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структуру експортної та імпортної товарної продукції, динаміку зовнішньої торгівлі 
України із країнами світу. Встановлено факт переорієнтації зовнішньоторговельних 
зв’язків України на торгівлю з країнами ЄС і Азії. Обґрунтовано вплив поширення ко-
ронавірусу на розвиток світових торговельних відносин та зовнішньої торгівлі України.

Ключові слова: світова торгівля, зовнішньоекономічні відносити, товарна про-
дукція, експорт, імпорт, лібералізація торгівлі.

JEL Classification: F50; R1.

Постановка проблеми. Міжнародна торгівля відіграє винятково важливу 
роль у розвитку світової економіки. Характеризуючи роль міжнародної торгівлі, 
слід зазначити, що в даний час 4/5 сукупного обсягу міжнародних економічних 
відносин припадає на світову торгівлю. Сучасна міжнародна торгівля розвива-
ється високими темпами, які в останнє десятиліття більш ніж у два рази пере-
вищують темпи зростання світового валового внутрішнього продукту (ВВП). 
Участь різних країн у міжнародній торгівлі сприяє інтенсифікації виробництва 
та поглибленню його спеціалізації. Підвищується ступінь завантаження устат-
кування, організовується масове виробництво, впроваджуються нова техніка 
і сучасні технології, при наявності попиту на ринку збільшується експорт. У свою 
чергу, розширення експорту тягне за собою підвищення зайнятості.

У сучасних соціально-політичних умовах актуальним є вивчення та аналіз одно-
го з важливих показників економічного стану країни – експорту й імпорту товарів, 
особливо для України, яка кардинально змінює свою економічну політику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розвитку та 
формування зовнішньоторговельних відносин розглянута і розроблена в ряді 
наукових праць. Так, колективом авторів під керівництвом Т. О. Осташко 
(T. O. Ostashko) досліджено структурні зміни у світовій торгівлі як чин-
ник розвитку внутрішнього ринку України [1]. І. О. Жалба (I. O. Zhalba) і 
Н. В. Собчук (N. V. Sobchuk) здійснили характеристику стану міжнародної 
торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки України [2]. П. О. Черномаз 
(P. O. Chernomaz) та О. І. Чавалах (O. I. Chavalakh) досліджували питання 
трансформації структури зовнішньої торгівлі України у зв’язку з підписанням 
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС [3]. Е. В. Пахуча (E. V. Pakhucha), 
Ю. Л. Філімонов (Yu. L. Filimonov) та Л. О. Лещенко (L. O. Leshchenko) роз-
крили особливості структурних змін зовнішньої торгівлі України аграрною 
продукцією [4]. Дослідження інших вітчизняних і зарубіжних науковців та еко-
номістів [5–7] є вагомим внеском у розкриття проблематики сучасної зовніш-
ньоекономічної діяльності. Зокрема, О. Антонюк (O. Antoniuk), П. Антонюк 
(P. Antoniuk) і В. Лисюк (V. Lysiuk) окреслюють перспективи торговельного 
партнерства України з країнами Азії [5]. Актуальними є узагальнення проблем 
із торгівлею, туризмом і фінансами в добу поширення коронавірусної інфекції, 
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здійснені О. Павлюк (O. Pavliuk) і Я. Вінокуровим (Ya. Vinokurov) [6], а також 
американським економістом А. Соргелем (A. Soergel) [7].

Разом із тим необхідність переорієнтації вітчизняних експортерів на за-
рубіжні ринки в умовах глобалізації потребує поглибленого аналізу обсягів, 
динаміки та структури зовнішньої торгівлі.

Формулювання цілей статті. Ураховуючи важливу роль зовнішньої тор-
гівлі в системі функціонування національного господарства, метою статті 
є дослідження товарної структури зовнішньої торгівлі України на сучасному 
етапі розвитку зовнішньоекономічних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна країна має будувати 
власну політику зовнішньоекономічної діяльності, враховуючи посилення 
процесів лібералізації світової торгівлі, збільшення кількості членів СОТ та 
розширення регіональних інтеграційних об’єднань, які намагаються посили-
ти свій економічний вплив за рахунок створення зон вільної торгівлі з окре-
мими країнами та інтеграційними об’єднаннями. Для цього, з-поміж іншого, 
необхідно детально проаналізувати:

1) актуальні закономірності сучасного етапу розвитку світової торгівлі;
2) існуючі тренди зовнішньоторговельних зв’язків, зокрема структуру 

зовнішньої торгівлі в розрізі експортних та імпортних операцій. 
Колектив авторів монографії [1, с. 11–25] виокремлює низку закономірнос-

тей сучасного етапу розвитку світової торгівлі: швидке зростання міжнародної 
торгівлі товарами та послугами, нерівномірність темпів зростання міжнарод-
ної торгівлі, синхронізацію динаміки світової торгівлі та світового ВВП, вола-
тильність світових цін на товари, посилення впливу глобалізації, концентрацію 
потоків світової торгівлі, динамічну зміну продуктової структури світової 
торгівлі, випереджальне зростання світової торгівлі послугами. Науковці від-
мічають також суттєву лібералізацію торгівлі в рамках СОТ – усунення бар’єрів 
для вільного обміну товарами та послугами між країнами. Лібералізація тор-
гівлі передбачає скасування або зниження як тарифних, так і нетарифних 
бар’єрів (процедур ліцензування, квот або інших обмежень торгівлі) [1, с. 30]. 
Разом із тим існує ряд викликів СОТ на сучасному етапі. До них належать: 

− повільний перебіг нинішнього Дохійського раунду багатосторонніх 
торговельних переговорів щодо подальшої лібералізації торгівлі та реформу-
вання СОТ;

− економічна експансія великих країн, що швидко розвиваються, насам-
перед Китаю. Розвинені країни, зокрема ЄС та США, змушені захищати 
своїх виробників від китайського демпінгу та державних субсидій;

− регіоналізація світової торгівлі. Протягом останніх двох десятиліть 
стрімко розростається мережа регіональних торговельних угод – це угоди 
двох або більше держав, що створюють зону вільної торгівлі, митний союз 
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або глибші інтеграційні об’єднання. З одного боку, регіональні угоди створю-
ють можливість глибшої лібералізації торгівлі для країн-учасниць, ніж це 
є можливим у межах багатосторонніх угод СОТ. З другого боку, поява і зрос-
тання кількості регіональних торговельних угод створюють середовище неод-
норідності правил торгівлі, а отже, спотворюють конкуренцію на світовому 
ринку. Зі збільшенням кількості цих угод складається ситуація, коли ряд 
країн одночасно перебуває в різних торговельних союзах. У результаті 
з’являється безліч правил торгівлі, різних адміністративних процедур тощо, 
які серйозно ускладнюють торговельне законодавство й ведення торговельної 
політики. Неоднорідність правил торговельної політики спотворює умови 
конкуренції на світовому ринку, що призводить до порушення фундаменталь-
ного принципу ГАТТ/СОТ – принципу недискримінації;

− поширення протекціонізму у світовій торгівлі. Незважаючи на зусилля 
СОТ у напрямі лібералізації торгівлі, країни – члени СОТ продовжують ак-
тивно вживати заходи протекціоністської політики з метою захисту місцевих 
підприємств і робочих місць від іноземної конкуренції [1, с. 34–36].

Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі України проводимо на 
основі статистичних даних Державної служби статистики України, Міністер-
ства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, а також 
публікацій науковців за даною тематикою.

Згідно з дослідженням [2, с. 80] упродовж 2012–2016 рр. спостерігалося 
зниження рівня експорту та імпорту товарів більш ніж удвічі. Цей процес 
супроводжувався знеціненням національної валюти, зменшенням платоспро-
можності громадян країни, а відтак, замороженням надходження іноземних 
інвестицій та масовим витоком кваліфікованих працівників, що призвело до 
зниження соціально-економічного рівня населення. У 2014 р. спостерігалося 
значне скорочення від’ємного зовнішньоторговельного сальдо порівняно з по-
передніми 2012–2013 рр. Це явище викликане різким знеціненням національ-
ної валюти, що призвело до скорочення імпорту товарів більше ніж на 30 %. 
Упродовж наступного 2015 року показник зовнішньоторговельного сальдо 
товарів набув додатного значення та становив 610,7 млн дол. США. Причиною 
таких змін став рекордний показник курсу гривні до іноземних валют 
(28,29 грн/дол. США; 31,96 грн/євро) [2, с. 80].

Аналіз даних Державної служби статистики України [8] свідчить про те, 
що протягом 2019 р. Україна здійснювала торгівлю товарами з 174-ма країна-
ми світу. Загальна сума експорту складала 50 060 335,5 тис. дол. США, імпор-
ту – 60 783 662,3 тис. дол. США. При цьому сальдо зовнішньої торгівлі това-
рами було негативним і становило – 10 723 326,8. За питомою вагою в загаль-
ній сумі експорту найактивнішими партнерами України були такі країни: 
Китай (7,2 %), Польща (6,6 %), Російська Федерація (6,5 %), Туреччина (5,2 %), 
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Єгипет (4,5 %), Індія (4 %), Німеччина та Італія (по 4,8 %), Нідерланди (3,6 %), 
Угорщина і Білорусь (по 3,1 %), Іспанія (2,99 %). У розрізі імпорту основними 
партнерами виступали: Китай (15,1 %), Російська Федерація (11,5 %), Німеч-
чина (9,9 %), Білорусь (9,3 %), Польща (6,7 %), США (5,4 %), Туреччина (3,9 %).

Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2019 р. характеризується перева-
жанням у загальному обсязі експорту таких товарів [9]: продукти рослинного 
походження (25,8 %); недорогоцінні метали та вироби з них (20,5 %); зернові 
культури (19,2 %); чорні метали (17,5 %); мінеральні продукти (9,7 %); жири та 
олії тваринного або рослинного походження (9,5 %); машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне обладнання (8,9 %); руди, шлак і зола (7,2 %).

У загальному обсязі імпорту товарів найбільша питома вага припадає 
на такі категорії [9]: машини, обладнання та механізми; електротехнічне об-
ладнання (21,9 %); мінеральні продукти (21,4 %); палива мінеральні; нафта і 
продукти її перегонки (20 %); продукція хімічної та пов’язаних із нею галузей 
промисловості (12,3 %); реактори ядерні, котли, машини (11 %); електричні 
машини (10,9 %); засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі за-
соби (10,1 %); засоби наземного транспорту, крім залізничного (9,5 %). 

Аналіз динаміки географічної структури зовнішньої торгівлі товарами 
протягом останніх восьми років свідчить про активізацію експортно-імпорт-
них операцій протягом 2015–2018 рр. (табл. 1).

 Таблиця 1
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі України товарами, 

млн дол. США 

Роки Країни 
СНД

Інші 
країни 
світу

Європа Країни 
ЄС (28) Азія Африка Америка

Ав-
стралія 
і Океа-

нія
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Експорт
2010 18740,6 32664,6 13829,6 13085,3 13715,4 3018,7 2000,0 28,4
2011 26177,0 42217,2 18442,4 18021,5 17737,8 3344,2 2552,3 29,8
2012 25318,6 43511,8 17424,0 17123,7 17681,1 5638,2 2607,7 50,9
2013 22077,3 41243,4 17064,2 16758,6 16813,0 5094,7 2163,6 40,1
2014* 14882,3 39019,4 17122,1 17002,9 15350,9 5098,2 1372,2 23,5
2015* 7806,1 30321,0 13248,3 13015,2 12378,9 3803,3 785,6 13,6
2016* 6031,5 30330,2 13790,1 13496,3 11796,3 3865,1 735,2 18,3
2017* 6916,4 36348,3 17901,9 17533,4 12967,3 4047,7 1207,9 71,9
2018* 7025,2 40309,8 20606,0 20157,0 13754,1 4127,0 1620,0 48,6

Імпорт
2010 26697,4 34044,8 20004,5 19151,4 10023,3 874,4 2879,4 261,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011 37212,4 45395,8 27065,9 25805,8 13279,9 940,6 3913,9 194,0
2012 34497,2 50220,4 27569,6 26237,2 17140,5 851,3 4446,7 195,7
2013 27941,6 49045,2 28566,2 27046,5 15237,3 749,8 4339,9 93,7
2014* 17276,9 37151,8 22383,0 21069,1 10848,3 679,9 3021,5 182,2
2015* 10485,5 27030,9 16665,3 15330,2 7235,8 601,7 2336,6 169,6
2016* 8565,4 30684,4 18470,2 17140,8 8920,5 553,9 2594,8 120,6
2017* 11477,9 38129,3 22922,4 20799,4 10679,4 719,0 3615,6 151,4
2018* 13209,1 43978,5 25370,8 23216,5 13617,3 757,9 4110,6 69,3

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луган-
ській областях.

Джерело: дані Державної служби статистики України [10].

У цілому в 2018 р. обсяги імпорту товарів на 9337 млн дол. США переви-
щують обсяги товарного експорту (рис. 1).
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Джерело: розрахунки авторів за даними [10].

Закінчення табл. 1
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Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2019 р. мали від’ємне 
сальдо ( –10 723 326,8 тис. дол.) [11]. Загальний обсяг регіонального експор-
ту склав 50 060 335,5 тис. дол. США, імпорту – 60 783 662,3 тис. дол. США. 
Найбільш активно здійснювали експортні операції такі області: Дніпропет-
ровська (15,8 % до загального обсягу експорту), Донецька (9,3 %); Запорізька 
(6,2 %). Імпортні операції переважали у Дніпропетровській (9,1 %), Київській 
(6,8 %) та Львівській областях України.

Оскільки агропромисловий комплекс робить значний внесок у зовнішню 
торгівлю України, доцільно більш детально розглянути стан зовнішньоторго-
вельних операцій України агропромисловою продукцією. П. О. Черномаз 
(P. O. Chernomaz) [3, с. 87] відмічає суттєві зміни напрямів зовнішньої торгів-
лі України у зв’язку з набуттям чинності Угоди про Асоціацію між Україною 
та ЄС 1 листопада 2014 р. Зокрема, суттєве скорочення зовнішнього товаро-
обігу з країнами СНД. Разом із тим країни Європи отримали більшу частку 
як в експорті України, так і в імпорті, хоча грошові обсяги зазначених показ-
ників суттєво скоротилися в результаті кризових явищ, що виникли в еконо-
міці України. Автор констатує зниження за всіма товарними позиціями, про-
те в експорті найбільших втрат зазнала сфера машинобудування, продукція 
якого значною мірою була орієнтована на ринок країн СНД. Менші обсяги 
зниження у продукції агропромислової сфери, виробники якої змогли вийти 
на ринок країн ЄС і поряд з цим не втратити свої позиції на ринках країн Азії 
та Африки [3, с. 88]. 

Експортно-імпортні операції вітчизняних аграрних підприємств завжди 
становлять значну частку всієї зовнішньоекономічної діяльності України. 
Необхідно відмітити динаміку торговельних зв’язків із країнами європейсько-
го регіону, яка має тенденцію до посилення і дає змогу аграрному сектору 
частково компенсувати втрату ринків Митного союзу. 

За даними дослідження [4], історично рекордний обсяг агропродовольчо-
го експорту спостерігався у 2012 р. – його вартість сягнула 17,9 млрд дол. 
США. Частка сільськогосподарської продукції та продовольства в загальних 
обсягах українського експорту становить близько 40 %. З початку двохтисяч-
них років вартість експорту української аграрної продукції зросла в 4 рази 
(з 4,3 млрд дол. США у 2005 р. до 18,6 млрд дол. США у 2018 р.), а його 
частка у структурі експорту товарів підвищилися втричі (з 11,8 % до 39,3 %). 
Поряд із цим загальні обсяги експорту товарів з України за вказаний період 
зросли лише на 37,9 % (з 34,3 до 47,3 млрд дол. США). Це пов’язано з такими 
чинниками, як несприятлива кон’юнктура світового ринку, зміна пріоритетів 
щодо партнерства в зовнішній торгівлі, скорочення обсягів співпраці з істо-
рично пріоритетними імпортерами, посилення вимог зовнішніх ринків до 
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якості продукції вітчизняного виробництва, посилення валютного контролю 
за імпортними операціями та ін.

Динаміка імпорту аграрної продукції до України не зазнала таких суттєвих 
змін в обсягах та структурі, як аграрний експорт. Так, у 2018 р. частка імпор-
ту сільськогосподарської продукції та продовольства в Україну в загальному 
обсязі імпорту склала 9 % (проти 7,5 % у 2005 р.), а загальна вартість імпорту 
зросла за період 2005–2018 рр. з 2,7 до 5,1 млрд дол. США. Обсяги імпорту 
аграрної продукції до України є у 3,6 разу меншими, ніж обсяги її експорту. 
У цілому структура імпорту характеризується звуженням його товарного 
асортименту, що пов’язано зі зниженням доходів населення, його купівельних 
смаків, скорочення потреби у високотехнологічному імпорті, викликані де-
вальваційними процесами, посиленням протекціоністських заходів, загострен-
ням військових конфліктів на територіях промислового виробництва. Сальдо 
зовнішньої торгівлі аграрною продукцією протягом багатьох років є позитив-
ним, у той час як загальна вартість усіх імпортованих товарів у переважній 
більшості періодів перевищувала обсяги їх експорту [4].

Окремої уваги заслуговує торгівля України з країнами ЄС, яка набирає 
обертів. Так, обсяги експорту зросли у 2018 р. порівняно з 2016 р. у 1,5 разу, 
імпорту – у 1,4 разу (рис. 2). 
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Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становлять: продукція агро-
промислового та металургійного комплексу, продукція машинобудування, 
мінеральні продукти, деревина й папір. Серед імпортованих з країн ЄС 
товарів переважають: продукція машинобудування й хімічної промисло-
вості, мінеральні продукти, продукція агропромислового та металургійно-
го комплексу [12].

Важливою проблемою в зовнішньоторговельних відносинах України 
з країнами ЄС є те, що за європейськими критеріями більшість українських 
товарів не може конкурувати на ринках ЄС. Ураховуючи цей факт, Україна 
має перспективи збільшення обсягів торгівлі з країнами Азії: Індією, Китаєм, 
Іраном, Саудівською Аравією, Туреччиною, Ізраїлем та ін. [5]. 

Нині на азійських ринках Україна представлена переважно продукцією 
чорної металургії, добривами, рослинною олією та зерном. До країн Азії знач-
ними обсягами експортується і продукція вітчизняного високотехнологічного 
машинобудування. У товарній структурі експорту агропродовольчої продукції 
до країн Азії найбільшу частку складають сільськогосподарські продукти – 
живі тварини, продукти тваринного походження та продукти рослинного 
походження [5, с. 24].

