых показателей ликвидности 
с учетом особенностей структурирования и пози-
ционирования параметров их расчета остаются не 
исследованными. Необходимость введения в Укра-
ине норматива долгосрочной банковской ликвид-
ности сомнений не вызывает. Однако, для этого 
необходим более глубокий и системный поиск не 
только способа расчета показателя долгосрочной 
ликвидности, но и его гармонизации с показателя-
ми текущей и краткосрочной ликвидности.

Целью статьи является разработка предложе-
ний по совершенствованию нормативов банков-
ской ликвидности на основе комплексного учета 
реальных процессов трансформации текущих пас-
сивов в «длинные» ресурсы и изменения принципа 
периодизации активов и пассивов при моделиро-
вании регулируемых показателей.

Обоснование полученных научных результатов. 
К текущим пассивам банка относятся денежные 
средства на текущих и приравненных к ним счетах 
клиентов, на корреспондентских счетах других бан-
ков (счета Лоро), а также – на транзитных счетах 
по операциям с клиентами и по другим расчетам. 
Особенностями этих денежных средств являются 
характер банковских обязательств по ним, класси-
фицирующийся как обязательства до востребова-
ния и, соответственно, низкая цена их привлече-
ния для банков. Основная масса текущих пассивов 
формируется банками за счет остатков средств на 
текущих счетах клиентов. Именно они являются 
самыми желанными для банковских учреждений 
и именно за эти средства идет постоянная жесткая 
борьба во всех, без исключения, банковских систе-

мах, которая проявляется как борьба за клиентов. 
Это обусловлено не только низкими ценовыми па-
раметрами средств до востребования, адекватны-
ми характеру обязательств, но и их объемами, со-
поставимыми с краткосрочными и долгосрочными 
депозитами банков. Основным же фактором, ко-
торый придает текущим пассивам свойства, ради 
которых банки включаются, в борьбу за клиентов, 
не редко весьма жесткую и скрытую, является их 
способность трансформироваться в «длинные» ре-
сурсы. Это свойство текущих пассивов позволяет 
банкам получать значительно большую прибыль от 
операций активно-пассивного характера по срав-
нению с использованием более дорогих срочных 
привлеченных и заемных средств.

В период финансового кризиса депозиты до 
востребования юридических и физических лиц 
проявили более высокий уровень стабильности 
в банковской системе Украины по сравнению с 
долгосрочными и краткосрочные депозиты бан-
ков (рис. 1). За период с 01.01.2009 г. до 01.01.2010 г. 
объем долгосрочных депозитов уменьшился на 
79 438  млн грн, а снижение краткосрочных депо-
зитов в 2010 году составило 1 858 млн грн.

Одновременно с этим следует отметить, что 
средства на текущих счетах физических лиц, в це-
лом по банковской системе, даже в период финан-
сового кризиса, постоянно увеличивались. Лишь в 
разгар кризиса, в течение года, их рост резко замед-
лился, что представлено на рис. 2.

Исследуя природу и закономерности формиро-
вания и трансформации текущих пассивов, в мо-
нографии [5, с. 61, 62] автор отмечает, что «Транс-
формация «коротких» средств до востребования в 
«длинные» ресурсы осуществляется поддержкой 
суммарного объема коротких средств путем по-
стоянного оперативного пополнения выбывае-
мых средств. В результате создается динамическое 
равновесие между притоком и оттоком средств де-
нежных потоков с формированием неснижаемого 
остатка в течение времени, которое определяется 
продолжительностью того периода, на протяже-
нии которого банк способен поддерживать сло-
жившееся «динамическое равновесие». Если банк 
надежно и эффективно будет функционировать в 
длительной перспективе, на протяжении всей его 
«жизни», то неснижаемая часть текущих пассивов 
может размещаться в активы на сроки, сопостави-
мые с продолжительностью функционирования 
банка. В этом случае неснижаемая часть текущих 
пассивов сравнима по возможности ее размещения 
в активы с постоянным банковским ресурсом – его 
нетто-капиталом.».

Повышение эффективности функционирова-
ния банковской системы требует увеличения в 
составе привлекаемых банками средств доли ста-
бильных ресурсов. Это, в свою очередь, требует 
обоснованного учета стабильной части текущих 
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пассивов  (ТПconst) как при размещении ресурсов, 
так и при моделировании нормируемых показате-
лей банковской ликвидности.

В соответствии с Инструкцией «О порядке ре-
гулирования деятельности банков в Украине» [6] 
НБУ установлены три норматива ликвидности: 
норматив мгновенной ликвидности, норматив те-
кущей ликвидности и норматив краткосрочной 
ликвидности.

Норматив мгновенной ликвидности (Н4) уста-
навливает минимально необходимый объем де-
нежных средств в кассе ( Kc), на корреспондентских 
счетах в НБУ и в других банках (активное сальдо 
по счетам Ностро и Лоро) (Ka) для обеспечения вы-
полнения текущих обязательств в течение одного 
операционного дня:

(1)

где ТП – текущие пассивы банка, сформирован-
ные из обязательств текущего характера, участву-
ющих в расчете норматива: средства до востре-
бования субъектов хозяйственной деятельности, 
физических лиц и небанковских финансовых уч-
реждений; сумма превышения средств на корре-
спондентских счетах Лоро над суммой средств на 
корреспондентских счетах Ностро; средства Госу-
дарственного бюджета Украины и других фондов 
Украины; средства Национального банка на кор-
респондентском счете в банке; срочные средства 
субъектов хозяйственной деятельности, физиче-
ских лиц и небанковских финансовых учрежде-
ний, конечный срок погашения которых наступил; 
просроченная задолженность по депозитам других 
банков; транзитные счета по операциям с клиента-
ми банка и по другим расчетам.

Норматив текущей ликвидности (Н5) устанав-
ливает минимально необходимый объем активов 

банка для обеспечения выполнения текущего объ-
ема обязательств в течение одного календарного 
месяца. Данный норматив рассчитывается как от-
ношение активов и обязательств с конечными сро-
ками погашения до 31 дня.

Для возможности оценки способа периоди-
зации активов и пассивов при расчете текущей и 
краткосрочной ликвидности в соответствии с упо-
мянутой Инстукцией рассмотрим интервальные 
параметры их расчета более детально. С учетом 
этого формулы расчета указанных нормативов 
представим в следующем виде. 

Норматив текущей ликвидности рассчитывает-
ся по формуле:

(2)

где А1-31 – активы с конечными сроками погаше-
ния от 1 до 31 дня включительно;

О1-31 – обязательства с конечными сроками по-
гашения от 1 до 31 дня включительно.

Норматив краткосрочной ликвидности рассчи-
тывается по формуле: 

(3)

где А32-365  – активы с конечными сроками пога-
шения от 32 до 365 дней включительно;

О32-365 – обязательства с конечными сроками по-
гашения от 32 до 365 дней включительно.

В соответствии с Инструкцией [6], назначение 
периодов для группировки активов и пассивов, осу-
ществляется таким образом, что начало отсче-
та периода каждого из нормативов остается по-
стоянным, а его конечное значение лонгируется: до 
востребования; от до востребования до 31 дня; от 
до востребования до 1 года. Данный способ периоди-
зации выборок активов и пассивов имеет «аккуму-
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Рис. 1. Структура и динамика депозитов 
резидентов в банках Украины

Источник: [4].

Рис. 2. Динамика средств на текущих счетах 
физических лиц и субъектов хозяйствования

Источник: [4].
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лирующий» характер: каждый последующий пери-
од расширяясь поглощает предыдущий. Это ведет 
к тому, что первичные резервы в виде средств на 
корреспондентских счетах и в кассе банка (в чис-
лителе), а также текущие пассивы (в знаменателе 
формул (1,2 и 3) одновременно используются в рас-
четах показателей мгновенной (Н4), текущей (Н5) 
и краткосрочной (Н6) ликвидности. Аналогично, 
обязательства с конечными сроками погашения от 
1 до 31 дня включительно используются в расчете 
показателей текущей (Н5) и краткосрочной (Н6) 
ликвидности.

Такой принцип периодизации активов и пасси-
вов позволяет перекрывать недостающие активы 
любой срочности денежными средствами на кор-
респондентских счетах и в кассах банков. Соответ-
ственно, краткосрочные активы могут подменять-
ся первичными резервами и текущими активами. 
Таким образом, допускается сверхнормативное 
увеличение первичных резервов не для покрытия 
текущих обязательств банка, а для выполнения 
нормативов Н5 и Н6, что является дополнитель-
ным фактором возникновения скрытых структур-
ных дисбалансов. Одновременно, это дает осно-
вание считать что, существующая система норма-
тивов ликвидности является одним из факторов 
устойчивого избытка их фактических величин в 
банковской системе Украины на протяжении дли-
тельного периода времени (табл. 1).

В соответствии с теорией трансформации бан-
ковских ресурсов параметр ТП состоит из перемен-
ной (ТПvar) и постоянной части (ТПconst). Поэтому, 
целесообразно чтобы в нормативах ликвидности 

был заложен механизм четкого позиционирования 
доли параметра , которую регулятор считает допу-
стимой для использования в операциях текущего, 
краткосрочного и долгосрочного характера. Отсут-
ствие такого механизма делает систему существую-
щих нормативов ликвидности не достаточно адек-
ватной по отношению к сложным и динамичным 
процессам вывода или «лифтинга» размещенных 
денежных средств из инвестиционных горизонтов 
в первичные резервы.

