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Технічні науки 
Богачев И.В. 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 

Мелещенко Л.В. 

и.о. младшего научного сотрудника 

Институт технической теплофизики НАН Украины 

г.Киев, Украина 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАЛОАПЕРТУРНЫХ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Актуальность темы исследования обусловлена широким применением ультразвуковых методов 

контроля и диагностики твердых тел. Высокая чувствительность ультразвуковых методов к 

неоднородностям среды и вариации ее физико-механических свойств позволяет исследовать материалы, 

«непрозрачные» для других методов. 

Для излучения и приема ультразвуковых волн в системах технической диагностики чаще всего 

используются пьезоэлектрические преобразователи с большой площадью рабочей поверхности. Однако 

для измерения характеристик ультразвукового поля в телах малых размеров, в телах со сложной формой 

поверхности, в нагретых телах использование таких преобразователей проблематично. 

Для решения таких задач можно использовать малоапертурные магнитострикционные 

преобразователи (МСП) [1]. 

Для ультразвуковых систем технической диагностики было разработано четыре вида 

малоапертурных магнитострикционных преобразователей с отличающимися конструкциями: МСП1 - 

МСП3 с односекционной катушкой возбуждения (рис. 1, а) и МСП4 с двухсекционной катушкой (рис. 1, 

б). 

 
 

а б 
Рис. 1. Конструкция малоапертурного магнитострикционного преобразователя с объектом 

контроля (ОК) (а - с односекционной катушкой; б - с двухсекционной катушкой) 

Здесь 1 - корпус преобразователя, 2 - ультразвуковое зеркало, 3 - волновод из 

магнитострикционного материала, 4 - катушка возбуждения, 5 - постоянный магнит, 6 - демпфер. 

Основные требования, предъявляемые к катушкам возбуждения малоапертурных МСП: 

- высокая механическая прочность; 

- конструктивная длина обмотки не должна превышать половины длины УЗ волны в волноводе, 

обычно она равна четверти длины волны; 
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- высокий коэффициент электромеханической связи Kэм обмотки с волноводом, т.е. витки 

обмотки должны быть расположены как можно ближе к волноводу; 

- коэффициент плотности намотки должен быть максимальным. 

Зависимость коэффициента использования магнитных свойств материала волновода kµ от 

отношения диаметра намотки к диаметру акустического волновода dm/dв приведена на рис. 2. [2]. 

Из приведенного графика видно, что при соотношении диаметров, равном 2, коэффициент 

использования магнитных свойств волновода составляет около 0,16, т.е. в шесть раз хуже, чем при намотке 

провода непосредственно на волновод. 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента использования магнитных свойств от отношения диаметра 

намотки к диаметру акустического волновода dm/dв 

Таблица 1. Технические характеристики малоапертурных МСП1 - МСП4 

 МСП1 МСП2 МСП3 МСП4 

Общая длина катушки, мм 2,6 2,6 2,6 
2х2,6 + 3,3 (расстояние между 

катушками) 

Число витков катушки 26 65 

65 (первый 

слой) 

61 (второй 

слой) 

2х26 

Диаметр обмоточного 

провода, мм 
0,1 0,04 0,04 0,1 

Активное сопротивление 

МСП, Ом 
0,62 4,87 7,79 0,88 

Активное сопротивление 

катушки, Ом 
0,26 2,92 5,84 0,26 

Индуктивность катушки, мкГн 2 18 102 4 

Реактивное сопротивление 

МСП, Ом 
6,28 56,55 320,44 12,56 

Электрический импеданс 

МСП, Ом 
6,28 56,63 320,49 12,56 

МСП3, в отличие от МСП1 и МСП2, содержит двухслойную катушку. МСП4 содержит 

двухсекционную катушку, секции которой намотаны встречно и расположены между собой на расстоянии 

половины длины ультразвуковой волны в волноводе, что позволяет в два раза увеличить принимаемый 

сигнал. 

Малоапертурные МСП имеют малую площадь излучающей поверхности и в контролируемом 

образце формируют сферическую (ненаправленную) продольную волну, что приводит к сильному 

падению энергии ультразвукового сигнала с ростом глубины прозвучивания. Упрощенная схема 

излучающего малоапертурного МСП, использующего акустическое суммирование ультразвуковых 

сигналов в волноводе для увеличения мощности излучения с блоком управления приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема блока возбуждения МСП повышенной мощности: N - количество 

каналов возбуждения (количество катушек) 

Диаметр излучающей поверхности преобразователя (диаметр волновода) равен 0,5мм, работает 

преобразователь на частоте 1МГц. При таком соотношении диаметра преобразователя и частоты несущего 

колебания радиоимпульса в исследуемый образец излучается УЗ продольная волна с диаграммой 

направленности в виде полусферы. Расстояния между катушками возбуждения равны одной длине 

продольной волны в волноводе. Сигналы на катушки возбуждения поступают с задержкой во времени по 

отношению к предыдущим катушкам на один период заполняющего колебания [3]. 

Зависимости акустического давления под N-ой катушкой возбуждения от времени описываются 

следующими выражениями: 

      1
1 1 1

n a

прp t u t n a V K e
 

    
, 

      2

2 2 2
n a

прp t u t n a V K e
 

    
, 

      n i a

i i прp t u t n i a V K e
 

    
 , 

   N Np t u t K 
, 

где  iu t  - электрический сигнал на i-той катушке возбуждения; K - коэффициент 

электромеханической связи;   - коэффициент затухания УЗ сигнала в волноводе; a - расстояние между 

катушками возбуждения; n - количество катушек возбуждения. 

Таким образом, к концу волновода сигналы от каждой катушки приходят одновременно, что 

позволяет повысить амплитуду излучаемого сигнала в N раз, а мощность излучения - в N2 раз. 

Литература: 

1. Пат. України. Ультразвуковий малоапертурний магнітострикційний перетворювач /  

Бабак В.П., Богачев І.В.; заявник і власник патенту ІТТФ НАНУ - а201306020; заявл. 15.05.13; опубл. 

10.02.14, Бюл. № 3. 

2. Захарьящев Л.И. Конструирование линий задержки / Захарьящев Л.И. - М.: Сов. Радио, 1972. -192 с. 

3. Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики: Монографія / В.П. Бабак, 

С.В. Бабак, В.С. Берегун та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака / - К., 2015. - 512 с. 
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Нікітіна Г.О. 

к.т.н., викладач спецдисциплін, 

Пошокулова Т.Х. 

студентка І курсу 

Індустріальний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

м.Кривий Ріг, Україна 

АЛГОРИТМ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

В даний час в умовах гострого дефіциту енергоресурсів, питання енергозбереження стають 

найбільш пріоритетними на державному рівні.  

Відомо, що лише мала частина втрат електроенергії пов’язана з її передачею (9-10%). Основна ж 

частина витрат - близько 90% - припадає на сферу енергоспоживання. Очевидно, що основні зусилля з 

енергозбереження повинні бути сконцентровані саме у сфері споживання електроенергії [1, с. 8-12]. 

Відомо, що більшість витрат електроенергії пов’язана з використанням електроприводу, крім того вартість 

електроенергії, споживаної щорічно середнім двигуном в промисловості, майже в 5 разів перевищує його 

власну вартість, тому науково-технічна задача, пов’язана з підвищенням енергоефективності 

промислового електроприводу являється актуальною. 

Метою даної роботи була розробка алгоритму системи управління та регулювання промислового 

електроприводу, яка була б найбільш економічною з точки зору енергоспоживання і найменш 

капіталомісткою, виходячи з особливостей області його застосування. 

Об’єктом дослідження стали системи регулювання електроприводу промислових установок. 

В якості предмету дослідження були обрані енергетичні та економічні характеристики 

промислового електроприводу. 

Для досягнення зазначеної мети були вирішені наступні завдання: 

- проаналізована енергоефективність існуючих методів регулювання електроприводу; 

- розглянуті шляхи подальшого удосконалення застосовуваних систем управління і 

регулювання електроприводу; 

- сформовані критерії оцінки основних показників системи регулювання електроприводу 

виходячи з області його застосування; 

- розроблений алгоритм створення енергоефективної системи регулювання електроприводу. 

Істотний внесок у вдосконалення систем регулювання електроприводу внесли зарубіжні та 

вітчизняні вчені: 

- проблемі створення частотно-регульованого електроприводу змінного струму присвячені 

роботи Костенка М.П., Завалішина Д.А., Хамудханова М.З., Булгакова А.А., Сандлера А.С., Грабовецького 

Г.В., Еттінгера Е.Л. , Жемерова Г.Г., Петрова Л.П., Соколова М.М., Шубенка В.А., Булгакова А.А., 

Копилова І.П., Такеуті Т., Мерфі Дж., Джюджі Л., Пеллі Б., Рутманіса Л.А. та ін. 

- питаннями регулювання двигунів постійного струму займалися Чаусов О.Г., Титов А.Г., 

Феоктистов В.П., Дудченко Д.Н., Некрасов В.І., оченятами Т.А., Бірзніекс Л.В., Розенфельд У.Е., 

Шевченко В.В., Ранькіс І.Я., Євстаф’єв AM та ін. 

- впровадження і вдосконалення вентильних двигунів і мікропроцесорного регулювання 

електроприводу розглядається в роботах Терехова В.М., Діанова А.Н., Betz R.E., Cook B.J. Yuzawa T., 

Tanaka K., Kim H., Johnson J. P. та ін. 

На основі аналізу вказаних літературних джерел були запропоновані наступні критерії оцінки 

системи регулювання електроприводу з точки зору доцільності та можливості його модернізації: 

- Коефіцієнт енергоефективності системи регулювання (Кеф) - усереднений показник, який 

встановлює співвідношення між енергоємністю і капіталоємністю системи регулювання; 

- Коефіцієнт регульованості системи регулювання (Крег) - усереднений показник, 

електроприводу, що враховує широту діапазону, плавність і стабільність регулювання електроприводу; 

- Коефіцієнт адаптації системи регулювання (Ка) - показник, яким оцінюється ступінь 

складності умов експлуатації електропривода; 

- Технічна та економічна можливість модернізації. 

В роботі на основі аналізу існуючих способів регулювання електроприводу були встановлені 

коефіцієнти енергоефективності різних систем регулювання.  

Так для двигунів постійного струму встановлені такі показники енергоефективності при 

регулюванні швидкості обертання двигуна [2, 3]: 

- метод включення реостата в ланцюг якоря - найменш енергоефективний метод регулювання і 
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має коефіцієнт енергоефективності КЕФ = 0,4 - 0,5; 

- метод зміни магнітного потоку має середню енергоефективність з коефіцієнтом КЕФ = 0,6 - 0,7. 

- метод зміни живлячої напруги на затискачах якоря - є одним з найбільш перспективним і 

економічним, з КЕФ = 0,7 - 0,9. 

- Для двигунів змінного струму [2, 3, с. 84, 85]: 

- метод включення реостата в ланцюг ротора - не енергоефективний метод регулювання з 

коефіцієнтом енергоефективності КЕФ = 0,4 - 0,5;. 

- метод зміни величини живлячої напруги - досить економічний метод з коефіцієнтом 

енергоефективності 0,7 - 0,8. 

- метод частотного регулювання має високу енергоефективність з коефіцієнтом КЕФ = 0,8 - 0,9. 

- метод зміни числа полюсів має коефіцієнт енергоефективності близько 0,6. 

На підставі вищевикладених критеріїв, був розроблений алгоритм вибору оптимальної з погляду 

енергоефективності системи регулювання електроприводу, який можна представити у вигляді блок-схеми 

на рис. 1. 

Алгоритм включає в себе 3 основні блоки: 1 - блок аналізу, 2 - блок адаптації, 3 - блок вибору. 

 
Рисунок 1. Блок-схема алгоритму вибору енергоефективної системи регулювання промислового 

електроприводу 

У першому блоці на основі певних коефіцієнтів енергоефективності встановлюється необхідність 

в модернізації та її техніко-економічна можливість. Алгоритм встановлює необхідність модернізації з 

умови, що енергоефективність існуючої системи регулювання не достатня і її Кеф < 0,7. Питання про 

технічну можливість модернізації вирішується в діалоговому режимі з оператором, якому надаються 

попередні розрахунки капіталовкладень і габаритів. 

Потім у випадку, якщо потрібна модернізація існуючої системи регулювання і є можливість її 

здійснити, відповідний сигнал надходить на Блок адаптації, в якому встановлюються і оцінюються 

особливості умов експлуатації системи регулювання електроприводу. Оцінка відбувається на основі 

коефіцієнта адаптації. У випадку якщо він менше 0,7 - вибирається стандартний варіант системи 

регулювання. При великих значеннях коефіцієнта адаптації Ка оператору рекомендуються системи 

регулювання з особливими параметрами, наприклад вибухозахищені, перешкодостійкі, з підвищеним 

резервуванням, з підвищеною точністю або діапазоном регулювання тощо).  

Проаналізована інформація, перетворена у відповідний цифровий код надходить на Блок вибору, 

де на підставі зазначених типу двигуна, області його використання або інших додаткових параметрів 

електроприводу, зазначених оператором, з реєстру готових варіантів енергозберігаючих електроприводів 

вибирається найоптимальніший варіант. 

Оператор має можливість коригувати результати на будь-якій ділянці роботи алгоритму і змінені 

дані по каналах зворотного зв’язку надійдуть на відповідний попередній блок для обробки і зміни 

результату. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

- вперше проведена якісна і кількісна оцінка енергоефективності існуючих систем регулювання 

електроприводу; 
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- отримали подальший розвиток критерії оцінки системи регулювання приводу для виявлення 

можливості її модернізації; 

- Вперше на основі отриманих оцінок і критеріїв створено алгоритм вибору оптимальної, з 

точки зору енергоспоживання, системи регулювання електроприводу. 

Практична значимість отриманих результатів, полягає в тому, що використання запропонованого 

алгоритму при проектуванні нового та модернізації існуючого електроприводу дозволить істотно знизити 

енерго і капіталовитрати і спростить роботу проектувальника. 

Література: 
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Ред. Профессоров МЭИ (гл. ред. А.И. Попов), М.: Издательство МЭИ, 2002 - 696 с.  

2. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами: Учебное 

пособие для вузов. Д.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. - 392с.  

3. Дудченко Д.Н. Анализ процессов при импульсном регулировании возбуждения тягового 

электродвигателя постоянного тока. М. / Вестник МИИТа, 2008 - Вып. 18, С. 81-85.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОЇ 

ПОРИСТОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ САПОНІТУ ТА ОКАЛИНИ СТАЛІ 

Вступ. У зв’язку з розвитком сучасної техніки до традиційних керамічним виробів в останні роки 

ставляться більш жорсткі вимоги, що викликає необхідність створення нових матеріалів із заданим 

комплексом фізико-хімічних властивостей. Найбільш перспективними в цьому відношенні є пористі 

керамічні матеріали: фільтри, теплові перегородки, утеплювачі та інше. 

Постановка проблеми. Експлуатаційні характеристики керамічних фільтрів зумовлюються 

результатом фазових перетворень в процесі спікання. Але, одним із проблемних питань при створенні 

керамічних виробів є пошук деякого раціонального співвідношення між величиною пористості та міцністю 

матеріалу залежно від їх функціонального призначення. 