Значні корективи у стан зовнішньоекономічних відносин вніс спалах ново-
го коронавірусу. Китай є найбільшим торговельним партнером для переважної 
більшості розвинених країн, а також України. Спалах коронавірусу в цій 
країні має вплив не лише на китайську, а й на світову економіку. Так, власни-
ки багатьох заводів та фабрик у Китаї (Apple, Tesla, Facebook) запровадили 
примусові «канікули» для своїх працівників з метою недопущення зараження. 
Виробники автівок Hyundai (Південна Корея) та Nissan (Японія) тимчасово 
закрили свої заводи навіть за межами Китаю, оскільки для виробництва вони 
використовували деталі, що завозилися з КНР. У таких умовах виробництво 
суттєво уповільнюється, що, у свою чергу, впливає на світову торгівлю в усіх 
її сферах [6].

КНР є провідним постачальником фармацевтики й медичних засобів у сві-
ті. За деякими оцінками, китайське походження мають до 80 % ринку медпре-
паратів США. У світі не вистачає засобів медичного захисту – масок і респі-
раторів, більшість із яких виготовляється в Китаї. Водночас через тимчасове 
закриття китайських фабрик китайська економіка менше імпортує з інших 
країн. Наприклад, оскільки Китай є одним із найбільших світових споживачів 
металургії, то ціни на метали падають. На них, зокрема, спеціалізується укра-
їнська економіка [6].

Відбувається падіння ціни на нафту, оскільки в умовах обмеженої еконо-
мічної активності китайські компанії менше перевозять товарів та в цілому 
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зменшують споживання енергоресурсів. Оскільки Китай є найбільшим світо-
вим імпортером нафти, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує перше 
за останні десять років глобальне падіння попиту на цей ресурс на тлі коро-
навірусної епідемії [6].

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що ситуацію з поши-
ренням коронавірусу COVID-19 у світі можна охарактеризувати як пандемію. 
Через це почали різко змінюватися правила перетину кордонів – закривають-
ся повітряні й наземні кордони. Ряд країн увели надзвичайні заходи. На мит-
ницях «застрягли» величезні партії товарів, у тому числі агропромислова 
продукція, яка псується. В Україні до 1 червня заборонено експорт товарів 
протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхід-
ними засобами захисту населення. Призупинилося на невизначений час ви-
робництво, обмежується ділова активність. Країни світу несуть колосальні 
втрати через призупинення виробничих і торговельних операцій. І наразі не 
відомо, коли ситуація зміниться в кращий бік. 

Американський економіст [7] доповнює перелік ризиків у 2020 р., які за-
грожують зовнішньоторговельним відносинам у світі:

− конфлікт між США та Іраном спричиняє зростання цін на нафту (ймо-
вірність – 25 %);

− торговельна війна США та ЄС (ймовірність – 25 %);
− пандемія коронавірусу (ймовірність – 20 %);
− навантаження на борги призводять до рецесії на ринках, що розвива-

ються (20 % ймовірності);
− протести в Гонконзі призводять до «азійського фінансового стресу» 

(15 % ймовірності).
Висновки. Зовнішня торгівля на сучасному етапі її розвитку в Україні 

набуває дедалі більшої значущості як об’єкт дослідження. Необхідність ана-
лізу зовнішньої торгівлі обумовлюється обов’язковістю вироблення зовніш-
ньоекономічної політики держави на підставі отриманих відомостей, визна-
чення пріоритетних напрямів розвитку держави та вдосконалення її світо-
господарських зв’язків. Основними величинами, що складають сучасну 
статистичну базу даних щодо зовнішньої торгівлі, є експорт, імпорт, сальдо 
і товарообіг, частка експорту або імпорту в обсязі ВВП країни.

Характерні риси зовнішньоторговельних відносин України в сучасних 
умовах такі:

− за останні чотири роки відбулося скорочення українського експорту 
товарів до країн СНД майже втричі;

− головними торговими партнерами України є країни ЄС та Азії;
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− трансформація зовнішньої торгівлі відбулася не тільки в регіональному, 
а й у товарному розрізі: агропромислова продукція стала головним експортним 
товаром.

Пандемія коронавірусу, ймовірно, матиме значний негативний вплив як на 
експортно-імпортні операції України, так і на зовнішньоторговельні відноси-
ни країн світу. Судячи з вищезазначеного, можна припустити настання чер-
гової світової економічної кризи. Об’єктом подальших досліджень буде аналіз 
зовнішньої торгівлі України послугами.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

Проанализированы актуальные закономерности современного этапа развития 
мировой торговли и существующие тренды внешнеторговых связей Украины. В част-
ности, исследована структура экспортной и импортной товарной продукции, дина-
мика внешней торговли Украины со странами мира. Установлен факт переориентации 
внешнеторговых связей Украины на торговлю со странами ЕС и Азии. Обосновано 
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влияние распространения коронавируса на развитие мировых торговых отношений 
и внешней торговли Украины.
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продукция, экспорт, импорт, либерализация торговли.
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ANALYSIS OF THE MODERN GOODS TRADE STRUCTURE  
OF UKRAINE

Problem setting. International trade plays an extremely important role in the 
development of the world economy. In today’s socio-political context, it is relevant to study 
and analyze one of the important indicators of the country’s economic condition – the 
export and import of goods, especially for Ukraine, which is radically changing its economic 
policy.

Recent research and publication analysis. The problems of development and 
formation of foreign trade relations have been considered and developed in a number of 
scientific works: Ostashko T. O, Zhalba I. O. and Sobchuk N. V., Chernomaz P. A. and 
Chavalakh O. I., Pakhucha E. V., Filimonov Yu. L. and Leshchenko L. O., Antonyuk O., 
Antonyuk P. and Lisyuk V., Pavlyuk O. and Vinokurov Y., Soergel A.

Paper objective. The purpose of the article is to study the commodity structure of 
Ukraine’s foreign trade at the present stage of development of foreign economic relations. 
The object of study is the commodity structure of Ukraine’s international trade with 
countries of the world.

Paper main body. In today’s context, international trade plays an extremely important 
role in the development of both the world economy and the individual country.

The regularities of the modern stage of world trade development are: rapid growth of 
international trade in goods and services, uneven growth of international trade, 
synchronization of dynamics of world trade and world GDP, volatility of world commodity 
prices, increasing influence of globalization, concentration of flows of global trade, trade, 
and the rapid growth of world trade in services.

An analysis of the existing trends in Ukraine’s foreign trade relations indicates 
a significant change in the directions of Ukraine’s foreign trade in connection with the entry 
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into force of the Association Agreement between Ukraine and the EU. During the analyzed 
period, the structure of export and import commodity products remained almost unchanged. 
The dynamics of Ukraine’s foreign trade with the countries of the world intensified. The 
fact of reorientation of foreign trade relations of Ukraine was established – trade with EU 
and Asian countries was intensified.

As the agroindustrial complex makes a significant contribution to the foreign trade of 
Ukraine, the state of foreign trade operations of Ukraine by agroindustrial products is 
considered in detail. Priority direction of trade with Asian countries was established.

It is likely that the spread of the virus crown will have a negative impact on the 
development of world trade relations and foreign trade in Ukraine.

Conclusions. The considered commodity and geographical structure of export-import 
operations of Ukraine gives an opportunity to analyze the state of foreign trade in goods, 
to plan its development and to determine partnership relations.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАх СТАНОВЛЕННЯ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ1

Розкрито основні тенденції розвитку інноваційного підприємництва в умовах 
цифровізації економіки. Обґрунтовано, що сучасне інноваційне підприємництво 
є інтегрованим бізнес-процесом інноваційної діяльності, складовими якого є суб-
процеси, що здійснюються в межах окремих функцій та підрозділів підприємств. 
Охарактеризовано відкриту та закриту моделі інноваційного бізнесу, роль цифрові-
зації бізнес-процесів, інноваційних моделей та платформ у формуванні екосистем 
інноваційного підприємництва. 

1 © Тютюнникова С. В., Фрідман О. А., 2020. Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons –
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Доступно на http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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Ключові слова: цифрова економіка, інноваційне підприємництво, бізнес-про-
цеси, реінжиніринг бізнесу, інноваційні бізнес-моделі, відкрита та закрита моделі 
інноваційного бізнесу, цифровізація бізнесу, цифрові моделі, платформи, екосистеми 
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JEL Classification: E5, V21, L26, O31, O33.

Постановка проблеми. На сьогодні загальним є визнання цифрової еко-
номіки як одного з найголовніших трендів ХХІ століття. Базуючись на гло-
бальних інформаційно-комунікаційних мережах, що об’єднують усіх еконо-
мічних суб’єктів (виробників, споживачів, партнерів, клієнтів) в єдиний 
господарчий механізм, цифрова економіка суттєво впливає на всю систему 
соціально-економічних відносин. Як результат четвертої промислової рево-
люції цифрова економіка забезпечує національну конкурентоспроможність 
та безпеку, створює унікальні можливості розвитку людини, стимулює інно-
ваційні та креативні індустрії. 