Существующие показатели мгновенной, теку-
щей и краткосрочной ликвидности имеют дис-
кретный, по отношению к реальным процессам 
формирования и размещения ресурсов, характер 
и не обеспечивают необходимую полноту, непре-
рывность и эффективность управления потоками 
активов и пассивов при разработке и функциони-
ровании внутрибанковских систем управления 
ликвидностью. Поэтому, при моделировании нор-
мативов ликвидности необходимо: во-первых, что 
бы нормируемые показатели ликвидности были 
адекватны инструментарию внутрибанковского 
управления ею и, во-вторых, что бы они учитывали 
реальные процессы трансформации текущих пас-
сивов в «длинные» ресурсы. Обусловлено это тем, 
что какой бы метод управления и дополнительные 
коэффициенты ликвидности банковский менед-
жмент не использовал в повседневной деятель-
ности, все они прежде всего должны обеспечить 
соблюдение нормативов ликвидности установлен-
ных Национальным банком.

В настоящее время научно доказаны закономер-
ности трансформации не только текущих пассивов 

Таблица 1
Динамика фактических величин нормируемых показателей ликвидности 

в целом по банковской системе Украины.

Дата

Нормируемые показатели ликвидности

мгновенная
(не менее 20 %)

Текущая
(не менее 40 %)

Краткосрочная
(не менее 20 %, 

с 1.03.2010 – 60 %)

  Фактическое значение, %
на 01.01.2005 г. 61,40 74,34 44,55
на 01.01.2006 г. 61,56 73,87 40,17
на 01.01.2007 г. 56,73 70,19 37,83
на 01.01.2008 г. 53,60 75,32 39,93
на 01.01.2009 г. 62,38 75,16 32,99
на 01.01.2010 г. 64,45 72,90 35,88
на 01.01.2011 г. 58,80 77,33 91,19
на 01.01.2012 г. 58,48 70,53 94,73
на 01.07.2012 г. 55,24 83,49 92,81

Составлено на основании иточника: [7].



65FINANCIAL SPACE     № 3 (7) 2012

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

СКнетто – собственный капитал банка за минусом 
основних средств и нематериальных активов;

Асвыше 365 – активы с конечними сроками пога-
шения свыше одного года.

При этом, величины коэффициентов транс-
формации стабильной части текущих пассивов         ТПconst в ресурсы соответствующей срочности 
устанавливаются Национальным банком (К1 + К2 
+ К3 = 1,0) в зависимости от ситуации сложив-
шейся в банковской системе.

Приведенный порядок расчета норматива 
долгосрочной ликвидности легко адаптируется 
и к учету особенностей трансформации кратко-
срочных пассивов в долгосрочные ресурсы.

Выводы. Предлагаемое совершенствование 
системы нормируемых показателей банковской 
ликвидности на основе комплексного учета зако-
номерностей трансформации текущих пассивов 
в «длинные» ресурсы и изменения принципа пе-
риодизации активов и пассивов в процессе мо-
делирования показателей позволит локализовать 
основной источник структурных дисбалансов в 
отечественной банковской системе. Одновремен-
но, появляется возможность консолидировать и 
гармонизировать усилия Национального банка и 
банковских учреждений по обеспечению их ста-
бильности на принципах экономической целесо-
образности и адекватности реальным процессам 
в банковском секторе экономики.

в краткосрочные и долгосрочные ресурсы, но и 
мобилизованных банками краткосрочных средств 
в долгосрочные ресурсы [5, с.  108–112, 145–152]. 
Поэтому, моделирование системы нормативных 
показателей ликвидности должно осуществляться 
на основе накопленных знаний в теории трансфор-
мации банковских ресурсов.

Учитывая изложенное, считаем целесообраз-
ным в отечественной практике регулирования 
банковской ликвидности, наряду с нормативом 
мгновенной ликвидности, использовать следую-
щие модели нормативов текущей, краткосрочной 
и долгосрочной ликвидности, в основу которых 
заложены и принцип последовательной интер-
вальной периодизации параметров расчета, и за-
кономерности трансформации текущих пассивов в 
«длинные» ресурсы.

Норматив текущей ликвидности принимает 
следующий вид:

(4)

где

Норматив краткосрочной ликвидности прини-
мает следующий вид:

(5)

Норматив долгосрочной ликвидности предла-
гается рассчитывать по следующей формуле:

(6)

где Освыше 365 – обязательства с конечними срока-
ми погашения свыше одного года;
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Постановка проблеми. Необхідність 
модернізації регіональних соціо-економіко-
екологічних систем зумовлена формуванням в 
регіонах особливих умов економічного зростання 
з врахуванням процесів глобалізації економіки 
та домінуванням теоретичних засад концепції 
сталого розвитку в більшості країн і регіонів 
світу, в тому числі України. Спостерігається 
також трансформація економічних відносин 
на фоні процесів регіоналізації в соціально-
політичній сфері, економіці та інституційному 
середовищі національного простору, що 
зумовлює появу певних ефектів, важливих з 
позиції забезпечення сталого розвитку регіонів 
держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 
цієї проблематики засвідчив, що науковий ін-
терес до неї посилився відносно недавно в еко-
номічній науці. Зокрема, поштовхом стали пра-
ці професора Штудгарського університету Г. Ха-
кена [1] та його однодумця з питань самоорга-
нізації складних систем, лауреата Нобелівської 
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системи на засадах сталого розвитку. 
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Summary. Essence and characteristic signs 
of synergetic effect resulting from functioning of 
the region as a complex system on principles of 
sustainable development are investigated in the 
article. The key displays of synergetic effect are 
defined in social, economic and environmental 
spheres of region.

премії І. Пригожина [2], які довели універсаль-
ність синергетичного підходу шляхом усунення 
«класичних» обмежень більшості економічних 
процесів, пов’язаних з їх рівноважністю, ліній-
ністю, закритістю тощо. Серед відомих фунда-
ментальних праць, в яких досліджено синерге-
тичний ефект, на нашу думку, варто відзначити 
роботи Ю. Данилова, Б. Кузнєцова, Є. Князеву, 
С. Курдюмова, М. Моїсеєва, І. Ансоффа, М. Пор-
тера, Е. Кемпбелла, В. Буданова та ін. Щодо ві-
тчизняних дослідників ефекту синергії, то нині 
спостерігається активізація наукових пошуків в 
даному напрямі, зокрема, С. Єрохіна, І. Крюко-
вої, Ю. Капітанець тощо.

Проте, попри багатогранне висвітлення в 
науковій літературі цього питання і враховуючи 
значний внесок вищезгаданих вчених у вивчення 
синергетики як міждисциплінарного напряму 
наукових досліджень, вважаємо за необхідне 
підкреслити, що глибшого та ґрунтовнішого 
вивчення потребує питання висвітлення 
синергетичного ефекту з позицій засад сталого 



67FINANCIAL SPACE     № 3 (7) 2012

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

розвитку складних соціо-економіко-екологічних 
регіональних систем.

Метою статті є теоретичне дослідження 
сутності, характерних ознак та ключових проявів 
синергетичного ефекту, що виникає в результаті 
функціонування складної соціо-економіко-
екологічної системи регіону в контексті його 
сталого розвитку.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Однією з найважливіших системних 
властивостей регіону є ефект самоорганізації, 
під яким розуміють властивість системи 
набувати просторову, часову або функціональну 
структуру без специфічного впливу ззовні, тобто 
впливу, який нав’язував системі структуру або 
певний спосіб функціонування [1].

Фундаментальним принципом само-органі-
зації вважають виникнення нового порядку й 
ускладнення системи через флуктуації станів 
елементів і підсистем (випадкові відхилення ве-
личин від їх середніх значень, що характеризу-
ють хаотичність динаміки системи). У складних 
відкритих системах відхилення згодом зроста-
ють, накопичуються і призводять або до руйну-
вання колишньої структури, або до виникнення 
нового порядку. Розуміння механізмів цих про-
цесів забезпечить їх цілеспрямоване викорис-
тання в процесах управління сталим розвитком 
регіону. На думку Є. Н. Князевої і С. П. Курдю-
мова, вивчивши механізми самоорганізації та 
використовуючи штучно створювані флуктуа-
ції, можна спрямовувати систему в потрібному 
людині напрямку розвитку [3], що особливо 
актуально у світлі глобальної потреби забезпе-
чення сталого розвитку територій, поряд з необ-
хідністю об’єднання наукових зусиль фахівців 
різних галузей знань.

Синергізм відіграє значну роль в системах 
всіх видів і рівнів організації. Закон синергії 
стверджує, що будь-яка складна динамічна 
система прагне отримати максимальний ефект 
за рахунок своєї цілісності; прагне максимально 
використовувати можливості кооперування 
для досягнення ефектів. В основу закону 
синергії покладено принцип емергентності 
(емерджентності) складних систем: спільна дія 
декількох факторів завжди або майже завжди 
відрізняється від суми роздільних ефектів. 
Ця відмінність, яку зазвичай називають 
ефектом синергії, кооперативним ефектом, 
фактором взаємодії, є кількісним вираженням 
емергентності або синергії.