Аналіз літературних джерел. В роботі [1] досліджено особливості мікрохвильового спікання 

пористої гідроксиапатитної кераміки. Встановлено, що застосування мікрохвильового нагріву при 1000 °С 

дозволяє отримати кераміку на основі біогенного гідроксиапатиту з пористістю 35 - 46,5 %, яка на 90 - 95 

% є відкритою та міцністю на стиск 21 - 67 МПа. Показано, що збільшення тиску пресування від 50 до 250 

МПа сприяє утворенню більш дрібнозернистої структури та звуженню інтервалу існування основної 

кількості пор до 0,2 - 0,7 мкм. Авторами [2] досліджено хімічні та структурні характеристики кераміки 

магній-алюмінієвої шпінелі (MgO-nAl2O3), отриманої методом гарячого пресування шихти залежно від 

технологічних параметрів її синтезу, фазового складу, а також відхилення від стехіометрії. В роботі [3] 

зразки надтвердої вуглецевої кераміки отриманої спіканням в умовах високих статичних тисків порошків 

ударно-хвильового синтезу. Методами електронної мікроскопії та рентгенівської дифрактометрії вивчена 

структура вуглецевої кераміки, простежено зміни структури, фазового складу і мікротвердості зразків 

залежно від температури спікання. Авторами [4] розроблено технологію одержання високочистого 

нанокристалічного порошку ZrО2 і високоміцної кераміки на його основі. Досліджено хімічний та фазовий 

склади, мікроструктуру і фізико-технічні характеристики кераміки. В роботі [5] проведено дослідження 

механічних властивостей керметів системи Cr2O3 - Cr та Al2O3 - Cr, отриманих методами вільного спікання, 

гарячого пресування та гарячого квазіізостатичного пресування при різних тисках. Показано, що 

збільшуючи тиск пресування, величина щільності, міцності та твердості зростає. Авторами [6] проведено 

механічні випробування матеріалів системи Si3N4-Y2O3-Al2O3, отриманих високотемпературним 

деформуванням в діапазоні температур 1750-1850 °С. В роботі [7] досліджено серія зразків карбід-

кремнієвої кераміки з варійованими характеристиками мікропопористості і міцності. Визначено механізм 

впливу мікропористості на міцність кераміки, що полягає в тому, що міжпоровими перемички виявляються 

концентраторами напруги, в результаті чого і розриваються при докладанні навантаження до кераміки. В 

роботі [8] досліджено вплив різних за властивостями пороутворювачів на структуру пористого керамічного 

матеріалу на основі відходів окалини та природного мінералу - сапоніту. Експериментальні дослідження 
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показали, що при додаванні пороутворювачів різних за хімічним складом та властивостями можливо 

добитись пористої структури.  

Викладення основного матеріалу. При дослідженні основу композиційних складових шихти для 

отримання пористих матеріалів складають промислові відходи машинобудівного виробництва, які являють 

собою оксиди металів і металічні порошки. В якості вихідних матеріалів були взяті наступні матеріали: 

окалина сталі 18Х2Н4МА (30%), порошок оксиду алюмінію ТУ 48522-87 (30%), природний мінерал - 

сапоніт (30%) Ташківського родовища та карбамід СН4N2О (10%). Змішування порошків вихідних 

реагентів проводили в кульовому млині, який представляє собою горизонтально розміщений обертаючий 

циліндр з набором стальних кульок діаметром 20 мм в середині. Змішування триває протягом 6, 8 12 та 24 

годин до утворення однорідної маси. Пресування вихідної шихти відбувається за допомогою гідравлічного 

преса моделі ПСУ 500 в діапазоні тисків 10 - 25 МПа. Зразки мали циліндричну форму Ø 30 та висотою 60 

мм. Синтез здійснювався в лабораторному реакторі, який був виготовлений в Луцькому національному 

технічному університеті. Оскільки такий матеріал є придатним для фільтрації та регенерації технічних 

рідин [8], доцільним є проведення досліджень його механічних характеристик. Згідно стандарту ISO 19 

основними механічними властивостями для пористих керамічних виробів є: твердість, міцність та 

тріщиностійкість.  

Твердість спеченого зразка вимірювали, використовуючи мікротвердомір за Віккерсом при 

навантаженні 1.96 N (300 g). Протягом 15 с. Результати випробувань представлені на графіку 1. 
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Рисунок 1. Твердість матеріалу в залежності від температури спікання 

Рисунок 1 показує залежність твердості по Віккерсу спеченого зразка у вигляді функції від 

температури спікання. Видно, що найнижча твердість вимірювана для всіх зразків спечених при 800°С в 

той час як максимальне значення твердості зафіксоване для всіх зразків спечених при температурі 1600 °С. 

Загальна тенденція, яка спостерігається з рис. 1 показує, що твердість зростає від 800 до 1600 °С, однак при 

подальшому підвищенні температури (значення вище ніж 1600 °С) ця тенденція не спостерігається. Це 

можна пояснити тим, що саме така температура сприяє аморфним перетворенням у решітках окалини. 

Температура спікання нижче 1400 °С не дає можливості утворенню суттєвої кількості інтерметалідів з 

оксидів металів, а проходить лише часткове введення атомів алюмінію в залізо.  

Твердість для всіх зразків подрібнених по часу від 6 до 24 годин і спечених при температурі від 

800 до 1650 °С була вищою, ніж мінімальна межа 35 МПа для кераміки як вимагає стандарт ISO 19. 

0

1

2

3

4

5

6

1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9

Об'ємна густина, г/см² 

Т
ве

р
д

іс
ть

 п
о

 В
ік

ке
р

су
, Г

П
а

6 годин

8 годин

12 годин

24 години

 
Рисунок 2. Графічна залежність твердості по Віккерсу та об’ємною густиною. 
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Із рисунка 2 видно, що густина для зразків подрібнюваних протягом 6 годин різко збільшується з 

збільшенням твердості. Для зразків змішаних протягом 8, 12, та 24 годин твердість корелює тенденція 

лінійної зміни об’ємної густини. Це означає, що твердість регулюється зміною об’ємної густини. Крім того, 

для зразків подрібнених протягом 6 годин спостерігалися нелінійні варіації жорсткості з об’ємною 

густиною. Це пояснюється присутністю великих розмірів зерен, які є шкідливими для твердості спечених 

зразків.  

Висновок. На підставі проведених досліджень і аналізу одержаних результатів можна зробити 

висновки, що фізико-механічні властивості отриманої кераміки визначаються співвідношенням фазових 

складових, величиною та щільністю розподілу пор, їх формою та розміщенням. Як показали дослідження, 

оптимальна температура спікання для даного матеріалу 1550-1600 °С, оскільки при подальшому 

підвищенні температури суттєвих змін механічних властивостей не спостерігається.  
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ДОВГОСТРОКОВА ОЦІНКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ 

Попередження, прогнозування лісових пожеж і боротьба з ними економічно і екологічно доцільні.  

Лісова пожежа - це стихійне (тобто некероване) горіння, що поширилося на лісову площу, оточену 

територією, що не горить. У лісову площу, на якій поширюється пожежа, входять відкриті лісові місця 

(вирубування, гори та ін.). Залежно від матеріалів, що згорають, розрізняють два головні види лісових 

пожеж: низові і верхові. Низовою іменується лісова пожежа, що поширюється по ґрунтовому покриву. 

Верхова лісова пожежа є майбутньою стадією розвитку низової з поширенням вогню по кронах і стволах 

дерев верхніх ярусів і характеризується найвищою швидкістю поширення (близько 100 м/хв і вище). 

Головним горючим матеріалом на фронті пожежі є листя і сухі гілки, переважно, хвойних дерев і лісовий 

ґрунтовий покрив. На флангах і в тилу верхова пожежа поширюється низовим вогнем. Більше насичене 

горіння відбувається у фронті пожежі. 

Передумовами надзвичайної лісопожежної ситуації є: 

- малосніжна зима, довгий бездощовий період (15-20 днів) з найвищою середньодобовою 

температурою повітря (вище за середню довголітню) і мала відносна вологість спочатку 

пожежонебезпечного сезону, коли міра пожежної загрози в лісі за умовами погоди характеризується IV, V 

класами пожежної загрози; 

- наявність в лісовому фонді безконтрольних антропогенних джерел вогню або нерідкі грозові 
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розряди при найвищій мірі пожежної загрози в лісі за умовами погоди. Для появи низових масових пожеж 

в лісах з переходом у верхові потрібна величезна кількість діючих вогнищ низових пожеж, посушлива 

погода (III - V клас пожежної загрози), посилення вітру (від помірного до сильного або штормового із 

швидкістю 8-30 м/с).  

- На розвиток лісових пожеж найбільшу дію чинять такі причини, як характер місцевості і 

погодні умови. Під характером місцевості розуміється міра залісненої (середня висота, поперечник, 

частота деревостою, видовий склад, стан запони лісу, загальна площа і геометрична форма лісового 

масиву), рельєф місцевості (причини опуклості земної поверхні, орієнтація, кутова риса і протяжність 

схилів). Ця сукупність причин визначає поведінку пожежі на певній місцевості. Так швидкість поширення 

полум’я знаходиться залежно від вітру (тобто його поширення на поверхні землі) і горючих матеріалів. 

При усьому цьому розрізняють швидкість поширення полум’я по фронтах відносно вітру:  

- швидкість фронту (швидкість поширення по напряму вітру);  

- швидкість флангів (швидкість поширення перпендикулярно напряму вітру);  

- швидкість тилу (швидкість поширення назад щодо напряму вітру). Просування лісової пожежі 

по пересіченій місцевості можна поділити на наступні види: 

- по плато (ухил близько 0°);  

- по схилу увись; 

- по схилу вниз; 

- паралельно схилу.  

Достовірний прогноз поширення і розвитку лісової пожежі дозволяє оцінити загрозу природному 

середовищу, об’єктам економіки і населеним пунктам, вжити необхідні заходи по запобіганню збитку, 

спланувати роботу протипожежних сил.  

Розробкою і уточненням критеріїв, що відбивають вірогідність виникнення пожеж, людство 

займається на протязі майже століття.  

Виділяють два види оцінок пожежонебезпеки: короткострокову і довгострокову.  

Короткострокова оцінка пожежонебезпеки спирається на динамічні чинники, що описують 

виникнення пожежі. Такий вид оцінки дозволяє організувати оперативну діяльність по виявленню і 

гасінню лісових пожеж, а також скоригувати рішення згідно зі змінами в рівні пожежного ризику. Таким 

чином, короткострокова оцінка має основне практичне застосування при організації дій пожежників.  

Довгострокова оцінка пожежонебезпеки має справу з пожежним ризиком, який не міняється в часі 

або міняється дуже повільно. На практиці така пожежонебезпека визначена чинниками, які є статичними, 

принаймні впродовж пожежонебезпечного сезону. Прикладами таких чинників можуть бути тип лісу, міра 

лісистості території, топографія або кліматичні умови. На практиці такий вид оцінки дозволяє організувати 

діяльність по попередженню лісових пожеж.  

При визначенні довгострокових показників пожежонебезпеки можливі декілька підходів: підхід, 

заснований на експертних оцінках; статистичний підхід; імітаційний підхід.  

Поняття експертної оцінки в основному є аналізом параметрів і видачею рекомендацій експертом.  

Статистичний підхід заснований на аналізі даних про реальні пожежі, що мали місце у минулому, 

на аналізі тенденцій або на розрахунку щорічного середнього ризику (середня доля вигорілої площі за рік).  

При використанні імітаційного підходу зазвичай вимагається визначити контур пожежі. При 

цьому початкові умови рідко точно відомі. Можуть бути відомі такі дані, як період повторення пожежі, 

умови погоди, тривалість поширення пожежі.  

Успішність застосування статистичних моделей обмежена умовами, подібними до тих, при яких 

відбувалися реальні пожежі. Фізичні ж моделі універсальні, оскільки враховують будь-які природні умови.  

Існує велика кількість методик, математичних моделей, алгоритмів і комп’ютерних програм, 

призначених для отримання прогнозу динаміки природної пожежі [1-3].  

Нині в США найбільш розвиненим програмним продуктом, призначеним для моделювання 

динаміки контуру пожежі, його метричних і енергетичних характеристик в реальних природних умовах, є 

геоінформаційна система FARSITE, створена на підставі моделей.  

У системі FARSITE використовується напівемпірична модель низових лісових пожеж Р. 

Ротермела (R. Rothermel) [2]. Вона дозволяє врахувати розподіл горючих матеріалів, зміну ландшафту і 

погодних умов, а також включає спрощений опис верхової пожежі, характер якого визначається на підставі 

локальних оцінок як «пасивний», «активний» або «незалежний». Незважаючи на таке широке 

використання моделі Ротермела, слід зазначити її істотні недоліки. Оригінальна модель є одновимірною, а 

результатом її застосування є число - швидкість поширення фронту пожежі у напрямі вітру. Модель взагалі 

не відповідає на питання, яка швидкість фронту пожежі в напрямах флангів (перпендикулярно вітру) і 
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проти вітру. У розроблених пізніше програмних системах реалізовані різні підходи, які часто є 

інтуїтивними і не містять належних обґрунтувань.  

Значний інтерес представляє канадська методика прогнозування лісової пожежної небезпеки. Ця 

методика побудована з урахуванням аналізу великої кількості статистичних даних і досить точно 

передбачає пожежну небезпеку. Канадська система CFFDRS, яка складається з двох основних модулів, - 

Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) System і Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP) System. У 

рамках першої підсистеми FWI прогнозується вологовмісткість основних легкогорючих матеріалів 

залежно від погодних умов, а у рамках FBP - поведінка вогнища пожежі для різних лісових фітоценозів.  

Відомі результати регіональної оптимізації параметрів канадської прогнозної моделі динаміки 

природних пожеж CFFBPS стосовно умов України. Оптимізація моделі виконана з використанням 

репрезентативної опорної вибірки реальних пожеж, що діяли на території України, фактична інформація 

про щоденну динаміку яких була отримана за результатами обробки даних супутникового радіометра 

MODIS [3].  

З приведеного огляду існуючих методів оцінки пожежної небезпеки лісу можна зробити висновок, 

що усі існуючі методи розглядають пожежонебезпеку як функцію від обмеженої кількості чинників. Такі 

показники не відбивають впливу усієї безлічі чинників на пожежну небезпеку і є вузько направленими. 

Тому пожежонебезпеку необхідно розглядати як комплексний показник, залежний від безлічі 

чинників, які формують як її довгострокову, так і короткострокову складові.  
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (БАВ) 

Практически во всех отраслях производства чрезвычайно остро стоят вопросы снижения 

энергозатрат и ограничения вредных выбросов в окружающую среду. Снижение энергозатрат и 

уменьшения вредных выбросов может быть достигнуто разработкой и внедрением в производство новых 

рациональных тепловых схем, теплоиспользующих аппаратов и конструкций, которые предусматривали 

бы распределение теплоносителя в технологическом процессе. При таком процессе обеспечивались бы 

заданные технологическим регламентом параметры (температура, концентрация, давление и т.д.) при 

минимальном расходе тепловой и электрической энергии. Указанные проблемы можно реализовать с 

помощью пленочной аппаратуры, применяемой при разделении и очистке продуктов, опреснения морской 

воды, в производстве пищевых продуктов и получении лекарственных препаратов, когда особенно важно 

предотвратить их термический распад. 

Одна из заключительных стадий производства биотехнологической продукции - это 

концентрирование культуральных жидкостей, содержащих растворы БАВ. Для этого их, как правило, 

концентрируют (выпаривают) в выпаривательных аппаратах. 

Поэтому актуальным является проектирование таких пленочных выпаривательных аппаратов, где 

используются температуры, которые не вызывают инактивацию БАР и в которых достаточно большая 

скорость обработки продукции. 

Эти вопросы требуют теоретических и экспериментальных исследований, а вопрос применения 

пленочных аппаратов в каждом конкретном случае должны анализироваться на основе подобных 

производств и лабораторных испытаний. 

В НТУУ «КПИ», ИЭЭ на кафедре инженерной экологии проектируется установка (Рис.1) для 

исследования процесса выпаривания БАР. Основными элементами установки являются: аппарат выпарной 

пленочный 1, устройство для распределения раствора БАР 3, блок для измерения температур 8. 
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Рисунок 1. Схема установки для исследования процесса концентрирования БАР выжиганием 

1- выпаривательный пленочный аппарат; 2 - труба; 3 - устройство для распределения раствора БАР 

по поверхности трубы; 4 - емкость с раствором БАР; 5 - конденсатосборник; 6 - сборник выпаренного 

раствора БАР; 7 - конденсатор; 8 - блок измерения температур (термопары, модули: аналогового ввода, 

интерфейсный, ЭВМ); 9 - насос для перекачки раствора БАР; 10 - ТЭН; 11 - ротаметры; 12 - ЛАТР; 13 - 

вентили. 