Цифровізація економіки, з одного боку, обумовлює радикальні трансфор-
мації інноваційного бізнесу, а з іншого боку, зміни моделей інноваційного 
підприємництва, його діджиталізація, формування цифрових бізнес-екосистем 
інновацій є сутнісною характеристикою сучасних глобальних соціально-еко-
номічних перетворень під впливом техніко-технологічних, управлінських та 
ринкових інновацій Індустрії 4.0. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні розкриттю притаман-
них бізнесу нових явищ і процесів, пов’язаних із формуванням цифрової 
економіки, присвячено велику кількість наукових творів вітчизняних та за-
рубіжних учених. Значна увага дослідників, серед яких: Х. Ф. Біннер 
(Hartmut F. Binner) [1], О. Гассман (Gassman Oliver) [2], Л. О. Денисенко 
(L. O. Denysenko) [3], К. С. Есселинг (Esseling K. S.) [4], Т. Карле (Carle T.) [5], 
О. М. Левковець (O. M. Levkovets) [6], Дж. Ф. Мур (James F. Morore ) [7], 
Х. Ван Нимвеген (H. Van Nimwegen) [4], А. Обервайс (A. Oberweis) [5], 
А. Остервальдер (Alexander Osterwalder) [8], І. Піньє (Yves Pinier) [8], M. Роб-
сон (Mike Robson) [9], Ф. Уллах (Philip Ullah) [9], Г. Фоссен (G. Vossen) [5], 
К. Франкенбергер К. (Karolin Frankenberger) [2], М. Хаммер (Michael 
Hammer) [10], Дж. Харрингтон (J. Harrington) [4], Дж. Чампі (James Champi)
[10], Л. І. Чорнобай (L. I. Chornobay) [11], С. Є. Шацька (S. E. Shatskaya) [3], 
Ф. Шенталер (F. Schönthaler) [5], М. Шик (Michaela Csik) [2], надається еко-
номічним та організаційно-управлінським проблемам удосконалення бізнес-
процесів та бізнес-систем, впровадження інноваційних моделей бізнесу. Але 
екосистеми та моделі інноваційного бізнесу, формуванню та функціонуванню 
яких в умовах цифровізації економіки притаманна певна специфіка, що відо-
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бражає особливості інноваційної діяльності та підприємництва в сучасний 
період, не отримали ще належного рівня наукового аналізу та узагальнення. 

Формулювання цілей. Метою статті є розкриття економічних та органі-
заційно-управлінських новацій та тенденцій розвитку інноваційного підпри-
ємництва, пов’язаних із сучасним етапом цифровізації економіки. 

Виклад основного матеріалу. Цифрова економіка не приходить на зміну 
економіки як такої, вона її змінює та формує нові передумови інноваційного 
розвитку. Оцінюючи таку систему, слід зазначити, що з’являються не нові 
учасники, а змінюються загальні характеристики цієї системи. Техніко-тех-
нологічні нововведення настільки революційні, що вони здатні перебудувати 
економічні відносини та господарський механізм, сутність і форми підпри-
ємництва, значення та роль сучасних інновацій.

Серед основних наслідків проникнення цифрових технологій в економіку 
слід визначити кардинальне зниження трансакційних витрат, особливо витрат 
пошуку інформації та створення договорів [12], виникнення форм бізнесу, які 
виключають посередників, появу можливості прямої взаємодії споживачів з по-
стачальниками. Цифровізація економіки сприяла появі видів бізнесу та про-
цесів зі зростаючою віддачою від масштабу, а не зі спадаючою [13], як у галузях 
ринкової економіки, так і в традиційних економічних моделях. Використання 
технології блокчейн та шифрування дозволить знизити втрати опортуністичної 
поведінки. Інструментами цифрової трансформації, що дозволять інноваційно-
му бізнесу стати частиною бізнес-екосистеми, є цифрові платформи, викорис-
тання яких стає рушійною силою як зростання внутрішнього продукту країни, 
так і реальної доданої вартості. Відмітимо, що на початку нового тисячоліття 
основним фактором зростання, на відміну від попереднього періоду, де факто-
ром зростання були управлінські та фінансові технології, стають високоінте-
лектуальні технології. Компанії цифрового сектору виходять на перший план 
та стають інноваційними провідниками, створюють точки зростання.

В умовах цифровізації економіки розвиток інноваційного бізнесу, з одно-
го боку, базується на кардинальних техніко-технологічних, організаційно-
економічних, управлінських трансформаціях підприємництва та інноваційної 
діяльності, а з іншого боку, обумовлює необхідність здійснення подальших 
інновацій, серед яких – впровадження інноваційних моделей бізнесу. 

В основі сучасних перетворень інноваційного бізнесу та формування його 
інноваційних моделей є зміна концептуальних підходів до визначення його 
внутрішньої структури як відкритої інтегративної техніко-технологічної та 
соціально-економічної системи. 

Новацією сучасної підприємницької діяльності є сполучення традиційно-
го функціонального та сучасного процесного підходів до структуризації та 
визначення факторів розвитку бізнесу. 
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За традиційним функціональним підходом бізнес характеризується як 
сукупність певних функцій його суб’єктів – виробничої, інвестиційної, фінан-
сової, інноваційної, маркетингової, кадрового забезпечення та інших функцій, 
ефективне здійснення яких забезпечує досягнення цілей підприємницької 
діяльності. Відповідно до цього підходу структура підприємства як організа-
ційної форми бізнесу представлена виробничими підрозділами (виробнича 
функція бізнесу) і функціональними підрозділами (господарські функції 
бізнесу), а управління бізнесом здійснюється як управління за функціями. 

За процесним підходом, який на сьогодні отримує все більше визнання в біз-
нес-середовищі, бізнес – це сукупність взаємопов’язаних бізнес-процесів, що 
здійснюються на підприємстві, це, наприклад, матеріально-технічне постачання, 
підбір, оцінка, стимулювання персоналу, розроблення та виконання виробничої 
програми, фінансування, впровадження інновацій, управління якістю продукції 
та інші бізнес-процеси. Автори широко відомої книги «Бізнес-процеси. Мови 
моделювання, методи, інструменти» підкреслюють, що в глобалізованому світі 
бізнес-процеси все частіше стають наріжним каменем будь-якої організації. 
«Конкурентні переваги все частіше досягаються не за рахунок кращих продуктів, 
а за рахунок більш ефективних і більш економічних процесів. Коротше кажучи, 
бізнес-процеси перетворилися на додатковий фактор виробництва» [5].

Бізнес-процеси є «потоками роботи» на підприємстві, представляють со-
бою упорядковану послідовність дій (робіт) з моменту ініціації та постанов-
ки завдання до його виконання, загальним результатом яких є додана вартість. 

На основі узагальнення сучасних підходів до класифікації бізнес-процесів 
слід визначити такі їх види відповідно до обраних критеріїв (табл. 1):

Таблиця 1

Критерії класифікації 
бізнес-процесів

Види бізнес-процесів

1 2
Рівень впливу на форму-
вання доданої вартості

Бізнес-процеси основні, обслуговуючі, управління, 
розвитку

Орієнтованість Бізнес-процеси клієнтоорієнтовані, орієнтовані на під-
тримку, орієнтовані на управління

Місце в ланцюгу форму-
вання доданої вартості 

Бізнес-процеси як вхідна логістика, виробництво, вихід-
на логістика, маркетинг та продажі, сервіс, управління 
персоналом, інфраструктура організації, технологічний 
розвиток, інноваційна діяльність, техніки та методи за-
безпечення виробничих процесів необхідними ресурсами

Характер продукту Бізнес-процеси виробничі, адміністративні
Ставлення до клієнтів Бізнес-процеси зовнішні, внутрішні
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1 2
Рівень деталізації  
розгляду

Бізнес-процеси верхнього рівня (крос-функціональні 
процеси), детальні (підпроцеси), елементарні (опе-
рації)

Напрямок руху Бізнес-процеси вертикальні, горизонтальні
Види діяльності Бізнес-процеси планування, здійснення діяльності, 

реєстрації фактичної інформації, аналізу і контролю, 
прийняття управлінських рішень

Напрям діяльності Бізнес-процеси типові, специфічні
Рівень складності Бізнес-процеси прості, складні
Функціональна ознака Бізнес-процеси постачання, виробництва, реалізації, 

фінансових розрахунків
Характер впливу на успіх 
організації

Бізнес-процеси ключові, критичні

Рівень деталізації Бізнес-процеси крос-функціональні, підпроцеси
Ступінь пов’язаності 
окремих частин

Бізнес-процеси локальні (фрагментовані), інтегра-
ційні

Рівень реалізації бізнес-
процесів

Бізнес-процеси на рівнях інжинірингу, функціонуван-
ня організації, реінжинірингу

Ступінь впливу на резуль-
тативність

Бізнес-процеси ключові (вирішальні), ризикові

Час Бізнес-процеси безперервного та періодичного повто-
рення, одноразового виконання

Рівень стійкості  
бізнес-процесів

Бізнес-процеси інноваційні (динамічні), програмовані 
(статичні)

Основні складові збалан-
сованої системи показни-
ків

Бізнес-процеси фінансові, клієнтські, виробництва, 
розвитку, навчання і зростання 

Фокус управлінської  
діяльності

Бізнес-процеси управління людськими ресурсами, ін-
формацією, фінансовими та матеріальними ресурса-
ми, маркетингом та конкуренцією, виробництвом, се-
редовищем та зовнішніми зв’язками, бізнес-моделлю 
організації

Бізнес-процеси розвитку Бізнес-процеси розуміння ринку та споживачів, стра-
тегії та візії організації, стратегії управління, персона-
лу та його навчання

Складено на основі джерел: [11; 3].