Р. А. Фатхутдінов висвітлює закон синергії, 
який виявляється в тому, що сума властивос-

тей системи не дорівнює сумі властивостей її 
компонентів. Різниця між сумою властивостей 
системи і сумою властивостей її компонентів 
називається синергетичним ефектом, додатко-
вим ефектом творчої взаємодії компонентів. 
При високій організованості системи сума влас-
тивостей системи буде вища за суму властивос-
тей її компонентів. При низькій організованості 
системи сума її властивостей буде менше суми 
властивостей компонентів. Головною стадією 
життєвого циклу систем, на якій закладається 
синергетичний ефект, є перша, стадія зароджен-
ня. Отримати синергетичний ефект можна за 
рахунок творчої взаємодії компонентів системи 
(структур, працівників, елементів організації 
тощо) [4, с. 69–70].

Загалом, принципову картину синергетич-
ного підходу логічно представлено в роботі 
професора Б. Л. Кузнецова «Введення в еконо-
мічну синергетику». З позиції синергетично-
го підходу, яку засновано на самоорганізації 
великих і складно організованих систем, яки-
ми також є регіональні утворення, підкреслю-
ється, що даним системам не можна жорстко 
нав’язувати шляхи їх розвитку, лише необхідно 
виявляти їх тенденції.

Серед робіт, присвячених дослідженням 
синергетичного ефекту з погляду аналізу 
регіону як системи, логічною видається 
точка зору проф. В. В. Царьова, який під 
синергетичним ефектом пропонує розуміти 
таку характеристику, яка б відображала 
інтегральну (сукупну, багатосторонню) 
числову оцінку економічних, фінансових, 
інвестиційних та інших переваг розробленого 
і реалізованого стратегічного, прогнозного або 
поточного плану системи [5, с. 270].

Синергетичний ефект в системі, зокрема 
регіональній, можна охарактеризувати як:

− «вибуховий» або «проривний» ефект, 
що спостерігається при порушенні усталених 
закономірностей в еволюції.

− ефект революційний, при якому 
відбувається поява просторово-тимчасового 
порядку нової якості;

− ефект узгодженої діяльності підсистем 
у системі, що функціонують в умовах 
нерівноважності, незворотності і нелінійності.

При цьому необхідно враховувати 
основні методологічні засади, що пов’язані 
із застосуванням синергетичного підходу до 
аналізу складних регіональних систем. Зокрема, 
дослідники виокремлюють такі характерні 
ознаки:
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1) незамкнутість системи, адже для того, 
щоб у складних системах відбувалися процеси 
самоорганізації, вони повинні бути відкритими;

2) нерівноважність процесів, адже як 
зазначив М. Моїсеєв: «Стійкість, доведена до 
своєї межі, припиняє будь-який розвиток. Вона 
суперечить принципу мінливості. Занадто 
стабільні форми – це тупикові форми, еволюція 
яких припиняється. Надмірна адаптація ... така 
ж небезпечна для досконалості вигляду, як 
нездатність до адаптації» [6, с. 67];

3) незворотність економічної еволюції, 
адже проходження через точки розгалуження 
еволюційного дерева, довершений «вибір», 
закриває інші альтер нативні шляхи і робить 
тим самим еволюційний процес незворотним 
[7, с. 63].

4) нелінійність перетворень, оскільки 
реакція соціо-економіко-екологічної системи 
регіону на зміни зовнішнього або внутрішнього 
середовища не пропорційна цим змінам;

5) неоднозначність економічних цілей, 
оскільки з позицій синергетики майбутнє 
імовірнісне, неоднозначне, але разом з тим воно 
не може бути будь-яким [7, с. 65].

Синергетичний підхід щодо управління 
регіоном як складною системою повинен 
виходити з таких положень (на основі [8]):

− питання функціонування регіональної 
економіки є невіддільними від питання, як 
вона насправді влаштована і функціонує. 
Однозначно можна говорити про те, що регіон 
– це самоорганізована економічна система на 
мезорівні. Основні зміни, що відбуваються 
в ньому, викликані внутрішніми силами і 
процесами, тоді як зовнішнє середовище може 
бути причиною цих змін, але цілком їх не 
детермінує;

− процес управління сталим розвитком 
таких систем передбачає переведення системи з 
одного стану в інший, яке визначається цілями 
управління. Для цього необхідно правильно 
впливати на структурні підсистеми, щоб вони 
розвивалися в бажану сторону;

− управління практично завжди є 
системним, а управлінські впливи на одну з 
ключових підсистем (соціальну, економічну 
чи екологічну) впливають на рішення, що 
ухвалюють в інших підсистемах;

− превалюючий в сучасній науці підхід до 
управління (коли результат керуючого впливу 
є прямо пропорційним наслідком докладання 
зусиль), актуальний за умов стану рівноваги 
керованої системи з зовнішніми і внутрішніми 

чинниками. А оскільки система регіону 
знаходиться у свідомо нерівноважному стані, то 
вона починає підкорятися законам нелінійного 
характеру, що може призвести до так званого 
резонансного збудження;

− завдання управління в ситуації 
невизначеності полягає у збереженні надійності 
соціо-економіко-екологічної системи регіону 
з одночасним пошуком нових альтернатив. 
Тому нові альтернативні управлінські рішення 
повинно бути спрямованої на стимулювання 
активності суб’єктів регіональної системи, на 
перспективні норми і принципи організації, на 
світоглядні цінності, які можуть забезпечити 
суспільству ефективний сталий розвиток.

Оскільки регіон є великою відкритою 
системою, то необхідно враховувати такі 
об’єктивні умови його зовнішнього і 
внутрішнього середовища (на основі [9]):

1) умова відкритості соціо-економіко-
екологічної системи регіону до зовнішнього 
середовища, що дозволятиме удосконалюватися 
«стрибкоподібно», генеруючи проривний ефект 
розвитку. При цьому слід враховувати, що 
процеси взаємодії із зовнішнім середовищем є 
незворотними, а просторово-часовий порядок 
нової якості може бути як негативним (з погляду 
одержуваного результату), так і позитивним;

2) умова протікання нерівноважних 
процесів між підсистемами регіону, оскільки 
для синергетичного розвитку необхідні 
«збурені» стани його підсистем, тобто процеси, 
що протікають в різних сферах регіону повинні 
бути нерівноважними, як власне, і відбувається 
на практиці;

3) процеси впливу зовнішнього середови-
ща на регіон і його підсистеми є динамічними 
і прискореними, адже сьогодні за певний про-
міжок часу відбувається більше якісних змін, 
ніж за такий же проміжок у середні віки чи 
епоху промислових революцій, що підкреслює 
швидкісні характеристики змін. Причому ці 
зміни нарощують свої темпи, володіють приско-
реним характером (раціональний економічний 
цикл життя машин і технологій сьогодні складає 
4–6 років, для мікропроцесорних та електро-
нних машин і технологій 2 роки, має тенденцію 
до зменшення). Наслідки неврахування факто-
рів зовнішнього середовища в своїй діяльності 
обертаються амплітудними і сильними вплива-
ми на діяльність господарюючих суб’єктів регіо-
ну, аж до неспроможності виконання ними своїх 
функцій (має місце динамічність дії);

4) відсутність сприйнятливості підсистем 
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або суб’єктів господарювання регіону до змін 
зовнішнього середовища внаслідок їх незнання/
небажання, що може призводити до виникнення 
значних регіональних асиметрій в масштабах 
країни.

Реакція регіональної соціо-економіко-
екологічної системи на фактори управління та 
зовнішнього середовища – це системний ефект, 
який не можна висвітлювати як суперпозицію 
реакцій на окремі впливаючі фактори 
[10]. Потрібно забезпечити узгодженість 
у часі, скоординованість за напрямами і 
інтенсивностями окремих складових вектора 
керуючих впливів, для чого необхідне 
застосування спеціальних схем і алгоритмів 
управління, закріплених у структурі підсистеми 
управління, функціях і способах організації 
взаємодії її окремих елементів, як підсистем, 
кожна з яких представляє собою певну цілісність.

Слід додати, що кожна із підсистем 
знаходиться в тісній взаємодії з іншими, 
характеризується певним потенціалом свого 
розвитку, і саме спільне функціонування 
підсистем формує для регіону синергетичний 
ефект, який покликаний забезпечувати 
надійний, безпечний і конкурентоспроможний 
розвиток його території, а також сприяти 
підвищенню якості життя населення.