Основные задачи, для решения которых создана установка (рисунок 1): 

1. Исследование процесса концентрирования БАР. 

2. Проверка адекватности математической модели процесса концентрирования БАР. 

3. Установление зависимости активности раствора от времени пребывания пленки раствора в 

аппарате. 

4. Исследование линий тока (линий постоянных скоростей). 

После проведения процесса, необходимо установить концентрацию выпаренного раствора и его 

активность. Для определения концентрации выпаренного раствора будет использоваться 

пикнометрический метод, а для определения активности - титрование. 

После получения необходимых данных будет осуществлена проверка адекватности 

математической модели процесса концентрирования БАР с уравнением зависимости активности раствора 

от времени пребывания пленки раствора в аппарате. 

Следует отметить, что применение в биотехнологических схемах испарительной аппаратуры с 

пленочной течением жидкости должен дать положительный экономический эффект для изготовления БАР. 
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ІТ- ТЕХНОЛОГІЇ - ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКИХ 

СПОРТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗУСИЛЛЯМИ ФАХІВЦІВ І ВЧЕНИХ. 

Постановка проблеми. Ріст результатів у спорті вищих досягнень, жорстка конкуренція на 

міжнародній арені вимагають високого рівня підготовленості від суб’єктів змагальної діяльності. Вміння 

вдало управляти власними рухами під час екстремальних ситуацій, володіння механізмами спортивної 

техніки, розвитку психіки, якостей характеру є важливими базовими елементами процесу підготовки 
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спортсмена. Щоб направити ці складові в правильне русло необхідно використання ІТ-технологій. 

Мета дослідження - визначення ІТ-технології як засобу підвищення кваліфікації і досягнення високих 

спортивних результатів зусиллями фахівців і вчених різних професій. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних літературних джерел, інформація мережі 

Інтернет. 

Використання засобів ІТ спрямоване на модернізацію галузі фізичного виховання і спорту та 

сприяє вдосконаленню загальноосвітнього процесу підготовки, а також професійної підготовки фахівців 

різного напрямку. Нині накопичений певний досвід використання засобів ІТ в різних видах спорту, в 

навчальному процесі з фізичного виховання та в процесі підготовки фахівців (учителів фізкультури, суддів 

по спорту, інструкторів та ін.), в процесі спортивних тренувань і змагань, а також діагностики моніторингу 

фізичного стану учнів та спортсменів [1]. В даний час оптимізація планування підготовленості спортсмена 

йде шляхом створення експертних систем (ЕС) і програм, близьких до них за змістом. Експертні системи - 

це складні програмні комплекси, в яких інтегровані знання фахівців в конкретних предметних областях 

для розповсюдження цього досвіду в консультуванні менш кваліфікованих користувачів. На думку 

розробників ЕС, цей тип прикладних програмних продуктів найбільш відповідає рішенню завдань такого 

типу. До теперішнього часу розроблені ЕС для планування підготовки бігунів на середні дистанції, 

важкоатлетів, спортсменів в стрибкових видах легкої атлетики [2, с.51] 

При проведенні змагань рівня олімпійських ігор застосування ІТ забезпечує оперативний збір, 

передачу, зберігання і обробку великої кількості інформації [3, с. 59-62]. У таких видах спорту як теніс та 

футбол використовується система електронного суддівства Hawk-Eye. Відеокамери високого розділення 

розташовуються навколо ігрової зони (корт або поле), відстежують траєкторію польоту м’яча і фіксують 

інформацію, яка зберігається в системі електронного суддівства. Це дозволяє в спірних ситуаціях для 

винесення ухвали спостерігати на екрані комп’ютера і на великих табло рух м’яча, точку його приземлення 

та інше. Комп’ютерна програма для тестування юних футболістів дозволяє оцінити часовий інтервал 

необхідний спортсмену для виконання різних за реакцією і концентрацією тестів, що вимагають логічного 

аналізу. Такі комп’ютерні тести можуть бути успішно застосовані в колективних видах спорту як 

баскетбол, ручний м’яч, регбі, де гравці виконують різні функції і мають різне становище на ігровому полі 

[5, с.15-19]. Використання безпровідного фіксатора уколів для фехтування дозволяє фехтувальникам 

відмовитися від довгих шнурів. Інформація про уколи поступає на датчик, розташований на потиличному 

утримувачі маски, і передається на суддівський приймач через інфрачервоний порт. Одночасно всередині 

маски спалахує червоний або зелений світлодіодний індикатор, що звільняє суддів, глядачеві спортсменів 

від необхідності звертатися до центрального суддівського реєстратора. Композитний м’яч для баскетболу 

Spalding’s Cross Traxxion виготовлений з композитного синтетичного матеріалу, який технологічніший, 

ніж колишні шкіряні покриття й дозволяє контролювати рівень вологості та позбавляє від необхідності 

його обкатки. Розроблені ковзани нової конструкції Therma Blade з гарячими лезами, батареєю і 

мікропроцесором. При постійному нагріванні лез ковзанів (на декілька градусів вище за температуру 

льоду) збільшується прошарок води під ними і зменшується тертя між лезом і льодом, за рахунок чого 

збільшується швидкість проходження дистанції, покращується ковзання [6]. Для вирішення проблем зміни 

в правилах спортивної гімнастики створюються комп’ютерні мультимедійні програми змагань цього виду 

спорту на основі універсальної інформаційно-діагностичної системи [4, с.58]. Певний інтерес в цьому плані 

становлять мультимедіа технології, - «віртуальна реальність» та засоби телекомунікацій. Так, наприклад, 

ефективні дидактичні матеріали, підготовлені на основі мультимедіа технологій (програми для контролю і 

самоконтролю знань, навчальні мультимедіа системи по спортивно-педагогічних дисциплінах, довідково-

інформаційні енциклопедії тощо). Технологія мультимедіа не тільки перетворює комп’ютер на 

повноцінного співрозмовника, але і дозволяє студентам, не виходячи з аудиторії, спортзалу, бути 

присутніми на лекціях видатних учених і педагогів, заняттях провідних тренерів, у змаганнях різного 

рангу, стати свідками історичних подій минулого і сьогодення, відвідати освітні, культурні та спортивні 

центри світу. При цьому необхідно особливо підкреслити, що в цьому випадку відбувається паралельна 

передача аудіо- і візуальної інформації на комп’ютер у поєднанні з використанням великих обсягів 

інформації і інтерактивними можливостями роботи: довільний перехід від одного місця до іншого, 

здійснення пошуку розділів за змістом, організація режиму питань і відповідей та інше. Сучасна технологія 

«віртуальна реальність» забезпечує стереоскопічне уявлення відеоінформації на екрані, а також управління 

аудіо- відео-інформацією її спеціалізованими маніпуляторами і голосом. Вони дають можливість 

переміщати об’єкти у віртуальному просторі, застосовують методи інтерактивного маніпулювання 

об’єктами, комп’ютерну імітацію зорових, слухових, дотикових, моторних (рухових) відчуттів, що в 

перспективі може вирішити багато проблем моделювання навчально-тренувального процесу (навчання 
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складнокоординаційним спортивним руховим діям, рішення тактичних задач, створення різних 

проблемних ситуацій) [1]. 

Виходячи з вище викладеного треба виділити наступні напрями застосування ІТ в спорті: 

1. Збирання банку високоякісних мультимедійних цифрових навчальних посібників: на прикладі 

відеозаписів вправ у виконанні спортсменів високого класу. Це дає для подальшого аналізу юними 

спортсменами, студентами техніки виконання тих чи інших вправ.  

2. Отримання довідкової інформації з баз даних в мережах Internet, які дозволяють отримати вже 

систематизований матеріал по різним видам спорту і використовуватися в якості учбових посібників. 

3. Дослідження біомеханічних аспектів спортивних вправ: сучасні оптичні системи для 

визначення параметрів руху спортсмена є ефективним засобом для виявлення недоліків в підготовці 

спортсмена і розробці методів для їх усунення. 

4. Проведення психологічних комп’ютерних тестів для визначення реакції і концентрації уваги 

спортсмена: подібні тести дозволяють в стислі терміни в ході порівняльного і статистичного аналізую. 

Потрібно відмітити, що ці тести характеризуються високою ефективністю і економічністю. 

5. Підготовка програмованого пакету для біомеханічного аналізу під час тренувань спортсменів 

на тренажерах-симуляторах, або безпосередньо в умовах спортивних змагань з метою глибшого наукового 

вивчення в таких спортивних ситуаціях, що відрізняються особливою складністю і що вимагають 

глибокого аналізу. 

6. Моделювання спортивних вправ і визначення оптимальних параметрів їх виконання: потужні 

процесори сучасних комп’ютерів дають можливість в долі секунди визначити необхідні параметри і 

розрахувати траєкторії руху центрів тяжіння частин тіл спортсмена. 

7. Проведення статистичних досліджень: аналізи опитувань, складених фахівцями високої 

кваліфікації, що дозволяють швидко і ефективно визначити проблеми спортивного харчування, здорового 

сну і деяких інших показників фізіології спортсменів [4, с. 58].  

Очевидно, що використання ІТ створює абсолютно нові можливості для розвитку спорту. 

Причому, для підвищення спортивних результатів доцільно використовувати не окремо взятий метод, а 

застосовувати комплексний науковий підхід - ефективно поєднувати біомеханічні, психологічні і 

статистичні тести з відповідною кореляцією з фізіологічними показниками спортсменів. Умовно вище 

перелічені напрями застосування ІТ в спорті можна розділити на три групи: 

- довідникові та методичні посібники: розробка мультимедійних посібників, створення 

інформаційних баз даних; 

- пов’язані з вивченням фізичних аспектів організму спортсмена:  

- біомеханічні, психологічні і статистичні напрями; 

- аналітичні: моделювання спортивних рухів і створення комп’ютерних тренажерів-

симуляторів.  

Висновки. Усі вищезгадані три групи пов’язані між собою і припускають участь фахівців і учених 

різної кваліфікації і напрямів: тренерів, фізіологів, біомеханіків, медиків, комп’ютерників, психологів і 

біологів. В ході комплексного підходу відбувається обмін досвідом між представниками різних професій, 

що поза сумнівом веде до досягнення вищих спортивних результатів [5, с.15-19]. Інформаційні технології 

служать базисом для інтеграції зусиль фахівців і вчених різних професій, і є надійним засобом для процесу 

відбору, підвищення кваліфікації і досягнення високих спортивних результатів. 
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РОЛЬ КЛУБІВ, ХАТ-ЧИТАЛЕНЬ ТА СІЛЬБУДІВ В АНТИКАТОЛИЦЬКІЙ 

ПРОПАГАНДІ НА ПОДІЛЛІ В 20-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ 

Римо-католицька церква вважались більшовиками небезпечним ворогом, який загрожував 

тодішньому владному режимові. Одним з головних методів боротьби з релігією та церквою 1920 рр. була 

антирелігійна пропаганда, невід’ємною складовою якої були «культурно-освітні» організації, на зразок 

клубів, хат-читалень та сільбудів, які вже на початку 20-х рр. ХХ ст. розгорнули активну агітацію проти 

Римо-католицької церкви. 

Метою даної статті є дослідження ролі клубів, хат-читалень та сільбудів в антирелігійній 

пропаганді щодо Римо-католицької церкви на Поділлі в 20-х рр. ХХ ст. 

На думку «безбожників» релігія пронизувала своїм впливом всі сфери суспільного життя [1, 

арк.14зв], а тому їм потрібно було організувати зворотній процес. З цією метою в антирелігійній пропаганді 

проти Римо-католицької церкви більшовики важливу увагу приділяли клубам, хатам-читальням та 

сільбудам. Згідно з резолюцією ХІ партійного з’їзду «Про перетворення клубів в основні центри 

політосвітньої роботи в масах» ЦК РКП (б) зобов’язав кожного комуніста бути активним членом клубу [2, 

арк.8]. Кожен клуб мав ознайомити населення з політикою комуністичної партії, а також з основними 

питаннями радянського культурного будівництва [3, арк.69]. Підготовка клубних працівників (завідувачів 

клубів, керівників гуртків, уповноважених червоних кутків) здійснювалась культвідділами профспілок і 

політпросвітами [3, арк.70]. Більшовики приділяли їм важливу роль, як центрам антирелігійної пропаганди. 

Всього станом на 1922 р. на Поділлі функціонувало 224 клуби [4, арк.1]. Відповідно до постанови цього ж 

з’їзду ЦК всім обкомам та губкомам наказував протягом літнього періоду 1922 р. здійснити заходи щодо 

створення хат-читалень, як опорних пунктів комуністичної пропаганди [2, арк.54]. Тому, крім клубів, на 

початку 20-х рр. були створені радянські «культурно-освітні» установи - хати-читальні та сільбуди 

(сільські будинки). Масову антирелігійну пропаганду в вигляді бесід, доповідей та спектаклів більшовики 

боялись проводити за їх межами, через що неодноразово стверджували: «Тільки в стінах сільбудів і хат-

читалень, при дотриманні повної обережності до релігійних почуттів віруючих, при наявності 

підготовлених пропагандистів та під контролем партійної організації можна проводити масову 

антирелігійну роботу» [3, 110зв]. В Подільській губернії у 1924 р. нараховувалось 377 сільбудів і 675 хат-

читалень, зокрема в Вінницькій окрузі - 65 сільбудів і 169 хат-читалень, Проскурівській - відповідно 55 і 

165, в Кам’янець-Подільській - 62 і 97, Могилів-Подільській - 91 і 99, Гайсинській - 48 і 91, Тульчинській 

- 56 і 54 [5, арк.20]. Польськомовних культурно-просвітницьких установ на Поділлі нараховувалось 101 [6, 

арк.13]. 

Антирелігійну роботу хати-читальні здійснювали не ефективно, оскільки їх завідувачі не 

працювали (с. Сумівка, Гайсинської округи), а відвідувачів майже не було (наприклад в с. Якушинцях 

Вінницької округи). Водночас, газети подавали неправдиву інформацію про кількість відвідувачів хат-

читалень: «В середньому хату-читальню щоденно відвідує 30-40 чоловік - дорослі та молодь» [7, с.3]. 

Згідно з протоколом окружної наради політробітників Кам’янецького округу, яка відбулась 22-26 грудня 

1926 р. в м. Кам’янці: «В Майдан-Віньковецькім хата-читальня працює погано, бо молодь її не відвідує» 

[8, арк.298]. В Подільському селі віруюча молодь складала близько 50%. Вона була дуже релігійною і 

віддавала перевагу римо-католицьким релігійним гурткам. Через підпорядкування ксьондзами, які мали 

значний авторитет серед віруючого населення Поділля, такі організації-гуртки комуністи вважали 

«ворожими» радянській владі [9, арк.21]. Серед них найпоширенішими були гуртки «Ружанця» (Живого 

Розарію), «Шкаплежи», «Терціяжи» (Терціаріїв або Терціярців), «Францисканців» та ін. 

Сільбуди також були постійно зачинені, а тому серед католицької молоді ніякого антирелігійного 

впливу не здійснювали: «Сільська молодь під впливом своїх батьків примушена виконувати їхні бажання 

не відвідувати хати-читальні і сільбуди, бо це великий гріх» [10, арк.27]. Дійсно, з метою дискредитації 

Римо-католицької церкви при сільбудах подавались матеріали про «недоліки церковників» - видумані 

розкрадання, сварки, пияцтво [11, арк. 174]. В антирелігійній роботі хат-читалень та сільбудів важлива роль 

відводилась вчителям. Проте, вчителі старались не брати участі в антирелігійній роботі цих установ в 

першу чергу зі своїх власних релігійних переконань або зі страху можливого бунту проти них віруючих 

селян [9, арк.19]. Тому, своє небажання вони пояснювали владі відсутністю часу [10, арк.27]. Масову 

антирелігійну роботу проводили й бібліотеки. Їх завданням було розроблення прийомів впливу на читачів. 
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В 20-х рр. при бібліотеках влаштовували антирелігійні виставки, театральні вистави. В умовах 

антикатолицької пропаганди масова робота бібліотек визначались як ідеологічна та політико-

просвітницька діяльність [12, с.158]. 