Слід підкреслити, що процесний підхід не суперечить функціональному. 
Навпаки, по-перше, бізнес-процеси забезпечують реалізацію функцій підпри-

Закінчення табл. 1
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ємства, по-друге, різні бізнес-процеси здійснюються в межах певних функцій, 
а також виробничих і функціональних підрозділів підприємств. Виходячи 
з цього актуальним та доцільним є доповнення наведеної класифікації бізнес-
процесів на основі застосування критерію взаємозв’язку бізнес-процесів та 
функцій підприємства і його підрозділів. За цим критерієм слід розрізняти 
такі види бізнес-процесів: 

– інтегровані бізнес-процеси господарської діяльності підприємства як 
цілісної системи, наприклад, інтегрованим бізнес-процесом інноваційного 
підприємництва є комерціалізація інновацій, що включає різноманітні суб-
процеси впровадження інновацій;

– структурні бізнес-процеси, що здійснюються в межах певних підрозді-
лів та інших структурних складових підприємства;

– функціональні бізнес-процеси, здійснення яких пов’язано з реалізацією 
певних функцій підприємства.

Особливості інноваційного підприємництва порівняно з традиційним ви-
значаються його інтегрованими, структурними, функціональними бізнес-про-
цесами, їх ієрархію та роллю в забезпеченні результатів діяльності підпри-
ємства та досягнення цілей інноваційного бізнесу, реалізації його цінностей.

Ієрархія бізнес-процесів традиційного підприємництва характеризується 
тим, що 1) основними бізнес-процесами є вхідна логістика, операційна ді-
яльність, вихідна логістика, маркетинг та продажі, післяпродажний сервіс, 
тобто процеси операційної (виробничої) діяльності; 2) технологічний розви-
ток та інноваційна діяльність є допоміжними бізнес-процесами [11, с. 180].

Ієрархія бізнес-процесів інноваційного бізнесу: 
1) якщо здійснюється повний інноваційний ланцюжок, то основні бізнес-

процеси інноваційного підприємництва – це формування нової ідеї та її вті-
лення в інтелектуальному продукті-новації, маркетинг новації, фінансування, 
матеріально-технічне забезпечення, підбір та стимулювання персоналу, впро-
вадження новації, просування інновації, виробництво інноваційної продукції, 
її просування та реалізація;

2) якщо інноваційне підприємництво здійснюється як комерційне впрова-
дження інновацій, то його основні бізнес-процеси – це маркетингові дослі-
дження, експертиза, оцінка та придбання інтелектуальних продуктів-новацій, 
прав інтелектуальної власності, матеріально-технічне забезпечення, фінансу-
вання, підбір та стимулювання персоналу, виробництво, просування та реа-
лізація інноваційної продукції (послуг). Слід підкреслити, що кожний бізнес-
процес передбачає здійснення бізнес-процесів управління.

Інтегровані, структурні, функціональні бізнес-процеси визначаються ви-
дами, напрямами, цілями бізнесу. При цьому загальною метою бізнес-про-
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цесів є задоволення вимог клієнтів [5], що є умовою прибутку та конкурен-
тоспроможності бізнесу в будь-якій сфері суспільної практики. 

На сьогодні серед цінностей і чинників успіху бізнесу загалом і іннова-
ційного бізнесу зокрема пріоритетним визнається клієнтоорієнтованість як 
«основна базова цінність, згідно з якою бізнес існує заради задоволення 
інтере сів і потреб клієнта. Також це “спосіб мислення” компанії, спрямований 
на забезпечення позитивних емоцій клієнта в будь-якій точці контакту» [14]; 
«критерій, який дає характеристику можливостям і здібностям компанії, 
орієнтованим на максимальний обсяг реалізації продукції і отримання доходу, 
за допомогою поліпшення якості сервісу клієнтів» [15]. Клієнтоорієнтованість 
є цінністю та метою сучасного бізнесу, що інтегрують бізнес-процеси та 
функції підприємництва.

Звичайно, вивчення та задоволення потреб споживачів (клієнтів) продук-
ції, послуг, робіт завжди були умовою ефективності та конкурентоспромож-
ності бізнесу. Але, якщо звернутися до структури традиційного маркетинго-
вого комплексу продукції підприємств, то її споживачів визнано тільки його 
п’ятим елементом – 5 «Р» (people – персонал, споживачі, партнери та ін.). На 
відміну від традиційного підходу, на сьогодні клієнтоорієнтованість – це не 
один із напрямів чи елементів маркетингу, а основа та головний фактор успіш-
ного бізнесу. В. Халіна (V. Khalina), Т. Васильєва (T. Vasilieva) обґрунтовано 
визначають клієнтоорієнтованість як нову ефективну парадигму ведення 
бізнесу з повним переформатуванням діяльності підприємства та всіх його 
елементів на виявлення та задоволення потреб споживача й формування 
спільними з ним зусиллями кінцевої споживчої цінності власного продукту 
задля сталих та тривалих відносин з клієнтом з метою подальшої максиміза-
ції прибутку [16, с. 76–77]. Отже, інтегровані, структурні та функціональні, 
основні й додаткові та інші бізнес-процеси інноваційного бізнесу повинні 
бути клієнтоорієнтованими, забезпечувати якнайкраще задоволення потреб 
споживачів. 

Інноваційне підприємництво повинно базуватися на сучасних технологіях 
не тільки інноваційного процесу, а й формування довготривалих продуктивних 
відносин з клієнтами, створення мережі лояльних клієнтів, яку слід визнати 
інноваційним продуктом клієнтоорієнтованого бізнесу, впровадження якого 
в господарську практику забезпечує зростання вартості та прибутку. 

Технологічною та організаційно-управлінською новацією сучасного інно-
ваційного бізнесу є реінжиніринг бізнес-процесів, що забезпечує його своє-
часну та ефективну реакцію на локальні та глобальні трансформації економі-
ки, посилення нестабільності й мінливості бізнес-середовища, гіперконку-
ренцію на національному та світовому ринках. 



33

Економічна теорія

Бізнес-процеси мають певний життєвий цикл: вони ініціюються, впрова-
джуються, набувають зрілості, застарівають. Ця проблема суттєво актуалізу-
ється в сучасній період, який характеризується структурними перетворення-
ми в економіці та бізнесі, глобальною конкуренцією та її гіпермасштабами. 
У таких обставинах, як підкреслюють М. Робсон (Mike Robson) і Ф. Уллах 
(Philip Ullah), не завжди можливо втриматися на плаву, проводячи незначні 
поліпшення в процесах, що відбуваються сьогодні. Процеси можуть стати 
непридатними до вживання так само, як консерви, часто з лякаючою швид-
кістю, і якщо це трапляється, немає сенсу налагоджувати або покращувати їх; 
краще почати із самого початку і створити щось нове, адекватне ситуації. 
Реінжиніринг бізнес-процесів – це інструмент, спеціально розроблений, щоб 
допомогти в обставинах, що вимагають масштабних змін, забезпечити які 
схеми поліпшення процесів, що використовуються, не в змозі [9]. 

Для інноваційного бізнесу, на відміну від традиційного, радикальні зміни 
бізнес-процесів є однією з найважливіших умов та факторів його ефектив-
ності. Повний або впроваджувальний інноваційний процес, що визначає зміст 
інтегрованих, структурних та функціональних бізнес-процесів інноваційного 
підприємництва – це сукупність бізнес-процесів, що здійснюються на всіх чи 
окремих його стадіях та в сукупності забезпечують досягнення цілей іннова-
ційної діяльності. При цьому здійснення нового циклу перетворення інтелек-
туального продукту-новації в інновацію (інноваційну продукцію) вимагає 
радикальних змін бізнес-процесів. Таким чином, реінжиніринг бізнес-про-
цесів для інноваційного бізнесу – це не «додатковий» [5], як для традиційно-
го бізнесу, а основний засіб виробництва.

Реінжиніринг бізнес-процесів безпосередньо спрямований на впроваджен-
ня інноваційних бізнес-моделей. Як справедливо підкреслюють В. В. Прудкий 
(V. V. Prudky) і М. О. Кравченко (M. A. Kravchenko), зважаючи на скорочення 
життєвого циклу інновацій, все більшу роль відіграють бізнес-моделі. На 
перший план виходить не конкуренція в технологічних розробках, як це було 
у ХХ столітті, а конкуренція моделей ведення бізнесу. Це зумовлено рядом 
факторів, що впливають на скорочення життєвого циклу технологічних інно-
вацій: промисловий шпіонаж (розробка може бути скопійована конкурентами); 
глобалізація (ідея легко розповсюджується по всьому світу, а значить, попит 
на неї задовольняється швидше, ніж раніше); розвиток науково-технічного 
прогресу. Таким чином, успішна діяльність компанії у ХХІ столітті напряму 
залежить від того, наскільки конкурентоспроможною є бізнес-модель [17]. 