Ключові прояви синергетичного ефекту 
сталого розвитку регіону виступають як 
підсумки корисного результату дії факторів, 
задіяних для їх отримання внаслідок 
ефективного поєднання взаємодії цих факторів 
і можуть передбачати:

1) в економічній сфері регіону – реальний 
ефект економічної діяльності у вигляді як збіль-
шення корисного результату, так і зниження ви-
трат на його досягнення, що досягається шля-
хом раціонального комбінування регіональних 
факторів відтворення на всіх його рівнях. Це 
може мати наслідком, наприклад, збільшення 
реінвестицій зекономлених коштів у соціальні 
програми, впровадження сучасних тепло-, водо- 
та енергозберігаючих технологій виробництв; 
зростання прозорості політики та діяльності 
місцевих органів влади. Фактично, синергетич-
ний економічний ефект відіграє винятково важ-
ливу роль в економічному розвитку країни та її 
регіонів, починаючи з окремого підприємства і 
закінчуючи національним господарством в ці-
лому. Що більше частка синергетичного еконо-
мічного ефекту у складі створеної цінності, то 
більшої ефективності досягає виробництво на 
будь-якому з рівнів економіки ( мікро-, мезо-, 

макрорівень). І навпаки, мала частка синер-
гетичного економічного ефекту свідчить про 
низький рівень ефективності господарювання. 
Слід також враховувати думку О. Груніної, що в 
умовах нерегульованого державою ринку фінан-
сово-економічні відносини в принципі не здатні 
забезпечити в масштабі національної економіки 
на належному рівні створення синергетично-
го ефекту, що базується на науково-технічному 
прогресі. На це здатний лише особливий, фор-
мований під стратегічним впливом держави 
комплекс фінансово-економічних відносин, орі-
єнтований в якості головної мети не на зростан-
ня грошового капіталу, а на максимізацію реаль-
ного синергетичного ефекту при дотриманні об-
межень і орієнтирів соціального і екологічного 
порядку [11];

2) у соціальній сфері регіону – активізація 
участі населення і залученості різних секторів 
суспільства до прийняття рішень, значне співфі-
нансування комплексів проектів зацікавленими 
сторонами (громадськістю, місцевим бізнесом, 
обласними та районними програмами), поліп-
шення здоров’я населення, умов і комфортності 
утримання дітей у дитячих установах; підви-
щення рівня знань населення з проблем стало-
го розвитку і стану навколишнього середовища, 
підвищення добробуту населення (зниження 
енерготарифів і витрат населення, створення 
нових робочих місць та зниження безробіття, 
залучення молоді до справи співтовариства і 
зниження її відтоку з регіонів); загальне зрос-
тання економічного добробуту регіонів;

3) в екологічній сфері регіону – розвиток 
еколого-відповідальних моделей поведінки на-
селення, широке залучення громадськості в еко-
логічні заходи; поширення використання еколо-
гічно безпечного палива (біомаса, альтернативні 
джерела енергії); невиснажливе використання 
лісу, розширення використання недеревних 
продуктів лісу; зниження забруднення/відходів 
та оздоровлення навколишнього середовища, 
створення рекреаційних територій; розвиток 
екологічного туризму та екологічно відповідаль-
ного бізнесу.

Сучасне розуміння складних систем вимагає 
ставлення до функціонування їх підсистем 
не як до підлеглих цілого елементам, а як до 
синергічно взаємодіючих частин, що створює 
єдине ціле. При цьому слід також враховувати 
необхідність багатоаспектного узгодження цілей 
розвитку регіону із завданнями функціонування 
систем іншого рівня і масштабу, зокрема, 
національного простору в цілому, програмами 
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розвитку окремих територій і видів економічної 
діяльності чи сферою інтересів комерційних 
організацій та домогосподарств.

Перспективним каналом формування ін-
формаційної основи для відстеження ефектів 
самоорганізації регіонального розвитку є мо-
ніторинг стану підприємницького сектора, що 
відрізняється високою швидкістю і інтенсивніс-
тю реагування на зміни умов функціонування, 
факторів управління і проявляється у формі 
високочутливого індикатора зміни середовища 
господарювання [10, с. 10].
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Постановка проблемы. В условиях перехода 
от командно-административной к рыночной 
экономике расширяется влияние рыночного 
механизма на все сферы национальной 
экономики, в том числе и на формирование 
рынка земельных ресурсов. Формирование 
рыночной экономики в Украине не позволило 
получить ожидаемый успех в решении самых 
важных вопросов, которые относятся к 
продовольственной безопасности, справедливой 
приватизации земли, обеспечении эффективного 
развития аграрного сектора Украины.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Вопросы о роли и месте рынка 
земли в развитии экономики Украины постоянно 
пребывают в поле зрении многих украинских 
ученых-экономистов, таких как В. Власов, 
Е. Гудзь, М. Демяненко, О. Корчынская, В. Месель-
Веселяк, П. Саблук, П.  Стецюк, Г. Подлисецкий, 
М. Федоров, А. Чупис и др.

Высоко оценивая их усилия и вложения в 
достижении взаимосвязей и проблем развития 
земельной политики аграрного сектора, 
можно отметить, что современный контур 
деятельности этого сектора в разрезе земельных 
отношений, наличие ощутимых пробелов и 
неурегулированных задач требуют уточнения 
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проблем земельной политики аграрного сектора 
и поиска действенных практических мер их 
решения.

Цель статьи – определить основные 
проблемы, связанные с оценкой земель 
сельскохозяйственного назначения и разработать 
предложение по улучшению использования и 
оценке земли.

Обоснование полученных научных ре-
зультатов. Развитие земельных отношений не-
возможно без объективной оценки стоимости 
земли. В целом, система земельных отношений 
должна базироваться на показателях цены земли. 
Несмотря, на существования достаточно боль-
шого количества факторов, влияющих на фор-
мирование стоимости сельскохозяйственных 
угодий, все они проявляются в двух основных 
показателях: доход от ведения сельского хозяй-
ства и рыночной стоимости земли.

Отношения в сфере оценки земли сельско-
хозяйственного назначения регулируются сле-
дующими основными законодательными и 
нормативными документами: законами Украины 
от 11.12.2003 № 1378-IV «Об оценке земель» и 
от 06.10.1998 № 161-XIV «Об аренде земли», 
Земельным кодексом Украины от 25.10.2001 
№ 2768-III, Налоговым кодексом Украины от 
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02.12.2010 № 2755-VI, постановлением Кабине-
та Министров Украины от 23.03 .1995 № 213 «О 
Методике нормативной денежной оценки земель 
сельскохозяйственного назначения и населенных 
пунктов», приказом Госкомзема Украины, Ми-
нагрополитики Украины, Минстроя Украины, 
УААН от 27.01.2006 № 18/15/21/11 «О Порядке 
нормативной денежной оценки земель сель-
скохозяйственного назначения и населенных 
пунктов» (приказ зарегистрирован Минюстом 
Украины 05.04.2006 за № 388/12262). Законом 
Украины «Об оценке земли» определено, что су-
ществуют такие виды оценки земли: денежная, 
экономическая и бонитировка почв [1].

Денежная оценка земельных участков бывает 
двух видов: нормативная и экспертная.

В основе нормативной денежной оценки 
земельных участков заложены нерыночные 
механизмы формирования стоимости. Норма-Норма-
тивная денежная оценка сельскохозяйственных 
угодий в Украине была проведена в полном объ-
еме по состоянию на 01.07.1995 г. согласно Ме-
тодике нормативной денежной оценки земель 
сельскохозяйственного назначения и населенных 
пунктов, утвержденной постановлением Каби-
нета Министров Украины от 23 марта 1995 года 
№ 213 (с изменениями).

Результаты указанной нормативной денежной 
оценки являются базой для взыскания земельного 
налога, фиксированного сельскохозяйственного 
налога, арендной платы за земельные 
участки государственной или коммунальной 
собственности, определения минимального 
размера арендной платы за земельную долю 
(пай), государственной пошлины при мене, 
наследовании и дарении земельных участков 
согласно Закону. Грамотное использование 
утвержденного инструментария позволяет с 
высокой степенью точности провести анализ 
и оценку практически любого земельного 
участка. При этом особое внимание отводится 
анализу наиболее эффективного использования 
земельного участка, учитывается разрешенное 
его использование с учетом действующих норм и 
правил, а также экономическая целесообразность 
того или иного проекта.

На цену земель сельскохозяйственного 
назначения влияют такие основные факторы, как:

– экономические. Они определяются: 
доходом, который получает предприятие с 
данного участка; инвестициями, привлеченными 
на данной территории; состоянием финансовой 
поддержки отраслей сельского хозяйства;

– социальные – характеризуют земле 
использование, спрос и стоимость земли;

– физические – связаны с окружающей 

средой и характером места расположения 
земельного участка;

– природно-климатические – определяю-
щие направления ведения сельскохозяйственно-
го производства, выбор приоритетных направле-
ний выращивания зерновых культур.

Оценка земельного участка является непро-
стой задачей. Согласно выше упомянутой зако-
нодательной базы Украины, нормативная оценка 
земельных участков осуществляется следующи-
ми подходами: доходным (капитализация чисто-
го дохода от использования земельного участка), 
сравнительным (сопоставление стоимости про-
дажи подобных земельных участков), затратный 
подход (учет затрат на земельные улучшения). 
Каждый из перечисленных подходов имеет свои 
особенности и специфику их использования.

Доходный подход является одним из 
лучших, с точки зрения достижения главной 
цели предприятия. Сущность данного подхода 
определяется путем расчета текущей стоимости 
будущих доходов, которые возникают в процессе 
реализации данного имущества.

В основе доходного подхода к оценке земли – 
принцип ожидания, который применяется только 
к тем земельным участкам, которые приносят 
доход. Рыночная стоимость земельного участка 
рассчитывается методом дисконтирования 
ожидаемых рентных доходов и других выгод. 
Денежные потоки от владения земельным 
участком, а также в процессе ее перепродажи 
дисконтируются в настоящую стоимость.