При клубах, хатах-читальнях та сільбудах створювались антирелігійні гуртки, які були 

методичними осередками здійснення всієї антирелігійної пропаганди [13, арк.230]. На Поділлі їх створення 

згідно з планів роботи агітпропу відбувалось з грудня 1923 р. по березень 1926 р. [13, арк. 263]. Це була 

невелика мережа гуртків, що мали програми діяльності та свій регламент. Вони забезпечувались 

спеціалізованою антирелігійною літературою та зазвичай вели свою діяльність в один і той самий день 

тижня, здебільшого ввечері [14, арк.2]. Антирелігійні гуртки завдяки наочному методу (антирелігійні 

плакати, гасла організували агітації) мали здійснювати агітацію через три головні відділи: соціально-

економічний, природничо-науковий, методичний. Соціально-економічний відділ організовував книжкові 

виставки, які б висвітлювали соціально-економічні питання релігії. Зразки антирелігійних плакатів 

наказувалось брати з журналу «Безбожник». Гаслами цього відділу були: «Через безвір’я до ленінізму», 

«Релігія - опіум суспільства». Природничо-науковий відділ організовував свою літературну джерельну 

базу відповідно в природничо-науковій сфері, відаючи перевагу проблема походження світу, людини та 

тваринного світу. Методичний відділ розробляв всю необхідно методичну літературу по антирелігійній 

тематиці [1, арк.20зв]. Для координації діяльності антирелігійного гуртка створювалось Бюро, яке 

звітувалось перед керівництвом установи (клубу, сільбуду чи хати-читальні), а також перед осередком СБ 

[1, арк.21]. Особлива увага в роботі гуртків зверталась саме на римо-католиків, які відмовлялись 

користуватись антирелігійною літературою [15, арк.14]. 

Таким чином, відчутного впливу дані «культурно-освітні» установи на Римо-католицьку церкву 

не здійснювали. Організаційний характер даної конфесії не дозволив клубам, хатам-читальням та 

сільбудам вести боротьбу за релігійний світогляд віруючих. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

В сучасному управлінні все більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Мотивація 

персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного 

кадрового потенціалу. Для стимулювання співробітників організацій сьогодні використовують як 

матеріальні, так і нематеріальні методи винагороди.  

Актуальність теми дослідження дипломної роботи полягає в тому, що шлях до управління 

персоналом лежить через свідомість. Дізнавшись, що рухає людиною, які мотиви лежать в основі її дій, 

можливо створити систему методів управління персоналом. Проблеми управління персоналом досить 
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широко розглядаються сьогодні в науковій та публіцистичній літературі. Однак, спроби пристосувати 

класичні теорії до сучасності багато в чому не систематизовані, що ускладнює практичне використання 

технологій та методів удосконалення системи управління персоналом. 

Функціонування виробництва, а головне - його результативність (ефективність) багато в чому 

залежать вже не тільки від відповідності чисельності та професійно-кваліфікаційного складу робочої сили, 

вимогам техніки та технологіям, але й від рівня мотивації працівників, ступеня врахування їх інтересів, що 

вимагає більшої уваги до обліку інтересів працівника як особистості (підвищення змістовності праці, 

поліпшення умов праці, реалізації особистісних цілей людини, її уявлень про місце роботи серед життєвих 

цілей та інше). 

Наукою управління доведено, що мотивовані співробітники бажають віддавати свій час, 

компетентність та старання для досягнення мети роботодавця. У той же час невмотивовані співробітники, 

навпаки, йдуть на робоче місце тільки тому, що не можуть знайти іншого роботодавця, проявляють 

поверхове ставлення до виконуваної роботи та допускають зневажливі висловлювання про свого 

роботодавця. Від мотивованих співробітників організація може чекати: високу продуктивність праці, 

ініціативу, співпрацю з колегами та керівництвом, підтримку змін, бажання рости та розвиватися в рамках 

організації. У свою чергу невмотивовані співробітники здатні принести організації: помилки та низьку 

продуктивність праці, конфлікти, плітки, інтриги, відособленість, високий ступінь нервозності в процесі 

змін, бажання змінити роботу. Варто прийняти заходи з усунення причин плинності кадрів, ввести 

спеціальні програми із заохочення працівників, проводити спеціальні тренінги та поліпшити умови праці. 

Ефективність діяльності людини залежить від багатьох складних факторів, серед яких основну 

роль відіграють: чітке розуміння цілей своєї роботи, ймовірність досягнення особистої мети та система 

матеріальних, моральних стимулів, що визначають зацікавленість працівника в його роботі [4, с. 138]. 

Матеріальна грошова мотивація вважається однією з ключових та ефективних методів 

стимулювання роботи в організації будь-якої форми власності, не залежно від сфери діяльності та 

виробництва. Завдяки успішно продуманій системі матеріальної мотивації керівники організацій 

отримують можливість успішно розвивати свій бізнес та досягати стратегічних цілей у досить короткі 

терміни. Грамотна система регулювання правових норм трудового законодавства і внутрішньо-

корпоративних нормативів дозволяє створити ідеальний інструмент ефективного стимулювання 

виробничого процесу. 

Сучасна ідеологія системи управління персоналом багато в чому базується на мотивації 

працівників. Ставлення працівника до праці формується під впливом прагнень, життєвих цілей, 

можливості самовираження та самореалізації. Звідси випливають основні фактори мотивації до праці [1, с. 

315]: 

- визнання на роботі; 

- досягнення у роботі; 

- відповідальність та самостійність; 

- можливість професійного просування; 

- можливість розвитку особистості працівника. 

Для ефективного стимулювання діяльності необхідно знати бажання людини, її потреби, 

побоювання. Якщо керівник не знає потреб, то його спроба забезпечити мотивацію діяльності людини 

приречена на провал. При цьому важливо розуміти, що людиною рухає не одна ізольована потреба, а їх 

поєднання та пріоритети потреб можуть змінюватися. Вплив зовнішніх факторів, потреб, цінностей, 

прагнень на трудову мотивацію людини розглядається багатьма мотиваційними теоріями, але жодна з них 

не може дати вичерпних пояснень поведінки особистості в трудовому процесі та служити основою для 

розбирання практичних рекомендацій - занадто складний внутрішній світ людини. 

Система оплати праці буде стимулювати мотивацію персоналу в тому випадку, якщо вона буде 

сприйматися персоналом організації як справедлива. Коли мова йде про оплату праці, справедливість 

означає чесний підхід до виплати грошей працівникам. Несправедливість в будь-якій формі може 

призвести до проблем в моральному кліматі. Якщо працівники відчувають, що їхня робота оплачується не 

по справедливості, вони можуть звільнитися. Ще більшої шкоди справі можуть заподіяти працівники, які 

не йдуть, але гальмують зусилля організації. У кожному разі результатами діяльності організації в цілому 

наноситься шкода. 

Щоб мотивуюча функція грошей спрацювала, співробітник повинен знати, що існує чіткий 

взаємозв’язок між його результативністю роботи та розміром оплати праці. Так само співробітникам 

організації не надають жодних компенсаційних соціальних пакетів. Нерідко працівникам магазинів 

доводиться залишатися та виконувати понаднормову роботу (розвантажувати, переоцінювати товар, 
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проводити інвентаризацію), але винагороди за це вони не отримують. 
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Если ваша компания ищет варианты устойчивого роста в условиях конкурентных рынков, очень 

важно уметь объективно оценивать положение дел с текущей бизнес-моделью. Все ли в порядке с вашей 

«машиной по зарабатыванию денег»? Требуются ли корректировки? Какие? Как быстро и почему? Одним 

из инновационных методов для такой оценки стала разработанная автором «матрица ценности» [1].  

Ее использование требует одновременного учета актуальности ценности, предлагаемой 

компанией своим клиентам и того, в какой мере клиенты готовы признать именно ее лучшим поставщиком 

такой ценности. В зависимости от оценок актуальности и признания ценности клиентами возможны четыре 

ситуации (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Матрица «актуальность/признание ценности» 

В процессе консалтингового сопровождения нескольких десятков украинских и международных 

компаний мы увидели целесообразность углубить и детализировать диагностику каждой составляющей 

нашей матрицы. Так, в оценке компоненты «актуальность» оказалось полезным не ограничиваться 

исследованием степени важности выгоды, которая лежит в основе предлагаемого обещания. Чтобы не 

опоздать с важными решениями следует параллельно убедиться, что в фокусе коммуникации этой выгоды 

находятся правильно отобранные категории ключевых клиентов.  

В чем суть дефиниции «ключевого клиента» и какова практическая польза усилий по правильной 

фокусировке для компаний, работающих не только на промышленных (B2B) рынках, но и на рынках 

потребительских товаров (B2C)?  

Возьмем фармацевтический бизнес. Кто является клиентом компании, производящей 

лекарственные препараты? Отвечая на этот вопрос, легко выделить сразу несколько групп. Это, во-первых, 

конечные потребители. Вторая группа (особенно, если речь идет о рецептурных препаратах) - врачи. 

Третья - это аптеки. И, безусловно, важной отдельной группой являются дистрибьюторы - те, кто 
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непосредственно обеспечивает доставку товара от производителя в аптеки. 

Некоторые успешные фармацевтические компании, например, GlaxoSmithKline с препаратами 

«Coldrex», «Solpadeine» и пр. делают ставку на конечных потребителей, подкрепляя это 

концентрированными маркетинговыми усилиями, в том числе на ТВ-рекламу. В свою очередь, ключ к 

разгадке секрета успешного и быстрого захвата в начале 1990-х годов рынков России и Украины 

компанией Sterling Winthrop (с безрецептурным препаратом «Panadol») как раз был в фокусировке не на 

конечного потребителя, приходящего в аптеку, а на сами аптеки [2].  

Другие преуспевающие компании отрасли (например, Pfizer) в качестве ключевой группы 

клиентов выбрали экспертов медицины - практикующих врачей, мировых лидеров мнения в своих 

предметных областях и также оказались в выигрыше от сделанного выбора. Ну и, конечно, немало 

успешных фармацевтических компаний в качестве ключевого клиента осознанно фокусируются на 

обслуживании дистрибьюторов [3]. 

Актуальность выгоды, лежащей в основе ценностного предложения, может усиливаться фокусом 

соответствующих коммуникаций на правильно выбранной категории ключевых клиентов. И, наоборот, 

ослабляться, если такие коммуникации рассредоточены или ориентированы на тех, кто не может/не 

хочет стать «якорем» в акцептировании вас как наиболее привлекательного поставщика. При этом, 

естественно, правильная фокусировка при невысокой востребованности самой выгоды не сможет 

гарантировать ожидаемой реакции клиентов.  

Если «актуальность ценности» по сути определяет то, насколько правильные (effective) 

предложения компания делает своим клиентам, то «признание ценности» напрямую связано с ожидаемой 

финансовой отдачей (efficiency) от реализации этих предложений. Проще говоря, это математическая 

дробь, в которой всегда есть числитель (доходы) и знаменатель (расходы, или стоимость используемых 

ресурсов).  

И здесь тоже необходимо различать варианты. Компания может на данный момент иметь более 

эффективный, чем у конкурентов механизм монетизации своего обещания [4]. Однако то, что этот 

механизм будет и далее давать высокую прибыльность зависит не только от востребованности обещания и 

точности фокусировки.  

Существенное влияние может оказать и то, насколько качественно с точки зрения клиентов 

обещание реализуется. Клиенты могут считать, что ваше исполнение (включая фактически получаемые 

выгоды, операционную дисциплину, сервис и т.п.) соответствует тому, что вы заявляли. Но возможна 

иная ситуация. И тогда, если ваша компания соперничает с сильными конкурентами, рентабельность 

рискует очень быстро и неожиданно упасть. В то же время достаточно часто можно наблюдать ситуации, 

когда клиенты высоко оценивают то, как компания выполняет обещанное. Но при этом менеджментом не 

спроектированы механизмы монетизации, позволяющие получать целевую прибыльность.  

Таким образом, сразу четыре аспекта требуется учитывать для того, чтобы оценка вашей бизнес-

модели была максимально системной и ориентировала на своевременное принятие лучших стратегических 

решений: 1) выгоду (benefit); 2) фокус (focus); 3) монетизацию (monetization); 4) исполнение (delivery). 

Первые два компонента (B+F) формируют клиентскую ценность реализуемой модели бизнеса, а вторые 

два (M+D) - предпринимательскую ценность. Ниже приведены базовые вопросы такого BFMD-анализа: 

B (benefit): Лежит ли в основе вашего обещания клиентам выгода, которая для них наиболее 

важна?  

F (focus): Правильно ли отобрана категория ключевых клиентов, которые находятся в фокусе 

коммуникации вашего обещания? 

M (monetization): Найден ли вами более эффективный, чем у конкурентов способ монетизации 

выполняемого обещания? 

D (delivery): Позволяет ли ваше исполнение считать клиентам, что вы полностью верны своему 

обещанию? 

Очевидно, что ответы на эти вопросы не обязательно будут коррелировать между собой. А значит, 

потенциально существует до 16 BFMD-конфигураций вашей бизнес-модели. Диапазон здесь 

действительно очень широкий. От ситуации уверенного «победителя» (BFMD) до полного «неудачника» 

(bfmd). С промежуточными вариациями «альтруиста» (BFMd, BFmD или BFmd) и «эгоиста» (например, 

bFMd или bfMD).  

Судя по результатам масштабных зарубежных исследований, реализация стратегических 

программ/приоритетов находится на довольно низком уровне не только в украинских, но и во многих 

международных компаниях [5]. Рассматривая выводы наших коллег сквозь призму представленной в 

данном материале методики, можно сделать предположение о том, что отбор ключевых стратегических 
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инициатив в этих компаниях находился вне достаточной связи с проблемными зонами в бизнес-моделях.  

Анализ по схеме BFMD существенно расширяет функционал матрицы ценности. Совместно, как 

уже показала практика, они могут служить надежными навигаторами эффективного бизнес-

моделирования. И помогать контролировать соответствие выбранных стратегических приоритетов 

реальному положению дел. Ведь среди прочего очень важно не допускать ситуации, когда улучшается в 

основном то, что и так относительно неплохо работает. А то, что необходимо срочно исправлять, остается 

без квалифицированного внимания.  

Очевидно, что компании, находящиеся в квадрате «победитель», должны быть нацелены на 

удержание и расширение рыночных позиций. «Эгоисты» обязаны искать пути актуализации клиентской 

ценности, модифицируя свои бизнес-модели. Для этих двух категорий особенно полезно освоение 11 

лидерских компетенций и инструментария КРМ, предполагающего доминирование внешнего фокуса 

управленческого внимания [1].  

Заметьте, что только в оценках по монетизации менеджерам достаточно опираться на 

внутрикорпоративную информацию и данные бенчмаркинговых замеров (например, сравнение рыночной 

доли или показателей прибыльности с аналогичными у конкурентов). Объективные ответы на три 

остальных вопроса BFMD-анализа можно получить, собрав мнения извне. Прежде всего, от собственных 

клиентов и клиентов конкурентов. Кроме того, как абсолютно верно подмечают авторы концепции 

«голубых океанов» Ч. Ким и Р. Моборн, вам нужно не упускать из виду суждения и тех, кто еще не 

являются потребителями данного вида продукции/услуг [6].  

«Альтруистам» требуется быстрая монетизация уже имеющейся клиентской ценности, в том 

числе в ряде случаев за счет дополнительных инвестиций в расширение масштабов деятельности. 

«Неудачники», скорее всего, не должны откладывать с продажей, полной реорганизацией или даже 

ликвидацией бизнеса для высвобождения ценных ресурсов и нахождения способов их более 

результативного использования.  