У сучасних теоретичних і прикладних джерелах, присвячених дослідженням 
моделей сучасного бізнесу використовуються різні, але взаємопов’язані за зміс-
том, поняття «бізнес-модель», «інноваційна бізнес-модель», «модель інновацій-
ного розвитку підприємства», «модель інноваційного підприємництва» (табл. 2).
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Таблиця 2
Визначення змісту понять, що характеризують сучасні моделі бізнесу 

Бізнес-модель підприємства Джерело
1 2

Бізнес-модель – це те, як підприємство вибирає спожи-
вача, формує і диференціює пропозиції своїх товарів, розпо-
діляє ресурси, визначає, які завдання воно зможе виконати 
своїми силами і для яких доведеться залучати фахівців зі 
сторони, виходить на ринок, створює цінність для спожива-
ча й отримує від цього прибуток. Підприємства можуть 
пропонувати різні продукти, послуги або технології, але 
якщо підходи до їх створення є подібними, вони функціону-
ють за одним типом бізнес-моделі. Принципи, покладені 
в основу побудови бізнес-моделі, мають забезпечувати отри-
мання надприбутку на цільових ринках. Лише тоді можна 
вважати бізнес-модель успішною

А. Остервальдер 
(Alexander 

Osterwalder), І. Піньє  
(Yves Pinier) [8]

Ключовими елементами бізнес-моделі будь-якого підпри-
ємства, що визначають її зміст, є: 

– цінність для зовнішніх клієнтів, яку пропонує підпри-
ємство на основі своїх продуктів і послуг; 

– система створення цієї цінності, що включає поста-
чальників і цільових клієнтів, а також ланцюжки створення 
цінності; 

– активи, які підприємство використовує для створення 
цінності; 

– фінансова модель підприємства, що визначає як струк-
туру її витрат, так і способи отримання прибутку

І. В. Мовчаненко 
(I. V. Movchanenko) 
[18]

Наша загальна модель складається з чотирьох елементів 
(вимірювань):

1. Клієнт – хто наші цільові клієнти? В основі будь-якої 
бізнес-моделі завжди знаходиться клієнт. У цьому правилі 
не буває винятків.

2. Ціннісна пропозиція – що ми пропонуємо клієнтам? 
Цей вимір включає в себе визначення пропозиції вашої ком-
панії (товарів і послуг) і опис того, як ви задовольняєте по-
треби цільових покупців.

3. Ланцюжок створення вартості – як ми створюємо свої 
продукти? Щоб реалізувати ціннісну пропозицію, необхідно 
виконати ряд процесів і дій. Зазначені процеси і дії в поєд-
нанні з відповідними ресурсами і засобами, а також їх роз-
поділ по ланцюжку створення вартості складають цей вимір 
бізнес-моделі.

4. Механізм отримання прибутку – чому компанія генерує 
прибуток? Або кажучи простіше: чому бізнес-модель ефек-
тивна з комерційної точки зору?

О. Гассман (Gassman 
Oliver), К. Франкен-
бергер (Karolin 
Frankenberger), 
М. Шик (Michaela 
Csik) [2]
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1 2
Бізнес-модель є основою, структурною решіткою будь-

якого бізнесу. Її визначають як:
1) аналітичну методику, що дозволяє зрозуміти процеси, 

завдяки яким компанія заробляє гроші;
2) спосіб організації бізнесу в галузі, що відображає 

економічну логіку діяльності компанії та пояснює, як нові 
продукти, технології, організаційні новації створюють еко-
номічну цінність для споживачів, акціонерів, партнерів, як 
компанія отримує прибуток;

3) спосіб, у який компанія створює цінність для клієнтів 
та отримує від цього прибуток.

Інноваційною називають бізнес-модель, що застосову-
ється лише певною компанією галузі. Інноваційна бізнес-
модель визначає сегмент споживачів, який не обслуговують 
існуючі оператори ринку; формування якісно нової пропо-
зиції товару чи послуги змінює ланцюжок вартості та ство-
рює нові цінності для споживачів

О. М. Левковець 
(O. M. Levkovets) [6]

Модель інноваційного розвитку підприємства слід роз-
глядати як вербальний або графічний опис підходів до орга-
нізації та управління інноваційним процесом на підприєм-
стві. Модель інноваційного розвитку підприємства – це су-
купність спонукальних мотивів, рушійних сил і джерел, 
методів, інструментів, організаційно-управлінських та фі-
нансових механізмів генерування й комерціалізації інновацій

Т. В. Нагачевська 
(T. V. Nagachevskaya), 
О. Ю. Пригара 
(O. Yu. Prigara) [19]

На основі вибраного фірмою процесу інноваційної ді-
яльності, можна виділити такі моделі інноваційного підпри-
ємництва:

1. Інноваційне підприємництво, основане на внутрішній 
організації, освоюється всередині фірми її внутрішніми 
спеціалізованими підрозділами на базі планування і моніто-
рингу її внутрішніх проєктів.

2. Зовнішня організація інноваційного підприємництва 
на основі контрактів, коли замовлення на інновацію приймає 
стороння організація і здійснює певні стадії інноваційного 
процесу.

3. Здійснення інноваційного підприємництва на основі 
зовнішньої організації за допомогою венчурів, коли фірма, 
привертаючи додаткові сторонні кошти, засновує дочірні 
венчурні фірми

Н. В. Якушева 
(N. V. Yakusheva) 
[20]

Складено авторами.

Закінчення табл. 2
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Спираючись на матеріал таблиці 2, слід підкреслити, що:
1) трактуванню змісту поняття інноваційної бізнес-моделі притаманні такі 

підходи:
– інноваційна бізнес-модель – це нова модель бізнесу, що є метою та ре-

зультатом реінжинірингу бізнес-процесів. Слід підкреслити, що інноваційна 
модель у процесі її поширення та копіювання перетворюється в традиційну;

– інноваційна бізнес-модель – це сукупність взаємопов’язаних та упо-
рядкованих бізнес-процесів інноваційної діяльності підприємств. Слід під-
креслити, що й у цьому контексті визначальна роль у формуванні моделі також 
належить реінжинірингу бізнес-процесів;

2) сьогодні визначення змісту бізнес-моделей та інноваційних бізнес-мо-
делей є багатокритеріальним, при цьому пріоритетним є критерій ланцюжка 
цінності, що пропонується бізнесом клієнтам та забезпечує зростання вар-
тості. 

Обґрунтування моделей інноваційного підприємництва, на наш погляд, 
повинно, з одного боку, спиратися на основні критерії інноваційних бізнес-
моделей, але, з іншого боку, ураховувати специфіку інноваційного бізнесу. 
У цьому контексті важливим для визначення змісту моделей інноваційного 
бізнесу є критерій відкритості інноваційного процесу, що здійснюється 
суб’єктами інноваційного підприємництва. Основу аналізу моделей іннова-
ційного підприємництва за цим критерієм складають концепція відкритих 
інновацій Г. Чесбро (Henry Chesbrough) [21; 22] та сучасні моделі інновацій-
ного процесу. 

За моделлю відкритих інновацій підприємство залучає ресурси та послу-
ги незалежних учасників зовнішньої інноваційної мережі та передає їм функ-
ції, пов’язані з інноваційною діяльністю. Відповідно до моделі закритих ін-
новацій «компанії мають генерувати ідеї, створювати на їх основі продукт, 
виходити з ним на ринок та займатися його розповсюдженням, обслуговуван-
ням, фінансуванням лише за рахунок власних ресурсів [23].

За критерієм відкритості інноваційного процесу, якщо розглядати іннова-
ційний бізнес як інтегровані бізнес-процеси, складовими яких є структурні 
та функціональні бізнес-процеси, моделями інноваційного підприємництва 
є такі: 

1. Відкрита модель інноваційного підприємництва – це відкритий для зов-
нішнього бізнес-середовища інтегрований бізнес-процес інноваційного під-
приємництва, що передбачає включення у структурні та функціональні, основ-
ні бізнес-процеси та субпроцеси бізнесу незалежних від підприємства учас-
ників інноваційного процесу, поєднаних інноваційними мережами. За своїм 
змістом відкрита модель інноваційного підприємництва, що пропонується:
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1) відповідає моделі відкритих інновацій і таким нелінійним моделям ін-
новаційного процесу, як G4 – японська модель передового досвіду, яка спи-
рається на паралельну діяльність інтегрованих груп і передбачає розвиток 
вертикальної (усередині підприємства) і горизонтальної (між підприємства-
ми) інноваційної співпраці; G5 – модель стратегічних систем і мереж, що 
передбачає створення та функціонування внутрішніх і зовнішніх інноваційних 
мереж, що забезпечують ефективну співпрацю їх учасників у інноваційному 
процесі [24];

2) має характеристики еталонної інноваційної бізнес-моделі диригування, 
яка, як визначає Л. Федулова (L. Fedulova), започаткована на співробітництві 
з іншими компаніями на основі системи управління взаємовідносинами або 
управління мережею партнерів, кожний з яких зацікавлений у найкращих 
результатах. Диригенти розподіляють ризик і прибуток зі своїми партнерами, 
але зіштовхуються з небезпекою перетворення партнера в конкурента (при-
клади компаній: Apple, Boeing). Особливість моделі: технологічна перевага 
координатора [25].