В этом подходе используются методы 
прямой и непрямой капитализации. Метод 
прямой капитализации осуществляется путем 
капитализация годового рентного дохода от 
использования земельного участка в ее стоимость 
соответствующей ставке капитализации 
(математически – деление годового дохода на 
коэффициент капитализации). При прямой 
капитализации чистого дохода оценочная 
стоимость земельного участка определяется по 
формуле:

(1)

где VЗm – оценочная стоимость земельного 
участка, определенная путем прямой 
капитализации чистого дохода, в гривнах;

До – годовой чистый доход (фактический или 
ожидаемый), в гривнах;

Ск – ставка капитализации, в процентах.
В зависимости от использования земельного 

участка рентным доходом может быть:
– доход, рассчитанный от использования 

земель как сельскохозяйственных, садоводческих 
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или лесных;
– доход, определенный как остаток от 

использования имущественного комплекса;
– доход как арендная плата за 

использование земельного участка.
По косвенной капитализации чистого 

операционного дохода стоимость земельного 
участка рассчитывается следующим образом:

(2)

где Ск – ставка капитализации;
і – период.
Сравнительный подход формируется путем 

сравнения земель, которые имеют подобные 
свойства. Он основан на применении принципа 
замещения, т. е. определении земель – аналогов. 
Однако данные земли имеют определенные 
различия, в свою очередь, приводит определенная 
корректировка этих различий.

Затратный подход основывается на 
стоимости замещения земли той же полезности 
за счет исключения всех видов износа. Данный 
подход эффективен в использовании земель 
специального назначения [2].

Экспертная денежная оценка, разработанная 
для условий украинской экономики, содержит 
инструментарий, включающий девять этапов 
оценки земельных участков, основанных на 
комбинации различных подходов к оценке 
имущества (рис. 1).

В отличие от нормативной денежной 
оценки, в рамках экспертной оценки земельные 
участки рассматриваются, прежде всего, 
как основная составляющая недвижимости 
(жилая, производственная, коммерческая), 
рынки которых в достаточной степени 
сформировались во многих регионах Украины. 
Это позволяет при определении стоимости 
земли максимально учесть рыночные факторы. 
Кроме того, оценка вклада земли в общую 
доходность объекта недвижимости обеспечивает 
определение текущей стоимости реального, а 
не потенциального рентного дохода, в котором 
аккумулируются индивидуальные свойства 
земельного участка и локализированной в ее 
рамках деятельности, а также экономическая 
ситуация, сложившаяся в населенном пункте и в 
целом по стране на момент оценки. Экспертная 
оценка основывается на совершенно иных 
принципах, позволяющих применять гибкие 
подходы к определению стоимости земельного 
участка. Методы экспертной оценки земельных 
участков изложены в постановлении Кабинета 
Министров Украины от 11 октября 2002 г. № 1531 
«Об экспертной денежной оценке земельных 

участков». Новый Земельный кодекс в ст. 202 
закрепил применения экспертной оценки наряду 
с нормативной [3].

Необходимо отметить, что в сельском 
хозяйстве действует общий закон спроса, 
который касается земельных участков: чем выше 
спрос – тем ниже цена на нее, и наоборот, чем 
ниже спрос на землю, тем выше рыночная цена.

Предложение на землю имеет свои 
особенности. Учитывая, что земля имеет 
пространственное ограничение, поэтому на 
рынке может предлагаться только определённое 
количество, что не превышает максимально 
возможную площадь, которую потенциальные 
продавцы могут продать, так как площадь земли 
свыше возможной нельзя увеличить, как бы не 
увеличивалась цена на землю.

Оценивая современное состояние рынка 
земли в Украине, необходимо отметить недо-
статочную развитость некоторых его элементов. 
Это в свою очередь обусловлено спецификой 
отношений собственности на землю, а именно, 
арендными отношениями. Поэтому, исходя из 
поставленных задач оценки земли, под экономи-
ческой оценкой земли следует понимать норма-
тив, который выражает в денежной форме цен-
ность земельного участка при его использовании 
в соответствующих целях. Ценность в данном 
случае характеризует относительную величину 
и выражает сравнительную оценку. При оценке 

Рис. 1. Этапы проведения экспертного 
денежного оценивания земель

 Экспертная денежная оценка земли 

1. Составление договора оценки 

2. Обработка необходимой документации 

3. Выявление основных характеристик земельного участка 

4. Определение эффективного использования земельного 
участка 

5. Исследование рыночной ситуации 

6. Выбор метода оценки 

7. Определение стоимости земельного участка 

8. Составление отчета оценивания и предоставление на 
экспертизу 

9. Утверждение результатов оценивания 
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стоимости земель сельскохозяйственного назна-
чения необходимо учитывать урожайность почв 
в соответствии с нормативами.

Рынок земли проявляется в системе эконо-
мических отношений, обеспечивая мобиль-
ность этого ресурса, и открывает возможность к 
перераспределению прав пользования и владе-
ния земельными участками между субъектами 
хозяйствования.

Выводы. Таким образом, учитывая, что в ры-
ночных условиях хозяйствования земельные ре-
сурсы являются одним из главных сегментов рын-
ка, необходимо создать методологическую базу 
для оценки земли, которая будет базироваться на 
основных экономических подходах, с целью оцен-
ки стоимости земельных участков, обеспечению 
экономического регулирования качества и место-
положения почв, действующих размеров ставок 
земельного налога.

В Украине на сегодня не создано прозрачного 

рынка земли сельскохозяйственного назначения. 
В связи с неэффективным перераспределением 
прав собственности на землю оказались разру-
шены материально-техническая база сельскохо-
зяйственных предприятий, снизилась продук-
тивность сельскохозяйственного назначе-ния, 
увеличился диспаритет цен на продукцию.

Формирование рынка земель сельско-хозяй-
ственного назначения должно основы-ваться на 
социальных ориентирах для реализации инте-
ресов сельских жителей в процессе реализации 
земли, четким госуда-рственным регулировании 
рынка земли, создании системы ценовых и на-
логовых рычагов влияния на рыночный оборот 
земли, а также доработка основных законода-
тельных проектов, которые регулируют рынок 
земли. Кроме того, необходимо усовершенство-
вать порядок и ведение государственного зе-
мельного кадастра, а также стимулировать к ра-
циональному использованию земель.
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Постановка проблеми. За умов розвитку 
ринкової економіки в Україні становлення гар-
монійних суспільних взаємин значною мірою 
залежить від економічних, виробничих відно-
син, які в свою чергу визначаються процеса-
ми та кризовими явищами світової економіки, 
зростанням політичного впливу окремих пар-
тій та громад. Дедалі більше людей у реальному 
житті виходять саме з пріоритету своїх інди-
відуально-егоїстичних спрямувань, прагнучи 
отримати миттєві вигоди за будь-яку ціну, по-
рушуючи правові та моральні норми. Індиві-
дуалізація культурного життя, якій сприяють 
сучасні науково-технічні досягнення, веде до 
роз’єднання людей у процесі безпосереднього 
спілкування. Завдяки телебаченню, радіо, відео, 
комп’ютерам зростає кількість індивідуаль-
них споживачів культури, що зменшує участь у 
малих групах, дружніх і сусідських взаєминах, 
призводить до втрати здатності налагоджувати 
контакт, співпрацювати [5].
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Анотація. В статті досліджено моральні 
принципи християнської етики, які виражають 
споконвічні релігійні цінності любові до ближ-
нього та почуття єдності з людьми та світом. 
Відзначено, що саме моральні норми християнства 
є передумовою формування гуманістичних уста-
новок існування людської спільноти та етичною 
основою ділового спілкування, запорукою успішної 
бізнесової діяльності.

Summary. The author investigates moral 
principles of Christian ethics which reflect the ancient 
religious values of agape, sense of community with 
the people and the world. Moral and ethic norms of 
Christianity are the prerequisites for the formation 
of humanistic standards of mankind and ethic basis 
of business communication, the key to success in 
business activity.
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Мета статті. Кризові явища, які переживає 
нині світова спільнота, певною мірою обумовле-
ні втратою гуманістичних моральних цінностей, 
спотвореним розумінням ідеалів свободи та де-
мократії. Розвиток гуманної, вільної та відпові-
дальної особистості підприємця безпосередньо 
пов’язаний із системою його духовних ціннос-
тей, яка передбачає вихід за межі егоїстичних 
інтересів, особистої користі, протистоїть утилі-
тарно-прагматичним намірам, зосереджена на 
моральній культурі людства [4]. Тому нині по-
стає питання переосмислення системи духовних 
цінностей християнської традиції, яка містить 
універсальні, загальнолюдські моральні наста-
нови, спрямовані на втілення у світоглядних орі-
єнтаціях людини Божественних заповітів, ідеалів 
добра, злагоди, любові, духу народу, нації, що в 
свою чергу сприяє визначенню особистісних по-
треб, прагнень, переживань і зумовлює настано-
ву на відповідний життєвий вибір, а відтак впли-
ває на формування суспільних відносин.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання моралі та моральності упродовж трива-
лого часу були об’єктами дослідження багатьох 
вчених-філософів. Автори гуманістичної етики 
I. Файт, К. Гарпет, I. Левін визначали моральність 
окремої особи у тісному зв’язку з її психологіч-
ними особливостями. Ж. П. Сартр, Е. Фром про- Сартр, Е. Фром про-Сартр, Е. Фром про-
голошували найвищою цінністю любов до себе, 
ствердження людської значимості, а не відкидан-
ня індивідуальності. За Е. Фромом – «сама лю-
дина може визначити критерії доброчинності та 
пороку» [7] і своє щастя та самореалізацію вона 
може віднайти лише в гармонійному спілкуван-
ні з іншими людьми. Представники гуманістич-
ного напрямку психології А. Маслоу, К. Роджерс 
відзначають, що від природи кожна людина має 
закладене прагнення добра та самореалізації. 
Обираючи свою долю, вона має можливість для 
особистісного зростання, проте суспільні норми 
змушують людину визнавати загальноприйняту 
систему цінностей, нехтуючи власними почуття-
ми та потребами.