И, конечно, успех реализации выбранных стратегических приоритетов напрямую будет зависеть 

от степени их синхронизации с распределением внутрикорпоративной управленческой экспертизы и 

власти внутри компании. 
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БОРГОВА ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В МАКРОЕКОНОМІЧНІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

Необхідним елементом, що слугує для виконання державою своїх функцій, є наявність фінансових 

ресурсів. У разі їх нестачі виникає об’єктивна потреба пошуку нових джерел фінансування та залучення 

додаткових коштів. Якщо немає можливості поповнити Державний бюджет за рахунок власних 

надходжень, то неуникною стає необхідність взяття державних позик, завдяки яким розширюється коло 
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можливостей бюджету. Кредитні відносини держави потребують регулювання, адже вона повинна 

своєчасно повертати позики та контролювати їх використання. Саме тому інструментом регулювання 

обсягів державного боргу, ведення його обліку та розрахунку з боргами стає боргова політика. Питання її 

ефективності особливо привертає увагу у випадку присутності тенденції постійного зростання державного 

боргу, тож постає потреба не лише збалансувати доходи та видатки бюджету за рахунок позик, а й зважати 

на спроможність повернення останніх. 

Варто зауважити, що для України тема бюджетного дефіциту та ефективності боргової політики в 

останні роки набуває все більшої актуальності, адже щороку збільшується розрив між видатками та 

доходами бюджету, що спричиняє зростання обсягів державних запозичень. Проблему становить і 

напрямок використання запозичених коштів, що використовуються на фінансування поточних потреб 

Державного бюджету України та погашення вже отриманих позик. 

Аналіз останніх досліджень з теми. Питання державного боргу привертало увагу таких зарубіжних 

та вітчизняних вчених як В. Андрушенка, Р. Арезкі, Е. Бальдаччі, Р. Барро, Т. Богдан, М. Брукнера,  

Дж. Б’юкенена, О. Гаврилюка, В. Геєця, А. Лернера, С. Льовочкіна, І. Лютого, В. Опаріна, К. Райнхарта, 

Дж. Стігліца, Дж. Тобіна, В. Федосова, С. Юрія, що висвітлювали свої погляди з цього приводу у наукових 

працях.  

Проте останні події в Україні та постійне зростання обсягу державного боргу потребують 

адаптованих розробок заходів зменшення боргу з урахуванням поточного стану економіки країни та вже 

наявного боргу для стабілізації макроекономічних показників, забезпечення економічного зростання та 

розвитку. Через це необхідним є подальше дослідження боргу, удосконалення боргової політики, 

виявлення оптимальних напрямів використання державних позик та розробка системи довгострокових 

фінансових планів із врахуванням необхідності сплати боргових зобов’язань. 

Мета дослідження. Метою роботи є визначення обсягів державного боргу впродовж останніх 

років, що виник внаслідок значних розмірів бюджетного дефіциту, виявлення основних проблем боргової 

політики України та формування прозицій у вигляді переліку заходів, що сприятимуть усуненню наявних 

недоліків. 

Боргова політика - це цілеспрямована діяльність держави, що передбачає мобілізацію, розподіл, 

використання та погашення залучених державою ресурсів на умовах боргу. Спорідненим до неї є 

управління державним боргом, що становитьь сукупність державних заходів з визначення умов залучення 

коштів, їх розміщення і повернення, забезпечення необхідної платоспроможності держави. Такі державні 

заходи передбачають підготовку до випуску і розміщення державних цінних паперів, регулювання ринку 

державних цінних паперів, ефективне спрямування запозичених коштів на законодавчо визначені цілі, 

здійснення обслуговування і погашення державного боргу [4]. 

Виділяють такі головні ознаки боргової політики: 1) боргова політика є сукупністю дій з 

управління державним боргом; 2) боргова політика реалізується органами державної влади; 3) поняття 

боргової політики включає не тільки заходи розробки і реалізації стратегії та тактики використання 

залучених на умовах платності боргових зобов’язань, - але й дії державних органів влади, спрямовані на 

пошук джерел формування державного боргу, а також заходи обліку, обслуговування та погашення 

державних боргових зобов’язань; 4) проведення боргової політики держави здійснюється з метою 

забезпечення стабільного економічного зростання, збільшення рівня зайнятості, стримування інфляції 

тощо [3, с. 115]. 

Для аналізу ефективності боргової політики необхідно розглянути основні характеристики 

державного боргу: його розмір, динаміку та структуру. Обсяг державного та гарантованого боргу у 2012 

році становив 64,5 млрд. дол. США, 2013 року - 73,16 млрд. дол. США, у 2014 році зменшився до 69,81 

млрд. дол. США, що на 2,58 % менше, ніж у попередньому році. Станом на 30.09.2015 року сума боргу 

складає 70,67 млрд. дол. США. Зважаючи на дані показники, варто зауважити, що лише у 2014 році 

спостерігалося зменшення суми боргу порівняно із попереднім роком. В інший період спостерігаються 

тенденції зростання розміру державних запозичень[7]. 

Одну із важливих проблем боргової політики України становить значна частка зовнішньої 

заборгованості у структурі державного боргу. Зовнішній борг України з кожним роком зростає. Так, у 2012 

році його сума сягала 26,14 млрд. дол. США, у 2013 оці зросла на 6,85%, 2014 року становила вже 30,82 

млрд. дол. США, а у вересні 2015 року - 35,5 млрд. дол. США, тобто спостерігається тенденція зростання 

суми зовнішнього боргу. Внутрішній борг скорочується, починаючи із 2013 року. Варто зазначити його 

обсяги за останні чотири роки: 2012 рік - 23,81 млрд. дол. США, 2013 рік - 32,15 млрд. дол. США, 2014 рік 

- 29,34 млрд. дол. США, станом на 30.09.2015 року - 22,1 млрд. дол. США. Щодо гарантованого державою 

боргу, то більшу частину становить зовнішній борг, який скорочується до 2014 року і досить відчутно 
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зростає у 2015 році [7]. 

З метою підвищення ступеня незалежності країни від іноземних кредиторів важливим кроком 

стане розвиток внутрішнього ринку запозичень. Адже зовнішній борг становить більше поливини боргових 

зобов’язань держави. Зокрема, з 2013 року - до 2015 він зріс майже на 9,3%. Проте, у випадку збільшення 

навантаження на внутрішній ринок необхідно зважати на обмеженість фінансових ресурсів у країні та на 

їхню інвестиційну роль.  

Подальше зростання обсягу державних запозичень спричинить зниження рівня боргової безпеки 

держави, що, у свою чергу, може призвести до зростання відсоткових ставок на ринку державних 

запозичень, підвищення рівня оподаткування господарюючих суб’єктів, зменшення виробничого 

споживання внаслідок падіння інвестицій, відпливу з країни сукупних валютних резервів, зниження 

міжнародного престижу країни та рівня життя населення [5, c. 147]. 

 Одним із поширених заходів попередження зростання заборгованості держави є встановлення 

граничних розмірів державного боргу [2, с. 36]. В Україні величина основної суми державного боргу не 

повинна перевищувати 60% фактичного річного обсягу ВВП, що передбачається Бюджетним кодексом 

України [1]. Проте відсутні нормативно-правові акти, які визначали б боргову стратегію уряду, механізми 

залучення коштів, джерела боргових запозичень, а також напрями їх використання. Мали місце спроби 

реформувати законодавчу базу з метою створення правової основи для боргової політики держави, але 

жодна з них не завершилася успішно. Через це позики використовувалися для фінансування поточних 

пролем, а не на інвестування, що значною мірою покращувало б становище держави, приносячи в 

майбутніх періодах додаткові прибутки, за рахунок яких можливе не лише покриття суми боргу, а й в 

подальшому економічне зростання та економічний розвиток.  

Досвід іноземних країн показує, що однаковий розмір державного боргу по-різному впливає на 

становище різних країн. Для країн з розвитнутою економікою боргові межі є ширшими, ніж для країн, що 

розвиваються. Враховуючи взяття кредитів в іноземній валюті, доцільним є скорочення закріпленого 

Бюджетним кодексом України обсягу державного боргу із 60 до 35%.  

Важливим фактором, що впливає на боргову політику є тінізація економіки. Та основною 

проблемою залишається використання отриманих кредитів не на розвиток економіки, а на підтримку 

державного бюджету та погашення вже отриманих кредитів. Незначна частина позикових коштів 

використовується на підтримку стратегічно важливих галузей економіки, інвестиційне фінансування, 

впровадження інновацій. Проте цих обсягів бракує, оскільки ніякого впливу на економіку за рахунок цього 

не відбувається.  

Використання в обігу різних валют та коливання валютного курсу значною мірою впливає на стан 

фінансової системи країни. Спостерігаючи за динамікою співвідношення вартості української гривні та 

іноземних валют в останні роки, варто зауважити, що цей вплив є негативним. До того ж обсяг витрат у 

майбутньому залишається невизначеним, а цільове використання отриманих позикових коштів 

залишається під сумнівом. 

Удосконалення боргової політики повинно здійснюватися в рамках реформування бюджетного 

процесу, переходу до бюджетування, орієнтованого на результат, і створення стимулів для більш 

ефективного фінансування державного сектора. Впроваджуючи в бюджетний процес нові методи 

бюджетування, зокрема, щодо державного боргу, уряд повинен отримати максимальний ефект від 

використання державних позик [2, с. 35]. 

Отже, боргова політика України має на меті стабілізацію економічного та соціального розвитку 

країни, проте виявлені проблеми її функціонування, що потребують негайного вирішення. Зокрема, 

Україні знадобилося чотири роки для того, щоб подолати наслідки економічної кризи 2008-2009 років, в 

той час як сусіднім державам вистачило півроку-рік. 

Для усунення наявних проблем боргової політики небхідно: удосконалити законодавчу базу щодо 

особливостей управління державним боргом; здійснювати пошук шляхів скорочення обсягу державного 

боргу; ініціювати переведення зовнішньої заборгованості держави або хоча б її частини у внутрішню, тобто 

оптимізувати структуру боргу; звертати увагу на переваги та недоліки застосування плаваючих та 

фіксованих ставок у конкретних умовах взяття позик; розраховувати та встановлювати відповідні терміни 

сплати боргу, його регулярність та обсяги періодичних платежів задля запобігання рефінансуванню боргу, 

що тягне за собою додаткові витрати на обслуговування нового боргу; використовувати позики на 

здійснення капітальних інвестицій у виробництво, що створить сприятливі умови економічному зростанню 

і підвищить ефективність залучених коштів; знизити рівень тінізації економіки шляхом зменшення 

податкових ставок, адже це дасть змогу збільшити дохідну частину бюджету за рахунок податкових 

надходжень та зменшить потребу в позиках. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ДІЛОВИХ ПОЇЗДОК  

У туристичному бізнесі ризик настання небажаних подій та їх негативних наслідків є особливо 

великим, оскільки сам характер надання туристичних послуг часто пов’язано з перебуванням туристів у 

різних екстремальних ситуаціях і незвичних для них місцях, де буває важко передбачити наявність 

несприятливих для самопочуття туристів факторів або подій. Туристичне страхування пропонує широкий 

спектр послуг, необхідних для успішного функціонування індустрії туризму, особливо у сфері ділових 

поїздок. 

Законодавче регулювання туристичної діяльності здійснюється відповідно до ст.16 положень 

закону про туризм згідно з яким, обов’язковими складовими кожної програми страхування осіб, які 

виїжджають за кордон, є медичне страхування та страхування від нещасного випадку (раптова, 

непередбачувана та незалежна від волі застрахованої особи подія), що передбачає страхову виплату у разі 

отримання тілесних ушкоджень чи травм, тимчасової втрати працездатності, сталої втрати працездатності 

(інвалідності) або смерті під час перебування за кордоном [1]. 

Залежно від обраних програм страхування страхова компанія забезпечує туристам такі послуги: 

- організацію надання невідкладної медичної допомоги (швидкої, амбулаторної, стаціонарної, 

стоматологічної, пологової); 

- транспортування застрахованої особи до медичного закладу або місця постійного проживання; 

- організацію проїзду застрахованої особи до України у разі смерті її близьких родичів; 

- візит осіб до застрахованого та організацію повернення близьких родичів застрахованої особи 

до України у разі смерті або тривалої хвороби застрахованої особи за кордоном; 

- репатріацію застрахованої особи; 

- відшкодування вартості юридичних послуг, послуг адвоката, внесення застави; 

- відшкодування вартості послуг, пов’язаних із втратою чи викраденням документів або багажу; 

- технічну допомогу в разі ДТП, аварії, крадіжки транспорту, що належить застрахованій особі, 

надання екстреної допомоги; 

- відшкодування вартості придбання предметів першої необхідності у разі пропажі багажу; 

- цілодобову інформаційну підтримку та ін. [2] 

Слід зазначити, що туристичні агентства часто пропонують «урізані» програми страхування, які 

включають мінімальні набори послуг, що можуть бути необхідними в разі захворювання або травми. Тобто 

підхід до ціноутворення та набору страхових послуг у туристичних агентств менш гнучкий, ніж 

безпосередньо у страховиків. Тому згідно із законодавством (ст.16 ЗУ «Про туризм»[1]) турист має право 

відмовитися від полісу, запропонованого туристичною фірмою, та купити його самостійно у страховій 

компанії яка має відповідну ліцензію. 

Вартість страхового полісу залежить від: 

- країни перебування; 
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- мети перебування (активний відпочинок, заняття професійним спортом, робота); 

- віку застрахованої особи; 

- обраної програми страхування; 

- терміну перебування. 

Страховий поліс може бути короткостроковим (у якому чітко зазначається кількість днів 

перебування за кордоном), а також страховики пропонують довгострокові поліси (наприклад, 

мультиполіс),які дозволяють застрахувати за один раз усі подорожі протягом тривалого часу (півроку, рік). 

Це дуже зручно для тих, у кого трапляються раптові закордонні відрядження, а часу на оформлення полісу 

обмаль. 

Крім того, під час оформлення страхового полісу особливу увагу туристу слід звертати на такий 

пункт, як франшиза. Це установлений ціновий поріг, після якого починає діяти страхове відшкодування. 

Якщо лікування коштує менше цієї суми, то доведеться лікуватися за свій рахунок. 

Франшиза буває двох типів - умовна та безумовна. 

Умовна франшиза означає, що клієнту повністю оплатять лікування, якщо його вартість 

перевищила суму франшизи. 

Безумовна франшиза - це коли турист у будь-якому випадку змушений буде платити лікарю при 

кожному зверненні в межах суми франшизи, страхова ж компанія оплатить лише те, що перевищує цю 

суму. 

Витрати на планове лікування або проведення заздалегідь узгоджених операцій за кордоном не 

підлягають страховій компенсації. 

У разі виїзду працівника підприємства до відрядження на транспортному засобі за межі України 

підприємство-страхувальник зобов’язано укласти договір міжнародного обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності «Зелена карта». Обсяг відповідальності у зв’язку із заподіяною шкодою регулюється, як 

правило, чинним у цих країнах законодавством. 

Отже, туристичне страхування є невід’ємною складовою соціального захисту працівників, 

запорукою їх здоров’я, одним із ефективних способів стимулювання праці.  
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ІСНУВАННЯ ПРИВАТНОЇ І ДЕРЖАВНОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

У розвинених країнах світу саме співіснування державної та приватної медицини, та плідна їх 

співпраця стає позитивним чинником невпинного зростання якості медицини в цілому. Останнім часом, 

все частіше лунають заклики про необхідність проведення реформ в системі охорони здоров’я України, 

створювати «робочі», «ініціативні» групи, активізуються громадські організації при МОЗ України [3].  

Головною темою для обговорення серед наукової спільноти є тема реформування сфери охорони 

здоров’я, шляхи вирішення питань пов’язаних з фінансуванням, питання кадрової політики в медичній 

сфері. Але все таки більшість науковців дійшли спільної думки про те, що однією зі сторін реформування 

є об’єднання зусиль держави та приватного сектору - така практика є поширеною у світі та досить 

ефективною. Проте в нашій країні це питання є, мабуть, одним із найбільш дискусійних та заплутаних.  