2. Закрита модель інноваційного підприємництва – це закритий для зов-
нішнього бізнес-середовища (замкнутий) інтегрований бізнес-процес іннова-
ційного підприємництва, що спирається на внутрішнє середовище підпри-
ємства при здійсненні структурних та функціональних, основних бізнес-про-
цесів, субпроцесів бізнесу та внутрішні інноваційні мережі. За своїм змістом 
закрита модель інноваційного підприємництва:

1) відповідає моделі закритих інновацій і таким лінійним моделям інно-
ваційного процесу, як G1 і G2, що передбачають самостійне здійснення під-
приємством інноваційного ланцюжка: інноваційна ідея – інтелектуальний 
продукт-новація – дослідний зразок – дослідна партія – серійна інноваційна 
продукція; лінійна спряжена модель G3, що включає прямі та зворотні зв’язки 
учасників певних стадій інноваційного процесу в межах підприємства [24];

2) має характеристики еталонної інтеграційної інноваційної бізнес-моде-
лі, що передбачає повний контроль підприємством інноваційного процесу 
з метою одержання левової частки прибутку. Компанії беруть на себе більшу 
частину інвестицій і відповідно ризиків (приклади компаній: BMW, Intel). 
Особливістю моделі є значні первинні витрати [25].

Слід підкреслити, що еталонна інноваційна бізнес-модель ліцензування, за 
якої компанії бажають одержувати прибуток від своїх ідей та інтелектуальних 
активів, не вкладаючи кошти в комерціалізацію [25], не є моделлю інновацій-
ного підприємництва, змістом якої є саме комерційне впровадження інновацій. 

Щодо венчурної моделі інноваційного підприємництва [20], то вона є мо-
дифікацією відкритої бізнес-моделі, оскільки одним з основних бізнес-про-



38

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 2 (41) 2020

цесів венчурного інноваційного підприємництва є залучення коштів зовніш-
ніх інвесторів, тобто ця модель передбачає певний ступінь відкритості інно-
ваційного процесу.

Формування та реалізація відкритої моделі інноваційного підприємництва 
спираються на процеси його цифровізації як напряму розвитку е-економіки, 
нової економіки масової співпраці через Інтернет [26; 27], що включає секто-
ри економіки, пов’язані з веб-послугами. Цінність товарів у даному випадку 
обумовлена не їх недостатністю, а потенціалом, закладеним у їх широкому 
розповсюдженні [2]. 

На сьогодні традиційні моделі бізнесу B2B і B2C доповнюються моделями 
eB2eB («електронний бізнес електронному бізнесу»); eB2eС («електронний 
бізнес електронному споживачу»). 

Цифровізація бізнес-процесів є основою формування цифрових бізнес-
моделей інноваційного підприємництва [28; 29], які, по-перше, є е-варіантом 
мережі відкритої моделі інноваційного підприємництва, впровадження якого 
в бізнес-практику передбачає застосування сучасних ІТ-технологій та інтер-
нет-ресурсів підприємництва та інноваційної діяльності. 

По-друге, радикальних змін набувають мережі відкритого інновацій-
ного підприємництва, що трансформуються в платформи інноваційного 
бізнесу. Як зазначають Алекс Моазед (Alex Moazed) і Николас Джонсон 
(Nicholas L. Johnson), платформа – це бізнес-модель, яка дозволяє об’єднати 
дві та більше взаємозалежні групи продуктів заради збільшення прибутку 
всіх учасників. Механізми роботи платформ радикальним чином відрізня-
ються від традиційних прийомів ведення бізнесу, здебільшого ґрунтуються 
на світогляді ХХ століття, в яке просто не вписуються уявлення про сучасний 
рівень поширеності мережевих технологій. Простіше кажучи, платформи 
дозволяють споживачам і виробникам зв’язуватися між собою, щоб обміню-
ватися товарами, послугами й інформацією. Так платформи самі створюють 
нові ринки [30].

По-третє, платформні бізнес-моделі інноваційного підприємництва є осно-
вою формування його екосистеми як сукупності мережевих взаємозв’язків 
і взаємодії внутрішніх та зовнішніх учасників інноваційного процесу, що 
забезпечують пропозицію нової цінності споживачам та досягнення цілей 
учасників мережі. Автори практичного керівництва з побудови цифрових 
бізнес-моделей «Цифрова трансформація бізнесу. Зміна бізнес-моделі для 
організації нового покоління» Пітер Вайл (Peter Weil) і Стефані Ворнер 
(Stephanie Warner) стверджують, що цифровізація змушує компанії переходи-
ти від ланцюжків створення доданої вартості до екосистем і досягати глиб-
шого розуміння потреб кінцевих споживачів [28].
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По-четверте, наприкінці ХХ століття Дж. Ф. Мур (J. F. Morore) сформу-
лював концепцію підприємницької екосистеми (business ecosustems). До її 
складу ввійшли компанії, постачальники, споживачі, конкуренти, взаємозв’язок 
з якими дозволяє досягти найкращих результатів [7]. В умовах діджиталізації 
економіки сучасні організації перетворюються в змішані співтовариства, 
у яких взаємодіють люди та цифрові агенти. Таким чином, сучасні фірми 
можна розглядати як живі компанії (living companies) [31], які в умовах по-
стійної присутності цифрових технологій стають цифровою бізнес-екосисте-
мою (digital business ecosystem) [13]. В умовах цифровізації економіки 
з’являються нові правила гри для бізнесу. У цифровій бізнес-екосистемі 
змінюються структури підприємницької діяльності, здійснюється перехід до 
мережевої економіки, економіки знань, що продукує постійні інновації, гло-
бальні ланцюжки доданої вартості. 

Висновки. Таким чином, по-перше, за процесно-функціональним підходом 
до визначення змісту, структури, цілей та цінностей інноваційного підпри-
ємництва в умовах цифровізації економіки його характеристиками є такі: 

1) сучасний інноваційний бізнес – це інтегровані бізнес-процеси, орієнто-
вані на інновації, що поєднують усі структурні підрозділи та функції підпри-
ємства, складовими якого є субпроцеси інноваційної підприємницької діяль-
ності, що здійснюються в межах окремих функцій та підрозділів підприєм-
ства – структурні та функціональні бізнес-процеси;

2) відмінністю інноваційного бізнесу є специфічна ієрархія, зміст та по-
слідовність бізнес-процесів, спрямованих на досягнення цілей інноваційного 
підприємництва;

3) бізнес-процеси та функції інноваційного бізнесу спрямовані на забез-
печення його клієнтоорієнтованості як умови ефективності та конкуренто-
спроможності.

По-друге, за критерієм відкритості інноваційного процесу сучасному інно-
ваційному бізнесу притаманні відкрита та закрита моделі, за якими інтегрова-
ний бізнес-процес базується: а) на включенні у структурні та функціональні, 
основні бізнес-процеси та субпроцеси бізнесу незалежних від підприємства 
суб’єктів інноваційного процесу, поєднаних інноваційними мережами – від-
крита модель; б) на внутрішньому середовищі підприємства при здійсненні 
структурних та функціональних, основних бізнес-процесів і субпроцесів 
бізнесу та внутрішні інноваційні мережі – закрита модель.

По-третє, формування цифрових моделей та платформ інноваційного біз-
несу зумовлює структурні трансформації національної системи інноваційно-
го підприємництва як сукупності суб’єктів підприємницької діяльності різних 
форм власності й організаційних форм, які здійснюють комерціалізацію ін-
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новацій, новим елементом якої є екосистеми інноваційного бізнесу. Їх аналіз 
є важливим напрямом подальших досліджень особливостей інноваційного 
підприємництва в умовах цифровізації економіки.
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ТРАНСФОРМАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯх СТАНОВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Раскрыты основные тенденции развития инновационного предпринимательства 
в условиях цифровизации экономики. Обосновано, что современное инновационное 
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предпринимательство представляет собой интегрированный бизнес-процесс инно-
вационной деятельности, составляющими которого являются субпроцессы, осущест-
вляемые в рамках отдельных функций и подразделений предприятий. Охарактери-
зованы открытая и закрытая модели инновационного бизнеса, роль цифровизации 
бизнес-процессов, инновационных моделей и платформ в формировании экосистем 
инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационное предпринимательство, 
бизнес-процессы, реинжиниринг бизнеса, инновационные бизнес-модели, открытая 
и закрытая модели инновационного бизнеса, цифровизация бизнеса, цифровые мо-
дели, платформы, экосистемы инновационного предпринимательства.
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TRANSFORMATION OF AN INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN 
THE CONDITIONS OF FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY

Problem setting. The digital economy provides national competitiveness and security, 
creates unique opportunities for human development, stimulates innovative and creative 
industries, and leads to radical transformations of innovative business.

Recent research and publication analysis. Significant attention of domestic and 
foreign researchers, including: H. F. Binner, A. Gassman, L. Denisenko, J. F. Moore, 
A. Osterwalder, I. Pigne, M. Robson, F. Ullah, M. Hammer, J. Harrington, J. Champi and 
others, given the economic and organizational and managerial problems of improving 
business processes and business systems, the introduction of innovative business models. 
But, modern models and ecosystems of innovative business have not yet received the proper 
level of scientific analysis and generalization.

Paper objective. The purpose of the article is the disclosure of economic and 
organizational and managerial innovations and trends in the development of innovative 
entrepreneurship associated with the modern stage of digitalization of the economy.

Paper main body. The digital economy does not replace the economy as such, it 
changes it and forms new prerequisites and models of innovative development. In the 
context of the digitalization of the economy, the development of innovative business is 
based on cardinal technical, technological, organizational, economic, and managerial 
transformations of entrepreneurship and innovation.