Окремі складові феномену спілкування, зо-
крема можливості впливу на співрозмовника, 
розглядалися теоретиками та практиками різних 
галузей науки починаючи з ХХ століття. Вивчен-
ня мотивів поведінки в різних ситуаціях, психо-
логічних особливостей, технології спілкування 
зводилося, як правило, до порад маніпулювання 
людьми з метою отримання бажаного результату 
(Д.  Карнегі). Поза увагою дослідників залиша-
лась етична складова процесу спілкування у сфе-
рі професійної діяльності.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Стрімкий розвиток ринкових відносин 
сприяє раціоналізації суспільства: людина стає 
більш прагматичною, виявляється ставлення до 
себе та інших як до товару, який можна вигідно 
продати або купити; у гонитві за наживою, гро-
шима відбувається духовне зубожіння, проявля-
ється егоїзм, агресивність, неповага до суспіль-
ства та інших людей. Змінюється співвідношення 
між етичними нормами та поведінкою людини 
в практичній діяльності, поняттям обов’язку та 
ставлення до справи, відбувається підміна розу-
міння благотворного впливу праці на людину, на 
розвиток її здібностей, волі, характеру (працю 
розглядають лише як засіб забезпечення матері-
ального достатку). Зазнають змін й моральні цін-
ності у професійній сфері, індивідуальні інтереси 
стали перевищувати суспільні. Дисбаланс інди-
відуального та суспільного слугує не на користь 
професійній діяльності. Відсутність моральної 
мети економічних дій спричинює негативні тен-
денцій в розвитку економічних процесів, що в 
свою чергу призводить до світових катаклізмів.

Особливістю професійного спілкування, яке 
формується в умовах конкурентної діяльності, є 
отримання результату шляхом переваги над ін-
шими учасниками цього процесу. Проте запору-
кою успішної економічної діяльності є довготри-
валі партнерські відносини, налагодження яких 
неможливе без попередніх переговорів та угод, 
а відтак і ділове спілкування передбачає дотри-
мання партнерами правил та норм поведінки, які 
сприяють зміцненню довіри, подальшому роз-
витку співпраці, запобігають невиконанню своїх 
зобов’язань, обману.

Лише за умови поєднання раціональних аргу-
ментів економічної діяльності з християнськими 
моральними нормами, які сформовані впродовж 
століть і відображають багатовікові традиції та 
етичні правила спілкування, можливе успішне 
ведення підприємницької діяльності. При цьому 
раціональне не слід зводити до абсолюту, необ-
хідно сприяти вільному консенсусу між людьми, 
системами їх цілей та цінностей [3]. Адже саме 
процес спілкування дозволяє розкрити людську 
сутність, виявити моральні якості окремої особи, 
надає можливість для її самоідентифікації та са-
мовдосконалення.

Ділове спілкування передбачає реалізацію 
загальнолюдських моральних цінностей у кон-
кретних професіях і виражається у ставленні до 
об’єкта праці, до колег, партнерів, суспільства в 
цілому. Духовна сфера зрілої особистості підпри-
ємця включає в себе широкий спектр ціннісних 
орієнтацій, а саме: утвердження у міжлюдських 
стосунках гуманних начал доброти, справедли-
вості, толерантності, щирості, сумлінності, влас-
ної гідності, взаємоповаги. Через доброту і спра-
ведливість, порядність і освіченість формуються 
такі якості особистості як патріотизм і готовність 
до самопожертви, відповідальність за справу, су-
часне і майбутнє своє, своєї родини, громади, на-
ції, держави.

На думку англійського філософа Кристофера 
Даусона, лише християнство як історична релігія 
може надати мети економічній діяльності. Вчений 
зазначає, що Європа в християнстві почерпнула 
моральну єдність і соціальні ідеали, що «повер-
нення до історичної християнської традиції по-
верне нашій цивілізації моральні сили, необхідні 
для опанування зовнішніми обставинами і уник-
нення різного роду загроз» [2].

Християнська церква впродовж століть за-
лишається наймогутнішою цивілізацією віри, 
а християнська мораль основою гармонійних 
економічних відносин, «оборонною фортецею», 
запорукою безпеки високоморальної підприєм-
ницької діяльності на шляху вульгарно інтер-
претованого бізнесу і просто хижацьких дій в 
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економічному житті капіталістичного суспіль-
ства. Християнська мораль передбачає чесне 
та сумлінне ставлення до праці, яка є виразом 
творчої суті людини, сприяє її самопізнанню та 
самореалізації.

Загальнохристиянські цінності: правдивість, 
співпереживання, ввічливість, повага до стар-
ших за віком та чином, підтримка слабших та мо-
лодших є незмінними моральними нормами, які 
шанувалися впродовж століть і сприяють утвер-
дженню гуманістичних справедливих взаємин 
між людьми у процесі спілкування.

Християнські постулати щодо активного 
ставлення людини до світу, універсальності, не 
пов’язаної з будь-якими політичними та етніч-
ними рамками, звернення до особи як до носія 
історичної відповідальності стали джерелом і 
основою для синтезу в Європі моральних ідей 
античності – істини, добра і краси.

Писемні пам’ятки періоду Київської Русі за-
свідчують етичні правила, норми поведінки й 
спілкування, мирного співіснування громади. 
У творах Митрополита Туровського та Васи-
ля Великого мудрі настанови містять непоруш-
ні загальнолюдські принципи: «Будь добрим з 
другом, ласкавим зі слугою, незлопам’ятним до 
зухвалих, людинолюбним до смиренних, утішай 
нещасних, відвідуй хворих, зовсім ні до кого не 
стався презирливо, вітай з приємністю, ...до всіх 
будь прихильним, доступним, не хвалися сам, не 
змушуй інших говорити про тебе». Повчальні за-
повіді Володимира Мономаха є зразком христи-
янської етики та людинолюбства, смиріння: «...
мати душу чисту та непорочну, тіло худе, бесіду 
лагідну і дотримуватись слова Господнього... при 
старших мовчати, мудрих слухати, старшим ко-
ритися, з рівними собі і молодшими в любові пе-
ребувати, без лукавого умислу бесідуючи...» [6].

Безперечно, що система загальнолюдських 
цінностей часів Київської Русі формувалась під 
впливом духовних настанов православної церк-
ви, яка була на той час осередком знань, носієм 
та оберігачем християнських постулатів. Учений, 
оратор Феофан Прокопович у курсі лекцій з ри-
торики зазначав, що застосування етичних пра-
вил та норм, які ґрунтуються на християнських 
засадах у поєднанні з риторичними знаннями, 
сприяє гармонійному спілкуванню, має здатність 
впливати на людей та переконувати їх.

Філософ та поет Григорій Сковорода, пропа-
гуючи ідею «олюднення людини», наголошував, 
що користь для суспільства можуть принести 
лише ті ритуальні норми та правила, що ґрун-
туються на доброчесності. На думку філософа, 
освіта та самопізнання, яке розкривається через 
спілкування, є універсальним засобом мораль-

ної перебудови світу.
Джерелом нормативної регуляції та само-

регуляції життєдіяльності кожної особи, осно-
вою християнської моралі є Священне Писання. 
Духовний аспект будь-якої діяльності, й еконо-
мічної в тому числі, визначають заповіді загаль-
нолюдської любові та благочинності. Перша за-
повідь християнства є ствердженням любові до 
Бога та людини як найвищої моральної цінності, 
що закладає фундамент розвитку вселюдської 
моральності, побудованої на принципах рівності 
й братерства. Декалог як моральний кодекс пове-
дінки кожної людини передбачає праведне Бого-
вшанування та Богопоклоніння; визначає систе-
му цінностей, ідеалів та норм, виконання яких є 
обов’язковим і стосується всіх сфер життєдіяль-
ності людини, зокрема, це – відсутність корис-
толюбства та щедрість, шанобливе ставлення до 
оточуючих, щире та правдиве до ближнього, не-
зазіхання на чужу власність.

Принципи ділового спілкування, які базують-
ся на християнських засадах, є основою успішної 
виробничої діяльності:

– чесність, правдивість, гідність, вірність 
слову, обов’язок та відповідальність сприяють ста-
новленню професіоналізму, цілеспрямованості;

– етика терпимості, всепрощення, слухня-
ності, обов’язку, милосердя, шанування праці 
та її суб’єктів закликає шанобливо ставитися до 
оточуючих, бути виваженими в словах та думках, 
поважати приватну власність, владу;

– проголошення свободи волі людини у 
прагненні моралі через власне серце, власне вну-
трішнє прагнення сприяє моральному вдоскона-
ленню особи;

– шанування та любов до ближнього до-
зволяють встановити ділові контакти, є запору-
кою успіху у професійній діяльності, допомага-
ють подолати байдужість у трудовому процесі;

– принципи братерської любові, толерант-
ності дозволяють побудувати гармонійні взаємо-
відносини зі світом;

– щире ставлення до конкурентів поясню-ире ставлення до конкурентів поясню-е ставлення до конкурентів поясню- ставлення до конкурентів поясню-я до конкурентів поясню- до конкурентів поясню- поясню-
ється втіленням у кожній особі образу Божого;

– успіхи конкурентів розглядаються як 
власні упущені можливості, як випробування на 
стійкість спокуси;

– безкорислива добросердечність, діяль-не 
милосердя, жертовність, всепрощення, навіть во-
рогів [Мт. 5:43-48], в економічній площині набу-
ває концепції ненасилля, пошуку компромісу;

– шанобливе ставлення до керівництва ви-
тікає з моральної заповіді шанування батьків.