Сьогодні акценти ставляться на відносини держави та приватного сектору на якісно новий рівень, 

коли держава стає замовником медичних послуг приватних закладів з укладенням спеціального договору. 

Зміни в системі фінансування медичної галузі сприяють відмові від постатейного принципу нарахування 

коштів та переходу до виплат за фактом наданих послуг. Тобто органи виконавчої влади будуть заключати 

договір з медичними закладами (перш за все такими, які надають первинну медико-санітарну допомогу) 

про надання медичної допомоги прикріпленому до закладу населенню. Таким чином, вперше за роки 

незалежності вимальовується поняття «медичних послуг», критерії їх оцінки та оплати. Це дозволить 

збільшити пул коштів на лікування пацієнта, та скоротити витрати на утримання закладу. Якщо заклад 

готовий піти на укладання такого договору з прийняттям зазначеної системи фінансування, йому буде 

присвоєно статус комунального некомерційного підприємства. Це дає певні пільги - оскільки на заклад не 

поширюватимуться жорсткі вимоги щодо бюджетної системи оплати праці, керівник підприємства зможе 
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на власний розсуд збільшувати розмір заробітної плати, премій тощо. Завдяки цьому такі некомерційні 

підприємства отримають змогу заробляти кошти на законній підставі, отримуючи додаткове фінансування, 

не порушуючи діючої Конституції України. 

Ще одним прикладом співпраці державного та приватного медичного сектору є наступний крок: у 

разі необхідності укладення договорів із лікарями загальної практики/сімейної медицини, які мають 

ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику та ведуть приватну практику, про 

надання медичної допомоги закріпленому за ними населенню, фінансування проводитиметься за рахунок 

бюджетних видатків, виділених медичному закладу, відповідно до укладеного договору, лікарю 

перераховуватимуться кошти в обсязі закріпленого за ним населення. Крім вищезазначених зрушень існує 

необхідність створення та впровадження пілотних інвестиційних проектів із застосуванням механізму 

державно-приватного партнерства. Зокрема, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності», 

скорочено перелік видів господарської діяльності, які потребують ліцензування, зокрема проведення 

дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт [2]. Спрощено процедуру ліцензування - довідку про 

стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарської діяльності, яка видається територіальними 

органами охорони здоров’я, замінено на відомості за підписом заявника - суб’єкта господарювання. Таким 

чином, процес ліцензування значно спрощується і проводитиметься з позиції довіри до підприємця. Також 

залишається проблемне питання контролю якості надання медичних послуг у приватному секторі. Однією 

з найбільших проблем на сьогодні є неподання звітної інформації від суб’єктів господарської діяльності в 

галузі охорони здоров’я, що, в свою чергу, унеможливлює зведення Міністерством охорони здоров’я 

України необхідної інформації щодо складу, кваліфікації працюючих, обрахунку хірургічного 

навантаження та інших відомостей. Разом з цим затверджено нові критерії та стандарти державної 

акредитації лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я усіх форм власності. Отримання 

акредитації є обов’язковим для будь-якого медичного закладу протягом 2 років від початку роботи. На 

жаль, представники приватного сектору медичної галузі, особливо регіональні, не проявляють високої 

активності щодо акредитації. Цей факт можна пояснити відсутністю мотивації, адже акредитація на 

сьогодні не надає ніяких преференцій. Зазначено, що на сьогодні порядок акредитування не змінився - 

змінилися лише критерії та стандарти - вони стали жорсткішими [4, с.15-16].  

Існує ще наступна сторона такої співпраці, зокрема, відповідно до статті 49 Конституції України, 

в якій йдеться про те, що держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 

медичного обслуговування у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, медична допомога 

надається безоплатно, а держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності [1]. Дана норма 

Конституції хоч і не забороняє діяльність приватних закладів охорони здоров’я, але й не полегшує і не 

сприяє її розвитку, адже з одного боку медичні послуги в Україні безкоштовні і надаються в повному 

об’ємі, тому поява будь-якого приватного центру з платними послугами з боку державних структур 

розглядається як прояв недовіри, недостатньої якості послуг державної медицини в тій сфері медичних 

полуг, де з’явилися представники приватних клінік. 

Звісно, приватний сектор, поки не будуть створені інвестиційні умови, не може охопити у повному 

обсязі надання медичних послуг необхідних пацієнтові і тому без залучення на певних етапах 

профілактики, діагностики, лікування та реабілітації послуг державних закладів охорони здоров’я, 

діяльність приватного центру є неможливою, навіть яко це є життєвою необхіднітю. А на сьогоднішній 

день в Україні відсутній у відносинах між державною та приватною медициною принцип автономності 

кожного суб’єкта охорони здоров’я, принцип взаємодоповнення в медичних послугах. Замість того, щоб 

будувати такі принципи у нас створюється ряд законопроектів, яким прирівнюється співпраця лікарів 

приватних лікарень з колегами із державних закладів охорони здоров’я до злочину і створює масивну 

перепону на шляху співпраці між спеціалістами однієї сфери, але різних форм власності. Це в свою чергу 

призводиь до розриву наукових зв’язків та обміну клінічними та практичними навиками, створює бар’єри 

у відносинах між закладами, які замість взаємної допомоги опиняються на протилежних сторонах від 

пацієнта. 

Відсутність норматинво-правових актів, які хоча б закладали основні принципи, правила співпраці 

між закладами охорони здоров’я різних форм власності, утворюють величезну прогалину в суспільних, 

наукових, економічних відносинах і роблять неможливим подальше зростання інвестування у сферу 

медичних послуг. Саме такі правові та економічні передумови перетворюють приватну клініку в очах 

представників державних лікарень на конкурента, в той час коли в Європейських державах така співпраця 

між закладами охорони здоров’я різних форм власності пронизана духом партнерства, співпраці, а головне 

спільної мети - збереження здоров’я і життя пацієнта. 
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В Україні приватний заклад охорони здоров’я, як учасник конкурентних відносин, знаходиться в 

негативному становищі, що в першу чергу зумовлено вимогами та положеннями чинного законодавства 

України і лише в незначній мірі через форму фінансування системи охорони здоров’я. Так, на вимогу 

закону, в перші роки діяльності приватний заклад зіштовхується із серйозною проблемою пов’язаною із 

підбором персоналу та включення його до складу закладу охорони здоров’я, що зумовлено із правовою 

несправедливістю по відношенню до приватних закладів, адже період роботи лікаря у приватному ценрі 

не зараховується у трудовий стаж за спеціальністю у разі відсутності акредитації як закладу охорони 

здоров’я, яку у відповідності до чинного законодавства України можливо отримати не раніше 

встановленого терміну діяльності приватного центру. Така норма права стимулює медичних фахівців в 

прийнятті рішення щодо переходу на постійну роботу до приватних закладів. Із-за відсутності 

законодавчого регулювання статусу приватних центрів в системі охорони здоров’я, нерівноправне 

становище по відношенню до державних закладів зумовило зниження зацікавленості в приватному 

інвестуванні суб’єктів сфери медичних послуг, що в свою чергу не дає можливість розвиватися приватній 

медицині, а несе лише поодинокі прояви індивідуальних інвестицій. 

Отже, теперішнє становище приватних клінік важке, що зумовлене з однієї сторони 

недосконалістю Українського законодавства, а з іншої сторони - через відсутність справедливого 

визначення місця приватної клініки в сфері надання медичних послуг в системі охорони здоров’я, а разом 

з цим форм і джерел фінансування. Без вирішення цих проблем про будь-які реформи говорити важко. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ 

У БАНКАХ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Грошовим коштам належить значне місце в життєдіяльності підприємств, установ, організацій. 

Вони виступають важливим відокремленим об’єктом системи бухгалтерського обліку і, водночас, 

грошовим вимірником для інших облікових об’єктів.  

Необхідність в організації обліку і контролю грошових коштів на сільськогосподарських 

підприємствах обумовлена існуванням практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні 

проблеми виживання підприємств і виходу із кризового стану. 

В процесі тривалого розвитку ще з давніх часів проблема обліку грошових коштів ніколи не 

втрачала своєї актуальності і завжди залишалась дискусійним питанням, що знайшло своє відображення у 

багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідженнях таких вчених: Бакаєв А.С., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., 

Гарбузов В.Ф., Голов С.Ф., Кірейцев Г.Г., Малюга Н.М., Мних Є.В., Макконнелл К.Р., Нападовська Л.В., 

Пушкар М.С., Савицька Г.В., Сопко В.В., Сук П.Л., Ткаченко Н.М. 

Вдосконалення організації бухгалтерського обліку, застосування ефективнішої методики з обліку 

грошових коштів залишається одним з найактуальніших питань, оскільки від наявності у підприємства 

грошових коштів залежить його платоспроможність, конкурентоспроможність, а звідти ефективна 

діяльність підприємства та його подальший розвиток [1, с. 139]. Наявність грошових коштів дозволяє 

своєчасно виконати свої зобов’язання перед кредиторами, бюджетом, персоналом [2, с. 21-24]. 

Грамотний і своєчасний облік грошових коштів полягає в забезпеченні збереження грошових 

коштів в касі і на рахунках у банках та контролю за використанням їх за цільовим призначенням відповідно 

з нормативно-законодавчими актами; повному і своєчасному документуванні всіх операцій по руху 

грошових коштів, як в касі підприємства, так і на рахунках у банках; дотриманні розрахункової і фінансової 

дисципліни; своєчасному і достовірному веденні аналітичного обліку [3, с. 23]. Основна частина 
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розрахункових операцій здійснюється на сільськогосподарському підприємстві в безготівковій формі або 

шляхом перерахування грошей зі свого розрахункового рахунку на рахунок постачальника, або 

отриманням грошей від покупців. Розрахунок здійснюються через обслуговуючий сільськогосподарське 

підприємство банк [4, 47].  

В процесі організації обліку грошових коштів на сільськогосподарському підприємстві, як було 

з’ясовано, не використовується система «Клієнт-Банк». Всі розрахунки підприємства із зовнішніми 

контрагентами та державними органами здійснюються у безготівкової формі. Тому бухгалтер щодня 

власноруч відвозить платіжні доручення у банк, що займає майже по 2 години на день. Крім того, щоб 

дізнатися про стан рахунку, бухгалтеру необхідно дзвонити в банк, що також є не дуже зручним. Виплата 

заробітної плати на підприємстві та розрахунки з підзвітними особами здійснюється через касу 

підприємства. А у зв’язку з тим, що покупці розраховуються з підприємством лише у безготівковій формі, 

бухгалтеру-касиру приходиться часто знімати з поточного рахунку гроші для господарських потреб та 

виплати заробітної плати. У зв’язку з цім керівництву підприємства потрібно майже щодня забезпечувати 

бухгалтера - касира транспортним засобом для доставки грошових коштів у касу підприємства. Така 

процедура також займає багато часу як самого бухгалтера так і особи що її супроводжує. Крім того, 

транспортний засіб потребує додаткових витрат на заправку. Таким чином одним із напрямів 

удосконалення організації обліку грошових коштів на рахунках у банках є впровадження системи «Клієнт-

Банк». Послуги з використанням системи «Клієнт-Банк» банки надають вже протягом 8 років.  

Система «Клієнт-Банк» - є безпечним електронним банківським програмним забезпеченням. 

Використовуючи систему «Клієнт-Банк», підприємство зможе здійснювати управління усіма рахунками не 

виходячи з офісу, цілодобово, сім днів на тиждень. Для цього необхідно лише мати комп’ютер, модем та 

телефонну лінію (або підключення до мережі Інтернет). 

При встановлені системи «Клієнт-Банк» розширяться можливості підприємства і це дозволить: 1) 

прогнозувати грошові кошти на поточному рахунку. Тобто уповноважена особа може, не відвідуючи банк, 

контролювати рух засобів на поточному рахунку, з'ясовувати особу платника і призначення платежу. 

Завдяки таким функціям можна, швидко працювати з клієнтами підприємства по факту розрахунків з ними; 

2) отримувати документи (виписки та ін.) з поточного рахунку; 3) отримувати щоденні офіційні курси 

іноземних валют, використовуваних при бухгалтерському обліку операцій; 4) складати довідник своїх 

клієнтів за платежами і довідник призначення платежу. Ці довідники дозволяють швидше формувати 

платіжні документи, оскільки вони не потребують необхідності знов заносити інформацію в кожен 

документ - готовий шаблон переноситься в платіжний документ з довідників; 5) отримувати від 

обслуговуючого банку повідомлення про різні послуги банку, поточні процентні ставки з кредитів і 

депозитів, а також іншу інформацію.  

Вигоди, які дає підприємству використання системи «Клієнт-Банк»:  

1) оперативність в управлінні фінансовими потоками;  

2) економія часу і засобів компанії на дорогу в Банк;  

3) легкість і зручність використання програми;  

4) ефективний контроль грошових потоків; 

5) мінімізація паперової роботи; 

6) наявність гарячої лінії підтримки системи спеціалістами Банку. 

Запропоноване удосконалення полегшить роботу бухгалтера та зменшить його час на 

опрацювання банківських документів, дозволить оптимізувати документообіг та удосконалити облікові 

роботи на сільськогосподарському підприємстві, значно зменшить витрати, пов'язані з транспортуванням, 

поліпшить аналітичний облік на підприємстві з метою отримання детальної інформації з операціями з 

грошовими коштами та надасть змогу виявити помилки у бухгалтерському та податковому обліку операцій 

з грошовими коштами, і як наслідок посилить відповідальність серед працівників та попередить фінансові 

санкцій з боку податкових органів.  
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СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Успішність окремого підприємства залежить від його ресурсного забезпечення, наявності 

сучасних технологій, достатності факторів виробництва та можливості розширення збуту готової продукції 

чи послуг. Серед цих факторів доцільно окремо відзначити ступінь розвитку інформаційної 

інфраструктури та рівень інтелектуального капіталу підприємства, вагомість яких у кінцевому результаті 

його діяльності постійно зростає. 

Поняття «інтелектуальний капітал» вперше було використано в 1969 році Дж. Гелбрейтом, але 

більш ґрунтовні наукові дослідження у цьому напрямку були проведені американськими дослідниками  

Л. Едвінсоном, М. Мелоуном та Т. Стюартом. Серед вітчизняних вчених особливої уваги заслуговують 

наукові розробки І. Журавльової, С. Ілляшенко, О. Кендюхова, А.Чухно. 

Однак, незважаючи на зростаючу кількість досліджень у даному напрямку, питання формування й 

оцінки інтелектуального капіталу як у зарубіжній, так і вітчизняній економічній науці не були достатньо 

опрацьовані.  

Метою даного дослідження є вивчення зарубіжної методології оцінки інтелектуального капіталу 

підприємства та розробка пропозицій щодо її використання вітчизняними підприємствами. 

На основі узагальнення результатів аналізу істотних ознак сутності інтелектуального капіталу та 

його структури Г. Ступнікер було запропоновано визначення цієї економічної категорії: Інтелектуальний 

капітал - величина капіталізованого наднормативного прибутку, який отримує підприємство в процесі 

виробничо-господарської діяльності за рахунок наявності в нього конкурентних переваг, обумовлених 

людською, технологічною та ринковою складовими цього капіталу [1]. 

Традиційні методи оцінки капіталу, зокрема, бухгалтерського обліку, для інтелектуального 

капіталу не використовуються. Наприклад: торгова марка часто трактується бухгалтерами, як 

нематеріальний актив, який за аналогією з матеріальним у процесі використання втрачає свою вартість і 

частинами переносить її на вироблений продукт. Однак такого роду активи в процесі експлуатації не тільки 

не втрачають своєї вартості, а навпаки, нарощують її. [2].  