Висновки. Отже, носієм загальнолюдських 
принципів та норм морального життя упродовж 
багатьох століть є християнське віровчення, в 
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якому вперше постає питання про індивідуальну 
відповідальність людини перед вищим мораль-
ним Каноном. Християнська етика, виступаючи 
як невід’ємна складова частина світогляду осо-
бистості, пояснює її духовно-моральний світ, об-
ґрунтовує мету практичної діяльності через фор-
мування ідей та уявлень про добро і зло, у вигляді 
ідеалів, моральних принципів та норм поведінки, 
у вченні про призначення людини і сенс її жит-
тя, сприяє духовному становленню гуманістично 
орієнтованої свідомості. Християнські цінності 
любові до ближнього, почуття єдності з людьми 
та природою, проголошення всепрощення, терпи-
мості, обов’язку, внутрішнього прагнення до вдо-
сконалення, добросердечності, діяльного мило-
сердя, толерантності слугують етичною основою 
міжособистісних відносин, ділового спілкування, 
запорукою успішної економічної діяльності.

На кожному історичному щаблі виробляються 
певні сталі системи принципів поведінки, спіл-
кування та норм співжиття, які вважаються для 
даної доби обов’язковими, або ж допустимими. 
Очевидною та необхідною умовою гармонійного 
співіснування людської спільноти нині є питання 
моральності та етичної поведінки, які були і за-
лишаються предметом розгляду релігії. В умовах 
демократизації суспільного життя значну роль у 
цьому процесі відіграє гуманістична переорієн-
тація суспільної свідомості. З метою гармонізації 
суспільних відносин сьогодення України потре-
бує формування культури спілкування в усіх без 
винятку сферах діяльності з врахуванням ідей 
гуманістичної етики, базовою основою якої є 
християнське віровчення з принципами справед-
ливості, гідності, доброчинності.
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Постановка проблеми. Вища школа є одним 
із важливих соціальних інститутів держави, що 
характеризують рівень розвитку і ступінь зрілості 
суспільства. Останнім часом в сфері освіти 
спостерігається стрімке посилення інтересу до 
автоматизації поточного й підсумкового контролю 
результатів навчання. «Вічною» проблемою, яка, 
безперечно турбує діячів освіти і яка є однією 
з найактуальніших сьогодні, є проблема оцінки 
знань студентів. Формування оцінки знань, що 
відповідає рівню знань студентів, є критерієм 
ефективності процесу суб’єктивного оцінювання 
знань. Не випадково, що саме сьогодні провідні 
вищі навчальні заклади України і світу починають 
впроваджувати нові форми та методи контролю 
знань студентів. Особливу увагу при цьому 
приділяють розробці нових інформаційних 
технологій для комп’ютерного тестування 
знань студентів. Ідея комп’ютерного тестування 
виникає від ідеї програмованого контролю знань. 
Програмований контроль знань, у свою чергу, 
з’явився неминучою реакцією на деякі проблеми 
насамперед вищої освіти в Україні. Подібна 
технологія дозволила зробити якісний стрибок у 
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здійсненні зворотного зв’язку між викладачем і 
студентом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Використання тестових матеріалів для діагностики 
якості підготовки студентів на різних стадіях 
навчання є предметом численних обговорень 
[1, 2]. Фахівців у галузі інформаційних технологій 
цікавлять питання комп’ютерного контролю 
знань. За останні декілька десятків років було 
вивчено різні види контролю [3]; визначено більше 
десяти типів питань, їх компонентів і мета даних, 
використовуваних, як правило, при формуванні 
набору контрольних завдань [4]; розроблені 
математичні методи оцінки знань [5–7] і різні 
методи проведення контролю. Насьогодні існує 
низка цікавих розробок, які присвячено різним 
аспектам контролю знань і заснованих на сучасних 
досягненнях науки і комп’ютерної техніки. Серед 
них можна відзначити [8] формування набору 
завдань для контролю знань, який здійснюють, 
зазвичай, випадковим чином, іноді враховуючи 
параметри завдань, і лише в окремих випадках 
використовують адаптивну видачу контрольних 
завдань на базі моделі студента.
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Метою статті є розробка науково-практичних 
основ комп’ютерного контролю знань, що 
дозволяє вивести освітню систему ВНЗ на новий 
якісний рівень.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Однією зі складових реформування вітчизня-
ної освітньої галузі є упровадження інноваційних 
комп’ютерних технологій, які відповідають вимо-
гам сучасного інформаційного суспільства і забез-
печують високий рівень якості освіти.

Систематичний контроль знань великої кількості 
студентів викликає необхідність автоматизації 
контролю, застосування комп’ютерної техніки 
і відповідного програмного забезпечення. 
Використання комп’ютерів для контролю знань 
є економічно вигідним і забезпечує підвищення 
ефективності навчального процесу.

Як зазначає І. Булах, комп’ютерне тестування 
успішності дає можливість реалізувати основні 
дидактичні принципи контролю навчання:

– принцип індивідуального характеру 
перевірки й оцінки знань;

– принцип системності перевірки й оцінки 
знань; принцип тематичності;

– принцип диференційованої оцінки 
успішності навчання;

– принцип однаковості вимог викладачів до 
студентів.

Комп’ютерне тестування належить до 
адаптивної моделі педагогічного тестування. 
Ця модель спирається на класичну модель з 
урахуванням складності завдань. При застосуванні 
комп’ютерного тестування тестові завдання 
з певними характеристиками послідовно 
зображуються на екрані комп’ютера, а рівень 
підготовки студента, який тестується, із зростаючою 
точністю оцінюється відразу ж після комп’ютерної 
відповіді.

Тестування – це спосіб визначення рівня знань і 
вмінь студентів за допомогою спеціальних тестових 
завдань, як правило, у вигляді запитань або задач.

Метою комп’ютерного тестування знань 
студентів є оцінка відповідності якості підготовки 
фахівців вимогам Державних освітніх стандартів, 
створення внутрішньої системи якості освіти на 
основі незалежного контролю.

Окреслимо такі види комп’ютерного тестування 
студентів:

– вхідне тестування навчальної дисципліни;
– поточне тестування навчальної дисципліни;
– контрольне модульне тестування навчальної 

дисципліни;
– контрольне підсумкове тестування навчаль-

ної дисципліни;
– контрольне тестування з державної атестації.

Кожен з означених видів тестування має 
форму тесту, який надається кожному студенту 

програмними та технічними засобами комп’ютерної 
техніки. Кожен тест складається з певного переліку 
тестових завдань. Кількісний склад тестових 
завдань у тесті та їх зміст визначаються робочою 
програмою навчальної дисципліни, програмою 
державної атестації.

Робочою програмою навчальної дисципліни та 
програмою державної атестації встановлюються 
критерії, відповідно до яких здійснюється оціню-
вання результатів тестування.

Вхідне та поточне комп’ютерні тестування 
можуть відбуватися в межах планових навчаль-
них занять (навчальних занять за розкладом), 
проводяться і контролюються викладачами, які 
проводять навчальні заняття.

Контрольні комп’ютерні тестування відбувають-
ся поза межами планових навчальних занять за вста-
новленим розкладом контрольного тестування.

Комп’ютерне тестування здійснюють у формі са-
мостійного діалогу студента з комп’ютером у при-
сутності відповідальної за організацію тестування 
особи або без неї, з можливістю збереження резуль-
татів тестування.

Результати комп’ютерного тестування ви-
користовуються для контролю і корегування 
навчального процесу та розробки заходів щодо 
підвищення його якості.

Результати контрольних комп’ютерних тесту-
вань оформлюють у вигляді протоколів тестування 
і використовую при виставленні залікових або екза-
менаційних оцінок з відповідних дисциплін.

Електронна система тестування дозволяє 
використовувати у тестах завдання відкритої 
(студенти друкують відповідь на тестове завдання) 
або закритої форм (студенти обирають варіант 
відповіді на тестове завдання) таких типів:

– правильно – неправильно (закрита форма);
– вибір з множини (закрита форма);
– вибір відповідності (закрита форма);
– встановлення послідовності (закрита форма);
– коротка текстова відповідь (відкрита форма);
– коротка числова відповідь (відкрита форма);
– розрахунок за формулою (відкрита форма);
– есе (відкрита форма).

Тестові завдання повинні відповідати певним 
вимогам:

а) текст тестового завдання – це коротке 
судження або систему суджень;

б) тестове завдання повинно мати такі риси:
– однозначність – студент не повинен 

замислюватися, у якому сенсі трактується означене 
судження;

– ясність – студент повинен розуміти, що від 
нього хочуть;

– стислість – судження не повинне займати 
багато місця на екрані комп’ютера, розмір 
оптимального судження до 10 слів;
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– істинність судження – дія студента 
повинна перетворювати тестове завдання у істинне 
судження;

в) визначальна ознака повинна бути 
необхідною і достатньою;

г) вимоги до використання термінів у 
тестовому завданні:

– студент повинен знати терміни, які 
використано у тестовому завданні;

– не повинні використовуватися терміни, які 
мають різні тлумачення у різних джерелах;

д) загальні вимоги:
– мінімум слів (що менше слів, то швидше 

студент «схопить» суть тестового завдання);
– відсутність частки «не» (частка «не» погано 

сприймається у тестовому завданні);
– від 4 до 6 варіантів відповідей (для 

забезпечення складності відгадування);
– правильна відповідь не повинна 

відрізнятися від інших варіантів відповідей;
– тестове завдання не повинно бути у 

взаємозалежності від інших тестових завдань.
Практичне значення впровадження комп’ю-

терного тестування є перспективним напрямом 
сучасного освітнього процесу. Водночас зазначимо, 
що комп’ютерне тестування не може (і не пови-
нно) перебирати на себе всі контролюючі функції 
щодо навчальних досягнень учнів, натомість пови-
нно стати однією зі складових діагностики знань. 
Запорукою широкого впровадження такого виду 
контролю має бути наукове обґрунтування, потуж-
на психолого-педагогічна і матеріально-технічна 
база. При впровадженні комп’ютерного тестування 
слід враховувати не лише переваги, але й ризики, 
які його супроводжують. Серед останніх слід від-
значити такі: відсутність безпосереднього контакту 
з учнем під час тестування підвищує ймовірність 

впливу випадкових факторів на результат оціню-
вання; комп’ютерне тестування з низки навчальних 
предметів (мова, література) не дасть картину гли-
бинного розуміння предмету.

Узагальнення досвіду проведення комп’ютерного 
тестування дозволяє зробити висновки, що його 
впровадження сприяє:

– систематичному відстеженню якості та ди-
наміки навчальних досягнень студентів;

– отриманню статистично достовірної карти-
ни індивідуального прогресу кожного студента;

– створенню регіонального комп’ютерного 
банку даних навчальних досягнень студентів із 
предметів за тривалий час навчання;

– інтенсифікації навчального процесу завдяки 
збільшенню обсягу навчального матеріалу на уроці;

– підвищенню зацікавленості студентів на-
вчально-виховним процесом;

– можливості творчого і практичного засто-
сування знань, умінь і навичок;

– можливості виконувати завдання не лише 
під контролем викладача, а й здійснювати самокон-
троль навчальної діяльності.

Вибір конкретного методу тестування та 
типу тестових завдань залежить від цільової 
мети тестового контролю і попередньо обраних 
показників оцінки рівня знань. Класифікація 
тестових завдань залежно від їх характерних ознак 
представлено на рис. 1.

Окреслимо організацію комп’ютерного тесту-
вання на прикладі системи дистанційного навчання 
(СДН) «Прометей».

Функціональні можливості СДН «Прометей» 
дозволяють організувати здачу тесту в трьох режимах.

Самоперевірка. Тест доступний для здачі 
студентам у будь-який час, без обмеження числа 
спроб. Після закінчення тестування студент 

Рис. 1. Класифікація тестових завдань
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може проглянути детальний звіт про результати 
тестування з вказівкою набраного балу, правильних 
відповідей, власних відповідей і коментарів 
викладача.

Тренінг. Тест для самоперевірки з функцією 
перевірки відповідей в процесі тестування. Ввівши 
відповідь, студент отримує негайний зворотний 
зв’язок системи (правильно/неправильно), а також 
має можливість проглянути правильну відповідь і 
коментар викладача.

Іспит. Тест з однократною спробою здачі. Для 
здачі тесту тьютор повинен видати допуск групі 
або окремим студентам. Тест відображується в 
інтерфейсі студента строго протягом інтервалу 
часу, відведеного тьютором для тестування. Якщо 
спроба тестування витрачена, для повторної здачі 
тьютор повинен буде видати новий допуск. Звіт про 
тестування містить лише набраний бал.

Підсистема «Дизайнер тестів» дозволяє створю-
вати питання 10 типів:

1. Один з багатьох 6. Впорядкування
2. Багато з багатьох 7. Так/ні

3. Поле введення 8. Розгорнута відповідь
4. Відповідність 9. Декілька пропущених слів

5. Впорядкування 10.Декілька полів введення

Введену слухачем відповідь система порівнює з 
правильною (еталонною) відповіддю, яка вказується 
в процесі розробки тесту. Винятком є питання 
типу «розгорнута відповідь», для оцінювання яких 
обов’язкова участь тьютора. Питанням, залежно 
від їх складності, можна привласнювати вагові 
коефіцієнти.

Обробка результатів тестування відбувається за 
двома схемами.

Дихотомічна (проста) схема передбачає, що 
студент може отримати бал за відповідь на питання 
лише за умови стовідсотково правильної відповіді.

Політомічна (складна) схема обробки питань 
типу «відповідність» і «багато з багатьох» дає мож-
ливість оцінити кожен з елементів відповіді окремо 
і зарахувати, наприклад, 0,75 бала за 3 з 4 елементів 
відповіді. Для питань з політомічною схемою об-
робки тьютор повинен задати поріг – мінімальну 
долю правильних елементів відповіді, необхідну 
для того, щоб система зарахувала відповідь.

Для розрахунку кількості тестових питань, 
пропонованих студентам, не існує офіційних 
нормативів. У процесі планування і розробки тесту 
тьютору рекомендується визначити, скільки питань 
(у середньому) необхідно поставити студенту, щоб 
перевірити знання, отримані за одну або декілька 
академічних годин навчань. Для ВНЗ кількість 
питань в тесті по перевірці знань за підсумками 
2-годинної лекції може складати 10–12 питань.

Що більше загальне число питань, то вище 

вірогідність того, що в процесі здачі тесту кожен 
студент отримає унікальний набір питань (при 
активізованій опції випадкового вибору). Такий 
підхід до організації тестування сприяє значному 
скороченню спроб недобросовісної здачі іспиту в 
режимі групової роботи. При індивідуальній роботі 
в режимі самоперевірки (тренінгу) студент кожного 
разу отримуватиме набір питань, відмінний від 
запропонованого в попередній спробі тестування.

Дуже корисно користуватися опцією перемішу-
вання відповідей. Така практика унеможливлює 
складання матриці правильних відповідей і поши-
рення її серед студентів. Питання тесту групуються 
за темами або іншими ознаками за допомогою сек-
цій. Це дає можливість задавати в репрезентативній 
вибірці потрібну кількість питань по тій або іншій 
темі, а також встановлювати черговість дотриман-
ня тем у тесті. Секції зручно використовувати при 
створенні фасетних завдань (однакових по поста-
новці завдання, але з різними умовами).

При розробці тестових завдань слід враховувати їх 
різноманітність і орієнтуватися на таксономічні цілі:

– знання (фактів, ключових ідей, дат і так далі),
– розуміння (причин, наслідків),
– вживання (знань для вирішення нових 

завдань, проблем),
– аналіз (частин, компонентів, прихованих 

значень),
– синтез (нових ідей, виводів і висновків),
– оцінка (ідей, цінності теорій, уявлень).

Час на здачу тесту в загальному випадку 
складається з декількох величин:

Т = То + Тур + Тз,
де То (оперативний час) – час, необхідний для 

фізичного виконання всіх операцій протягом 
тестування: вхід в систему, введення відповідей, 
перехід між питаннями, завершення тестування;

Тур (час на ухвалення рішення) – час, необхідний 
студенту, щоб обдумати відповідь на питання;

Тз (запас часу) – час, який потрібно надати 
додатково, на випадок виникнення непередбачених 
ситуацій, наприклад, якщо віддалені користувачі 
звертаються до серверу через канали з низькою 
пропускною здатністю.

Час на тестування з метою самоперевірки можна 
не обмежувати.

На рис. 2. представлено схему взаємозв’язків ви-
кладача та студента з використанням автоматизо-
ваної системи тестування.

У тріаді «Викладач – Система тестування – 
Студент» можна виокремити два типи зворотних 
зв’язків: 

– зовнішній;
– внутрішній.

Внутрішній зворотній зв’язок – це інформація, 
яка надходить від системи тестування до студента 
у відповідь на його дії при виконанні тестових 
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завдань. Цю інформацію призначено для корекції 
студентом своїх знань, спонукає студента до 
рефлексії, є стимулом до подальших дій, допомагає 
оцінити і скорегувати результати навчання.

При проектуванні комп’ютерних систем контр-
олю знань розрізняють консультуючий і результа-
тивний внутрішній зворотній зв’язок. 

Консультуючий зворотній зв’язок може бути 
різним: допомога, роз’яснення, підказка, натяк тощо.

Результативний зворотний зв’язок також може 
бути різним: від «правильно – неправильно» 
до демонстрації правильного результату або 
способу дії.

За допомогою зовнішнього зворотного зв’язку 
інформація в даній тріаді надходить до викладача і 
використовується ним для корекції діяльності учня 
і навчальної програми.

Висновки. Отже, комп’ютерне тестування роз-
ширює можливості контролю та оцінювання рів-
ня навчальних досягнень учнів, є альтернативою 
традиційним методам перевірки, воно може про-
водитись з урахуванням різних видів (поточне, те-
матичне, семестрове, річне) та форм (індивідуальне 
або колективне) контролю, як інструменту опера-
тивного керування. Такий метод оцінювання швид-
ко, об’єктивно й ефективно діагностує результати 
навчальної діяльності учнів. Таким чином можна 

стверджувати, що застосування комп’ютерного 
тестування як компоненту контролю навчальних 
досягнень, є ефективною і перспективною формою. 
Формування системи інформатизації освіти сприяє 
підвищенню якості освітніх процесів, реалізації 
проекту «Рівний доступ до якісної освіти».

Рис. 2. Схема взаємодії в тріаді «Викладач – 
Система тестування – Студент»
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