Тому базовою проблемою обліку інтелектуального капіталу є незмога врахувати всі витрати, 

понесені при здобутку такого капіталу. Тому сьогодні науковцями пропонуються різні методи 

вимірювання інтелектуального капіталу, при застосуванні яких можна було б оцінити реальний стан 

підприємств. Дані методи наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Зарубіжна практика оцінки інтелектуального капіталу 
№ Метод 

оцінки 

Основні характеристики методу Переваги та недоліки 

1 2 3 4 

1 «Skandia 

Navigator» 

Застосування матриці для оцінки 

інтелектуального капіталу (ІК), яка 

побудована на основі використання 73 

показників і має вигляд комп’ютерної 

програми. Дозволяє простежити як людський 

капітал у взаємодії зі споживчим капіталом, 

внутрішніми процесами і здатностями 

компанії до інновацій, створює фінансову 

цінність компанії 

Перевагами вважають: можливість слідкувати 

за змінами показників, створення умов для 

навчання, розвитку та підвищення 

кваліфікації персоналу, набуття фінансивих, 

технологічних, інформаційних, інноваційних 

та конкурентних переваг підприємством; 

недоліком - відсутність чітких зв’язків між 

вищезазначеними сферами підприємства 

2 «Коефіцієнт 

Тобіна» 

Розраховується показника вартості ІК, що 

визначається на основі співвідношення 

ринкової вартості компанії та очікуваної 

відновної вартості активів 

Переваги коефіцієнта Тобіна над 

інтегральними показниками: ринкова вартість 

об’єкта менш схильна до змін під впливом 

неринкових факторів, ніж ринкова ціна акцій 

підприємства; методика обчислення 

коефіцієнта Тобіна може застосовуватись до 

всіх форм організації підприємств 

3 Брокер 

технологій 

Визначення вартості ІК фірми на основі 

застосування 20 аудиторських питань і 

діагностики результатів обробки відповідей 

Є надзвичайно дорогим, тому не може бути 

рекомендований як основний метод 
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Продовження Табл. 1 
4 Knowledge Quick 

Scan 

Методика діагностики стану 

компанії в галузі роботи з 

інтелектуальним капіталом, що 

включає в себе анкетування й 

аналіз процесів управління 

знаннями 

Суб’єктивна оцінка, яка ґрунтується на висновках 

експертів. Важко найти достатню кількість об’єктів 

дослідження 

5 Метод ринкової 

капіталізації 

Метод заснований на оцінці 

перевищення ринкової вартості 

компанії над її бухгалтерською 

вартістю, що формується за 

рахунок використання 

інтелектуальних активів 

Неможливо використовувати в обліку. Не 

відображає динаміку, тому що ринкова вартість 

об’єктів дослідження може змінюватись навіть під 

час процедур оцінки 

6 Індекс 

інтелектуального 

капіталу 

Проведення розрахунків на 

основі об’єднання декількох 

різних індикаторів в один індекс 

і ув’язування зміни в 

інтелектуальному капіталі зі 

змінами на ринку 

Методика, націлена на побудову всеосяжної 

картини створення вартості в компанії. Спроба 

об’єднати декілька різних індикаторів в один 

індекс, і пов’язати зміни в інтелектуальному 

капіталі зі змінами на ринку. Підхід поєднує 

стратегію, нефінансові характеристики, фінанси й 

додану вартість. Відмінні риси ІК-індексу: 

фокусування на моніторингу динаміки ІК, 

загальний огляд компанії, відмінний від аналізу 

фізичних активів 

7 Монітор 

інтелектуального 

капіталу К. Е.Свейбі 

Intangible Assets 

Monitor 

Методика Intangible Assets 

Monitor розділяє невідчутні 

активи на зовнішню структуру, 

внутрішню структуру й 

компетенцію людей. Кожен із 

трьох нефінансових показників 

оцінюється з точки зору 

зростання ефективності, 

стабільності й інновацій 

Головними перевагами монітору є: збір 

внутрішньої та зовнішньої інформації щодо змін 

основних показників ІК; формування процесу 

передачі і перетворення знань на матеріальний 

носій, інструмент створення цінностей. Однак 

головна роль приділяється компетенції 

співробітників, внутрішня та зовнішня структура 

опиняється на другому плані, а сфера фінансів 

взагалі не враховується. Слід зазначити, що 

визначення рівня інвестування у розвиток 

креативності персоналу та НДДКР надає змогу 

визначити спроможність підприємства щодо 

пришвидшення інноваційного розвитку 

8 Збалансована 

система показників 

Balanced Scorecard 

Методика оцінки як 

матеріальних, так і 

нематеріальних активів, яка 

грунтується на чотирьох 

складових - фінанси, маркетинг, 

внутрішні бізнес-процеси, 

навчання та зростання 

Її перевагами є: легке сприйняття даної системи та 

швидке застосування на практиці; становлення 

причинно-наслідкових зв’язків між показниками 

різних сфер; надання можливості ефективного 

використання стратегії розвитку ІК підприємства; 

якісно впливати на запити та побажання клієнтів. 

Однак показники, що формують дану систему, не є 

сталими, тому запровадження Balanced Scorecard 

потребує постійного навчання персоналу щодо її 

використання та пристосування до змін 

зовнішнього середовища 

9 «Дослідник 

вартості» 

Метод фінансового обліку, що 

підраховує й розподіляє вартість 

ІК за його складовими 

Оцінка враховує витратну вартість ІК та не 

враховує динаміку цінності 

10 Метод вартісного 

ланцюжка 

Побудова матриці нефінансових 

показників, згрупованих за 

етапами інноваційної діяльності 

Нефінансові показники в основі оцінки суперечать 

принципам обліку 

11 Метод «Interbrand» Метод оцінки бренду як однієї зі 

складових ІК підприємства 

Використовується для оцінки не всього ІК, а лише 

його частини – бренду 

12 Вартість 

нематеріальних 

активів компанії 

Методика визначення вартості 

нематеріальних активів 

підприємства на основі даних 

бухгалтерської звітності 

Методика дає змогу отримати інформацію, не про 

минулі досягнення компанії, а про те, як компанія 

розвивається. Її недоліком можна вважати 

відсутність універсальних параметрів оцінки ІК, 

тому керівництву необхідно самостійно визначати 

набір показників, які найбільш вдало 

характеризують діяльність підприємства 

[3] 

Таким чином, бачимо, що відмінними рисами методів вимірювання інтелектуального капіталу є:  
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1) комплексність вимірювання (вимірювання вартості окремих елементів інтелектуального 

капіталу чи оцінювання інтелектуального капіталу в цілому);  

2) характер оцінки (монетарна, немонетарна).  

Зважаючи на вищезазначене, методи вимірювання інтелектуального капіталу вчені об’єднують у 

чотири основні групи:  

1. Методи прямого вимірювання інтелектуального капіталу (DIC) (Вартість нематеріальних 

активів компанії, Дослідник вартості), за якими вартість інтелектуального капіталу компанії є 

інтегральною оцінкою вартості його складових в грошовому вимірі.  

2. Методи ринкової капіталізації (МСМ) (передусім метод Тобіна, що грунтується на визначенні 

вартості інтелектуального капіталу як співвідношення «капіталізація - балансова вартість».  

3. Методи вимірювання інтелектуального капіталу за віддачею від активів (ROA) (Interbrand, 

Knowledge Capital Earnings), за якими вимірювання вартості інтелектуального капіталу відбувається 

шляхом порівняння середньої дохідності компанії до стягнення податків за певний період до матеріальних 

активів компанії з аналогічним показником для галузі в цілому. 

4. Методи негрошового оцінювання інтелектуального капіталу (SC) (Брокер технологій, 

Intangible Assets Monitor, Scandia Navigator) [4].  

Аналіз вказаних в таблиці методик оцінювання дав змогу визначити, що усі вони мають переваги 

та недоліки, і вибрати одну, а відкинути іншу буде недоцільно і неправильно, оскільки для кожного 

окремого об’єкта оцінки потрібні свої індивідуальні методики.  

Тому під час виміру інтелектуального капіталу підприємства доцільним є поєднання різних 

методик для досягнення найдостовірнішого результату, тобто використання інтегрального методу оцінки. 

Цей метод являє собою сукупність декількох вимірювачів, груп показників в єдину збалансовану систему 

показників. Інтегральна методика оцінки інтелектуального капіталу повинна задовольняти таким вимогам: 

включати аналіз головних складових інтелектуального капіталу; давати оцінку інтелектуального капіталу, 

як у кількісному, так і в якісному вимірі; відображати всі часові та просторові характеристики діяльності 

суб’єктів господарювання та бути адаптованою до реального застосування на практиці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ 

Перед кожною із держав, не дивлячись на те чи це розвинена країна чи лише розвивається, постає 

питання вибору подальшої стратегії росту, методів її реалізації та інструментів усунення перешкод, що 

постають на її шляху. Це можу бути політика відкритої економіки, експортоорієнтованої економіки, 

економіки, зорієнтованої на імпортозаміщення тощо. 

У ситуації, коли вартість національної валюти постійно падає, видається логічним використання 

стратегії імпортозаміщення, котра б дозволила вітчизняним споживачам віддавати перевагу продукції 

національно виробництва, яка не дорожчає пропорційно здорожчанню іноземної валюти, та одночасно, це 

б дозволило стимулювати національних виробників як на внутрішньому ринку і створило передумови їх 

більш активній діяльності на зовнішньому ринку [1, с.565].  
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Зростання курсу долара США (станом на 31.12.2012 вартість 1 дол. США - 7,9930 грн. , тоді як 

станом на 31.12.2015 - 24,0006 грн.) свідчить про необхідність оцінки перспектив впровадження стратегії 

імпортозаміщення в Україні [2].  

Політика імпортозаміщення в Україні активно декларувалася протягом роботи попереднього 

уряду. Запроваджена Державна програма розвитку внутрішнього виробництва пропонувала впровадження 

імпортозаміщення в енергетичній сфері, однак програма реалізована не була, за відсутності інвестицій 

направлених на розробку більш енергоефективної економіки [3, c.69]. 

Однак протягом останніх років було зафіксовано скорочення обсягів імпорту (рис. 1), що 

викликано, в першу чергу, скороченням платоспроможності вітчизняних споживачів рахунок інфляції в 

Україні та падінням національної валюти. 

 
Рисунок 1. Обсяги імпорту до України, 2005 - 2014 рр., млрд. дол. США 

Рисунок 1 демонструє, що максимальний обсяг імпорту був досягнутий у передкризовий 2008 р., 

згодом паралельно з відновленням економіки обсяги імпорту мали тенденцію до нарощення. Тим не менш, 

за два роки з 2012 р. по 2014 р. вартість імпортованої продукції скоротилася на 30 млрд дол. США. 

Хотілося б припустити, що дана зміна відбулася за рахунок розвитку вітчизняного виробництва 

конкурентоспроможних товарів, які витіснили імпортні аналоги, однак обсяг капітальних інвестицій за 

січень-вересень 2015 року склав лише 160722,6 млн. грн., що становить 90,56% від аналогічного показника 

2012 не зважаючи на значний рівень інфляції, який був зафіксований протягом даного періоду(індекс 

інфляції 2015 року склав 143%, 2014 - 124,9%, 2013 - 100,5%). [4]. 

Важливо визначити за якими товарними позиціями скоротився імпорт в нашу державу, щоб 

усвідомити в яких сферах відбулося заміщення імпортної продукції вітчизняними аналогами. 

На рисунку 2 представлена структура вітчизняного імпорту за період січень-жовтень 2012 року. 

Найбільшу частку у структурі імпорту за даний період займали мінеральні продукти, що перш за все, 

представлено паливними матеріалами (33,2%), та машини, обладнання та механізми (15,5%). Якщо 

порівнювати дві дані позиції зі структурою імпорту аналогічного періоду 2015 року, то можна 

стверджувати, що частка позицій не зазнала принципових змін (32,8% та 15,7% відповідно) (рис. 3). Якщо 

відмітити незначне зниження частки мінеральних продуктів, то, в першу чергу, це відбулося за рахунок 

скорочення виробництв, котрі у своєї діяльності використовували паливо на територіях, що знаходяться в 

тимчасовій окупації.  

 
Рисунок 2. Структура імпорту України за січень-жовтень 2012 р., % 
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Значно зросла частка продуктів хімічної промисловості на 3,6% у 2015 році у порівняні з 

аналогічним періодом 2012 року. Це свідчить про неможливість заміни даної продукції вітчизняними 

аналогами, оскільки, не дивлячись на зростання вартості імпорту, частка даної позиції лише зростає у 

загальній структурі імпорту.  

Частка засобів наземного транспорту, котра в 2012 році становила 9,4% у 2015 році склала 4,4%, 

що свідчить, в першу, про скорочення платоспроможності населення і відмову від подібних придбань, а не 

про успіхи вітчизняної автомобільної галузі. 

Одним із найважливіших показників, що характеризують ефективність політики 

імпортозаміщення в Україні є частка продажів вітчизняних товарів у структурі роздрібної торгівлі України, 

оскільки саме вона свідчить чи готові вітчизняні споживачі віддати перевагу українським продуктам чи 

національні виробники здатні конкурувати з закордонними товаровиробниками (табл.1) 

 
Рисунок 3. Структура імпорту України за січень-жовтень 2015 р., % 

У 2012 році частка вітчизняних споживчих товарів, що продавалися через торгову мережу 

підприємств складала 58,90%, у 2014 році ця цифра склала 57,80%, таким чином, можна стверджувати, що 

падіння національної валюти не стало стимулом імпортозаміщення та не підвищило рівень споживання 

вітчизняних товарів.  

В той час як продовольчі товари національного виробника займають 85,60% у структурі реалізації 

торговими підприємствами, то в структурі непродовольчих товарів національний виробник має частку 

лише 39,50%. 

Таблиця 1. Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, через торгову 

мережу підприємств, 2012-2014, % 

  2012 2013 2014 

Усі товари 58,90 57,20 57,80 

Продовольчі товари 86,30 85,50 85,60 

Непродовольчі товари 41,90 39,00 39,50 

Можна зробити висновок, що скорочення імпорту відбулося виключно за технічних причин, а не 

за рахунок ефективного впровадження програми імпортозаміщення.  

За умови впровадження Зони вільної торгівлі з ЄС, стратегія імпортозаміщення у класичному її 

вигляді, як заміна іноземних товарів вітчизняними виключно протекціоністськими методами, є 

неможливою [5]. Оскільки Україна рухається в напрямку скорочення мит у співпраці з Європейським 

союзом, необхідно використовувати стимулюючий тип імпортозаміщення, що має підвищити 

конкурентоздатність вітчизняних товарів на українському ринку, а згодом - вивести конкурентоздатні 

товари на світовий ринок. Реалізація даної стратегії можлива в рамках Стратегії сталого розвитку «Україна 

-2020», де закладена програма дерегуляції та розвитку підприємництва, реформа розвитку економічної 

конкуренції, програма залучення інвестицій та програма розвитку Українського експорту [5].  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ 

В сучасних умовах глобалiзацiї економiчних вiдносин та зростання iнформацiйного навантаження 

на управлiнський персонал, iнформацiйне забезпечення стає найважливiшим елементом реалiзацiї процесу 

управлiння та прийняття ефективних рiшень в сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, оскiльки об’єднує 

iнформацiйнi ресурси, засоби їх введення, передачi, структуризацiї та систематизацiї iнформацiї про об’єкт 

управлiння.  

Разом з тим, використання застарiлих методiв обробки i пересилання документацiї за допомогою 

звичайної пошти пов’язане зi значними виробничими та комерцiйними витратами. Аналiз останнiх 

дослiджень з цього питання засвiдчив те, що експерти в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi оцiнюють 

вартiсть обробки i ведення паперової документацiї у 3,5-7 % загальної вартостi комерцiйних операцiй i 

доставки товарiв. 

Оскiльки пiдвищення ефективностi стратегiчного управлiння конкурентним потенцiалом 

пов’язано з рiвнем iнформацiйного забезпечення, то керiвники пiдприємства повиннi мати обов’язковий 

обсяг iнформацiї про стан i розвиток всiх процесiв в системi з метою пiдвищення результативностi 

прийняття управлiнських рiшень, спрямованих на досягнення стратегiчних цiлей пiдприємства. 

Застосування на практицi моделi управлiння ризиками на пiдприємствi забезпечує пiдвищення рiвня 

конкурентоспроможностi пiдприємства, а також допомагає зменшити негативний вплив ризикiв на 

дiяльнiсть пiдприємства. Використання функцiональної структури пiдсистеми управлiння ризиками ЗЕД 

пiдприємства забезпечує успiшну подальшу дiяльнiсть пiдприємства у напрямках своєї галузi. Основною 

стратегією успішного існування та подальшого розвитку сучасних компаній поступово стає ефективне 

управління взаємовідносинами з клієнтами.  

Інформаційне забезпечення міжнародного маркетингу за своїм змістом включає в себе комплекс 

засобів та методів оформлення маркетингової документації, організації зберігання даних, кодування і 

пошуку інформації про стан та динаміку усіх елементів системи міжнародного маркетингу. З процесом 

прийняття рішень і цілями у міжнародному підприємництві тісно пов’язані особливості маркетингових 

досліджень в міжнародному маркетингу. 

Фаза аналізу включає збір даних і обробку інформації про характеристики зарубіжного 

середовища, таких як стан міжнародних ринків, політика збуту, рівень і види реклами, положення 

політичних, економічних і екологічних чинників у країні, де передбачається здійснювати міжнародну 

комерційну діяльність. Результати аналізу зарубіжного середовища використовуються при розробці 

обґрунтованого прогнозу, передбачення ймовірності або можливості подальшої зміни ринкової 

кон’юнктури на міжнародному ринку, обумовленого динамікою факторів навколишнього середовища.  

Вирішення проблем планування та прийняття рішень в міжнародному маркетингу передбачає 

формулювання та обґрунтування специфічних маркетингових цілей підприємства і цілей всієї системи 

комунікацій на міжнародному ринку. У рамках глобальних цілей, таких як прибуток і безпека, 

визначаються стратегічні цілі маркетингу для конкретної країни, наприклад : частка ринку; частка 
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проникнення на ринок; величина товарного обороту. Розроблений виходячи з цих цілей план повинен 

включати наступні питання: як, що і за допомогою яких засобів в розглянутому періоді можна досягти на 

тому чи іншому ринку зарубіжної країни. 

Обґрунтування цілей є базою для розробки стратегій, яка включає сегментацію, вибір та обробку 

ринку. Сегментація ринку дозволяє виявити відмінності між покупцями світових і країнових ринків і 

розділити загальний ринок на різні, залежно від цільової групи, ринкові сегменти. При цьому в якості 

критеріїв сегментації можуть виступати міжнародні (географічні, мовні, кліматичні, економічні тощо) 

показники і внутрішньонаціональні (стать, вік, дохід, ставлення до купівлі та ін.). Відбір країнових і 

споживчих сегментів ринків здійснюється за допомогою найбільш зручних методів. 

Обґрунтування і вибір конкретних інструментів міжнародного маркетингу здійснюється на стадії 

планування, яка включає планування заходів у рамках всього комплексу маркетингу . Воно передбачає 

встановлення обсягу, виду та послідовності заходів з обробки ринку або сегментів ринку в окремих країнах. 

На фазі реалізації та здійснення заходів плану звертається увага в першу чергу на розвиток ефективних 

організаційних структур, а також на концепцію управління та координації маркетингових заходів в 

окремих країнах.  

Використовуючи інформацію про переваги конкурентних фірм і їх товарах на міжнародних 

ринках, забезпечують зниження витрат на виробництво і матеріально-технічне постачання. 

Головна, центральна задача міжнародного маркетингового дослідження полягає в загальній 

діагностиці, ідентифікації шансів і ризиків в ринковій діяльності за кордоном. Особливе значення тут 

набуває інформація про міжнародні потенціали збуту і ринку.  

На українських підприємствах, як правило, в першу чергу підлягають комп’ютеризації 

найкритичніші ділянки або окремі підрозділи (наприклад, бухгалтерія), після чого черга доходить до інших 

ділянок і підрозділів. В результаті виявляється, що інформаційні системи, які обслуговують різні 

функціональні сфери та рівні управління в організації, відносяться до різних поколінь інформаційних 

технологій.  

Для міжнародних компаній, які мають власні інформаційно-технічні підрозділи, актуальним стає 

запитання щодо співвідношення двох видів програмного забезпечення: власної розробки та придбаного, а 

також ролі самих інформаційно-технічних (ІТ)-підрозділів. Достатньо типовою є ситуація, коли власні 

комп’ютерні відділи є в кожному з основних підрозділів міжнародної компанії та в кожній з її дочірніх 

компаній, які працюють в різних країнах світу. Всі вони можуть здійснювати закупки та вести ІТ-проекти 

незалежно один від одного.  

Існують три основні глобальні стратегії ІТ, кожна з яких відповідає певному типу 

багатонаціональної компанії [1, с. 462]: 

1. Низьке розосередження з високим ступенем централізації - метод, який використовується 

головним чином невеликими компаніями, які мають бізнес у відносно невеликій кількості країн. 

2. Високе розосередження з низьким ступенем централізації - найбільш придатне для великих 

різнорідних конгломератів, які дозволяють своїм дочірнім компаніям та спільним підприємствам, якими 

вони повністю володіють, користуватись власними інформаційними стратегіями. 

3. Високе розосередження з високим ступенем централізації - структура для дійсно глобальних 

компаній, які мають міцні стратегічні альянси з організаціями в інших країнах.  

Великі компанії мають в своєму розпорядженні різні види інформаційних систем, які підтримують 

різні функціональні сфери, організаційні рівні та бізнес-процеси. Типова інформаційна архітектура такого 

підприємства - це безліч різнорідних операційних систем, мов програмування, апаратних платформ, 

додатків і систем. При цьому деякі системи розроблюються власними силами інформаційних служб 

підприємств, інші - придбані у спеціалізованих виробників програмного забезпечення. 

Одним iз шляхiв удосконалення інформаційного забезпечення управління діяльністю організації є 

автоматизацiя процесiв приймання та передавання iнформацiї шляхом електронного обмiну даними. 

Електронний обмiн даними - це технологiя, що реалiзує мiжкомп’ютерний обмiн дiловими, комерцiйними 

та фiнансовими електронними документами, такими як замовлення, платiжнi iнструкцiї, контрактнi 

пропозицiї тощо [3, с. 75].  

Комп’ютеризація забезпечує оперативну взаємодiю торгових партнерiв на всiх етапах пiдготовки 

торгової угоди, укладання контракту i реалiзацiї поставки. Така взаємодiя рiзних служб пiдприємств 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi створює для клiєнтiв при виконаннi торгово-платiжних операцiй 

наступнi можливостi [2, с. 108]:  

- on-line - перегляд каталогiв торгових пропозицiй, товарiв i послуг на ринку;  

- on-line замовлення товару або запит контрактної пропозицiї, погодження та укладання 



37 

контракту;  

- оперативний контроль поставки товару;  

- пiдтвердження завершення поставки товару/послуги, виставляння i оплата рахункiв;  

- виконання кредитних i платiжних операцiй.  

Для реалiзацiї цих операцiй користувачам служби ЕОД потрiбно використовувати програмне 

забезпечення та телекомунiкацiйнi системи, що вiдповiдають мiжнародним стандартам.  
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

Диверсифікція діяльності підприємств існує практично в усіх галузях економіки, в тому числі у 

машинобудуванні. В той же час, поки не можна стверджувати, що вдалося створити усі необхідні 

передумови для використання переваг диверсифікації з метою розвитку реального сектора економіки, 

проведення структурних перетворень в промисловості, підвищення конкурентоспроможності і активного 

просування продукції вітчизняних товаровиробників на внутрішні і зарубіжні ринки. 

Одним з найбільш поширених методів оцінки потенційних вигод і втрат від диверсифікації 

компанії є матричний аналіз. Модель матричного типу дозволяє менеджменту підприємства досягати 

ефективності в русі потоків грошових коштів усередині підприємства, перерозподіляючи їх між 

підрозділами. Матриця господарського портфеля є таблицею, в якій зіставляються стратегічні позиції 

кожного структурного підрозділу диверсифікованої компанії. Найчастіше застосовуються три типи 

матриць - матриця «ринкове зростання/ ринкова доля», розроблена компанією Boston Consulting Group 

(BCG), матриця «привабливість галузі/положення в конкуренції», створена компанією General Electric, і 

матриця життєвого циклу галузі Hofer [1, с.379-398]. 

Найвідомішою матрицею портфеля ділової активності є BCG. В основі побудови цієї матриці 

лежить припущення про те, що ринкові характеристики будь-якої компанії по генеруванню і подальшому 

використанню грошових коштів можуть бути формалізовані в термінах відносної частки ринку і темпів 

зростання галузі, якій належить корпорація або її господарський підрозділ. Згідно з матрицею BCG, 

компанії можуть бути поділені на : « зірки», «знаки питань», «дійні корови», « собаки». 

Основною перевагою матриці «зростання/ доля» BCG являється те, що вона визначає інвестиційну 

привабливість кожного бізнесу і можливі напрями руху готівки між господарськими підрозділами з метою 

оптимізації усього портфеля ділової активності компанії.  

Разом з перевагами ця матриця має і ряд недоліків: 

- критерії, що використовуються в матриці, оцінюються тільки як «низько-високий», ігноруючи 

середні значення; 

- поділ компанії лише на чотири групи є спрощеним підходом; 

- матриця BCG не відбиває відносних можливостей інвестування між господарськими 

підрозділами. 

Альтернативний підхід, що усуває частину недоліків матриці BCG, це матриця галузевої 

привабливості і сили/ позиції в конкуренції конкретного бізнесу (GE). Вона є дев’ятиклітинною матрицею, 

розташованою в двомірній системі координат; положення кожного господарського підрозділу 

визначається на основі кількісних оцінок довгострокової привабливості галузі і сили/ позиції підрозділу в 

конкуренції.  



38 

Матриця «привабливість/ позиція в конкуренції» має три основні переваги: 

1. Разом з високо-низькими значеннями змінних використовуються середні. 

2. Використовується досить широкий набір стратегічно значимих змінних. 

3. Матриця вказує напрями руху ресурсів компаній до видів бізнесу, які найімовірніше досягнуть 

конкурентної переваги і зможуть краще функціонувати. 

Але при цьому ця матриця ігнорує питання про стратегічну координацію між різними видами 

діяльності, а також про те, які стратегічні підходи необхідно використати і які стратегічні дії робити на 

рівні господарських підрозділів. 

Щоб краще ідентифікувати види бізнесу, які розвиваються, тобто знаходяться на підйомі, 

аналітики можуть використати матрицю життєвого циклу галузі Hofer/A.D. Little, розмірністю 3x5. У ній 

розташування господарських підрозділів залежить від стадії розвитку галузі і сили їх конкурентних 

позицій. 

Перевага матриці життєвого циклу в тому, що вона дає інформацію про те як розподіляються різні 

господарські підрозділи диверсифікованій компанії за стадіями життєвого циклу (розвитку) галузі. 

Використання усіх трьох матриць дозволяє менеджменту компаній визначити: стратегічне 

положення кожного виду бізнесу в конкретній галузі; варіанти рішень по розподілу фінансів і ресурсів; 

потенційних можливості розвитку господарського портфеля компанії за допомогою диверсифікації. 

З метою порівняння і вибору найкращого варіанту проекту по диверсифікації можливе 

використання методу дисконтування потоків грошових коштів (discount cash flow method - DCF- метод). 

Застосування DCF- методу є доцільним по трьох основних причинах. 

1. DCF- метод дозволяє компанії, що диверсифікується, врахувати в процесі аналізу 

альтернативні витрати. 

2. Метод визначає вартість грошових коштів з урахуванням чинника часу. 

3. DCF- метод дозволяє визначити максимальну ціну диверсифікації, яку може дозволити собі 

сплатити компанія, що диверсифікується, без збитку для себе. 

Прогнозувати результати діяльності нових компаній складно. Для оцінки реалістичності прогнозів 

і можливих фінансових наслідків диверсифікації використовуються методи прогнозного аналізу, що 

дозволяють порівнювати і коригувати варіанти прогнозів. Можуть використовуватися інструменти SWOT- 

аналізу і аналізу можливостей економії на операційних витратах, концепції стійкого зростання, аналіз 

чутливості; аналіз невизначеності і ризиків і інші методи. 

Загальну оцінку ефективності диверсифікації діяльності машинобудівного підприємства ми 

пропонуємо здійснювати за допомогою методу порівняння бажаних показників, встановлених на основі 

дослідження результатів діяльності інших диверсифікованих підприємств та фактично отриманих 

внаслідок проведення диверсифікації на конкретному підприємстві. 

Для цього методу притаманно: простота виконання; об’єктивний характер; можливість відбору 

найбільш значимих для підприємства показників, та їх аналіз у взаємозв’язку та взаємодії; оцінювання 

диверсифікації підприємства в динаміці. 

Особливість даного підходу в тому, що в ході аналізу використовуються не тільки фінансові 

показники або величини, зміряні в грошовому виразі, але і натуральні показники, що характеризують 

діяльність господарюючого суб’єкта з різних аспектів. 

Насамперед про ефективність діяльності диверсифікованого підприємства можна судити, 

розрахувавши показники ефективності, такі як: оборотність оборотних коштів, відносне вивільнення 

(додаткове залучення) оборотних коштів під час диверсифікаціїі, період окупності вкладених інвестицій в 

диверсифікацію, фондовіддача продукції диверсифікованого виробництва, ресурсовіддача продукції 

диверсифікованого виробництва, рентабельність реалізованої продукції диверсифікованого виробництва, 

матеріаломісткість продукції диверсифікованого виробництва, коефіцієнт використання сировини та 

матеріалів (коефіцієнт матеріальних витрат), рівень продуктивності праці диверсифікованого виробництва, 

трудомісткість одиниці продукції диверсифікованого виробництва, рівень задоволення потреб ринку 

продукцією диверсифікованого виробництва, валовий прибуток від реалізації продукції 

диверсифікованого виробництва, частка довгострокових фінансових інвестицій в активах, собівартість 

продукції диверсифікованого виробництва, частка приросту продукції за рахунок диверсифікації 

виробництва. 

Якщо всі обчислені показники відповідають напрямку позитивних змін, то в такому разі 

диверсифікацію підприємства можна вважати ефективною. 

Документація з оцінювання ефективності реалізації стратегії диверсифікації має містити: алгоритм 

розрахунку показників, їх планові та нормативні значення; перелік джерел інформації для розрахунку 



39 

показників; висновки на основі аналізу фактичних значень розрахованих показників і причин їх відхилень 

від планових і нормативних значень; узагальнений висновок про ефективність реалізації стратегії 

диверсифікації підприємства та рекомендації з її підвищенню [2, c.341]. 

Важливо зауважити, що до наведених показників можна додати й інші показники, а певні -

виключити, виходячи із специфіки діяльності підприємства. В основі рішень про економічну доцільність 

диверсифікації діяльності підприємств повинна лежати комплексна і всебічна оцінка різних варіантів 

диверсифікації на основі якісних і кількісних оцінок проекту. 

Оскільки кожен метод має свої переваги і недоліки, доцільно використовувати синтезовані методи, 

оскільки при цьому ефективність диверсифікації може бути оцінена з різних позицій. 

Ми пропонуємо здійснювати загальну оцінку ефективності диверсифікації діяльності 

машинобудівного підприємства за допомогою методу порівняння бажаних показників, встановлених на 

основі дослідження результатів діяльності інших диверсифікованих підприємств та фактично отриманих 

внаслідок проведення диверсифікації на конкретному підприємстві. 

Переваги такого методу: простота виконання; об’єктивний характер; можливість відбору найбільш 

значимих для підприємства показників, та їх аналіз у взаємозв’язку та взаємодії; оцінювання 

диверсифікації підприємства в динаміці. Крім того, в ході аналізу використовуються не тільки фінансові 

показники або величини, зміряні в грошовому виразі, але і натуральні показники, що характеризують 

діяльність господарюючого суб’єкта з різних аспектів. 
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