Technological and organizational and managerial transformations of innovative 
business are:
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– firstly, a combination of traditional functional and modern process approaches to 
structuring and determining the development factors of innovative entrepreneurship. 
According to the criterion of the relationship of business processes and the functions of 
the enterprise and its units in the innovation process, one should distinguish such types of 
business processes as integrated business processes of the enterprise’s economic activity 
as an integrated system; structural business processes carried out within certain divisions 
and other structural components of the enterprise; functional business processes, the 
implementation of which is associated with the implementation of the functions of 
enterprises;

– secondly, the customer focus of the business processes of introducing innovations 
as their focus on meeting the needs of customers of the innovation business;

– thirdly, the reengineering of business processes in the field of innovation is the basis 
for the formation of modern models of innovative business;

– fourthly, digitalization of innovative business and the formation of platforms that 
contribute to the formation and development of ecosystems of innovative entrepreneurship.

Conclusions of the research. Modern innovative business is an integrated business 
processes focused on innovation, combining all structural divisions and functions of the 
enterprise, the components of which are subprocesses of innovative entrepreneurial activity 
carried out within the framework of individual functions and divisions of the enterprise. 
According to the criterion of openness of the innovation process, modern and innovative 
businesses are characterized by open and closed models. The formation of digital models 
of innovative business determines the structural transformations of the national system of 
innovative entrepreneurship, a new element of which is the business ecosystem.

Short Abstract for an article
Abstract. The main trends in the development of innovative entrepreneurship in the 

context of the digitalization of the economy are disclosed. It is proved that modern 
innovative entrepreneurship is an integrated business process of innovative activity, the 
components of which are sub-processes carried out within the framework of individual 
functions and divisions of enterprises. The open and closed models of innovative business, 
the role of digitalization of business processes, innovative models and platforms in the 
formation of ecosystems of innovative entrepreneurship are characterized.

Keywords: digital economy, innovative entrepreneurship, business processes, business 
reengineering, innovative business models, open and closed models of innovative business, 
business digitalization, digital models, platforms, ecosystems of innovative 
entrepreneurship.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЕФЕКТ ЯК КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ 
ОСВІТНІх ПОСЛУГ: ЗМІСТ ТА ПІДхОДИ  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ1

Розкрито зміст інвестиційного ефекту освітніх послуг, основні підходи до його 
визначення. Охарактеризовано стартові, поточні та перспективні результати інвес-
тицій індивідів, бізнесу, держави у вищу освіту, визначено їх показники та розкрито 
особливості їх взаємозв’язку. На основі зіставлення витрат та результатів інвесту-
вання коштів у підготовку фахівців закладами вищої освіти України проаналізовано 
рівень та динаміку інвестиційного ефекту їх освітніх послуг. 

Ключові слова: освітні послуги, інвестиційний ефект освітніх послуг, людський 
капітал, інвестиції, витрати на освіту, стартові, поточні, перспективні результати 
інвестування у вищу освіту. 

JEL Classification: D14, D23, H52, H61, I22.

Постановка проблеми. Реформа вищої освіти, що здійснюється сьогодні 
в Україні, суттєво актуалізує дослідження концептуальних та прикладних 
аспектів забезпечення якості підготовки фахівців та професіоналів за різними 
спеціальностями. Важливим для обґрунтування заходів підвищення ефектив-

1  © Ярмак О. В., 2020. Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons –Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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ності вищої освіти як джерела формування та накопичення людського капі-
талу є застосування багатокритеріального підходу до їх визначення та оцінки 
з урахуванням інвестиційного ефекту освітніх послуг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Освітні послуги, їх власти-
вості та якість є визнаним об’єктом економічної науки, зокрема в контексті 
дослідження їх ролі у формуванні та накопиченні людського капіталу, забез-
печення людського розвитку. Різним аспектам та складовим якості та ефек-
тивності інтелектуальних послуг загалом та освітніх послуг зокрема присвя-
чено праці українських дослідників В. Бахрушина (V. Bahrushyn) [1], О. Гріш-
нової (О. Grishnova) [2; 3], О. Марченко (O. Marchenko) [4; 5], П. Мінакової 
(T. Minakova) [6], В. Парсяка (V. Parsyak) [7], Л. Шевченко (L. Shevchenko) [8; 
9] та ін. Учені визначають багато критеріїв якості освітніх послуг, але їх ін-
вестиційний ефект не отримав ще необхідного рівня наукового дослідження. 

Формулювання цілей. Метою статті є розкриття теоретичних та при-
кладних аспектів змісту інвестиційного ефекту освітніх послуг, що надають-
ся закладами вищої освіти, та обґрунтування критеріїв його економічної 
оцінки. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний ефект освітніх послуг є ба-
гатоаспектним. По-перше, освітні послуги є об’єктом інвестицій. У цьому 
аспекті їх інвестиційний ефект полягає в трансформації витрат держави, ор-
ганізацій бізнесу, здобувачів освіти та інших інвесторів на їх продукування, 
надання й отримання в людський капітал індивіда, фірми, суспільства, ви-
користання якого як ресурсу виробничої, інноваційної та інших видів діяль-
ності забезпечує зростання вартості та доходу. Серед результатів інвестицій 
в освітні послуги слід виділити якість людського капіталу здобувачів освіти, 
рівень володіння випускниками навчальних закладів відповідними щодо ви-
мог і запитів суспільства в цілому та роботодавців зокрема професіональними 
знаннями, навичками та уміннями. Визначення цих результатів базується на 
існуючих у сучасних наукових джерелах підходах до оцінки людського капі-
талу, серед яких:

– дохідний підхід, що базується на капіталізації заробітної плати та інших 
видів доходів власника індивідуального людського капіталу;

– витратний підхід, що передбачає капіталізацію витрат на формування 
та накопичення запасу людського капіталу, наприклад капіталізацію витрат 
фірми на навчання працівників та ін.;

– інвестиційний підхід, що сполучає витратний і доходний підходи, за 
яким визначення вартості людського капіталу здійснюється шляхом капіталі-
зації витрат, пов’язаних з інвестуванням у людину, та доходів від інвестицій. 
Цей підхід є основою моделі визначення економічного результату інвестицій 
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бізнесу в навчання працівників Дж. Філліпса (Jack Phillips), яка є п’ятим рів-
нем широко відомої моделі оцінки ефективності процесу навчання Д. Кірк-
патрика (Donald Kirkpatrick). Показником моделі Дж. Філліпса (Jack Phillips) 
є ROI (Return of investment – «повернення на інвестиції») як співвідношення 
різниці між вигодами від інвестицій і вкладеними коштами та сумою інвес-
тицій, що розраховується у відсотках [10].

По-друге, інвестиційний ефект притаманний освітнім послугам як інте-
граторам знань та інформації. Інтеграція знань в освітньому процесі – це 
багатостадійний рух знань, що охоплює процеси створення, залучення, ово-
лодіння знаннями, їх трансформацію, обмін, збереження, використання. 
У процесі інтеграції знань здійснюється їх накопичення, яке є об’єктним 
(ресурсним) і суб’єктним. Об’єктне (ресурсне) накопичення знань здійсню-
ється шляхом їх додавання: до суб’єктивних (персоніфікованих) знань дода-
ються кодифіковані, об’єктивовані, внаслідок чого спостерігається розширен-
ня знання як ресурсу освітнього процесу. Суб’єктне накопичення знань – це 
їх розповсюдження в різних формах між учасниками освітнього процесу. 

По-третє, освітні послуги є інтелектуальними інвестиціями – вкладеннями 
інтелектуальних цінностей у людський капітал здобувачів вищої освіти. 

Спираючись на інвестиційний підхід до оцінки людського капіталу, інвес-
тиційний ефект освітніх послуг у даному дослідженні визначався шляхом 
зіставлення витрат на освіту різних інвесторів та кількісних і якісних резуль-
татів освітнього процесу. У цьому контексті слід підтримати думку В. Бахру-
шина, що критеріями ефективності використання коштів, які інвестуються 
в освіту, можуть бути співвідношення результатів діяльності й витрат [1].

1. Витрати на підготовку здобувачів вищої освіти. Витрати на вищу 
освіту – це сукупність вкладень коштів держави, здобувачів, бізнес-організа-
цій та інших інвесторів у підготовку фахівців та професіоналів у певних га-
лузях знань. 

1.1. Витрати держави на фінансування навчання здобувачів вищої освіти 
за держзамовленням. Міністерство фінансів України наводить такі дані про 
функціонування у 2018 р. 176 закладів вищої освіти (III–IV рівнів акредитації), 
в яких навчалося 347 тис. студентів за державним замовленням. Сукупні ви-
датки державного бюджету (загальний фонд) на оплату послуг із підготовки 
фахівців цими закладами у 2018 р. становили 16 млрд грн. Підготовка фахів-
ців закладами вищої освіти сконцентрована в 5 регіонах: м. Києві, Харківській, 
Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях. На ці п’ять регіонів при-
падає 53 % закладів вищої освіти, що отримують кошти з державного бюдже-
ту. Ці заклади навчають понад 60 % студентів за держзамовленням, на підго-
товку яких припадає понад 67 % витрат державного бюджету. Середні роз-
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рахункові витрати на підготовку одного студента за державним замовленням 
у 2018 р. становили 46 тис. грн, однак по окремих закладах цей показник 
перевищував середнє по країні значення в 2–3 рази [11]. Отже, у 2018 р. ви-
трати держави на навчання одного здобувача вищої освіти в 176 ЗВО за держ-
замовленням – 46 тис. грн, у цілому – 16 млрд грн (347 тис. студентів). 

Дані дослідження, що розглядається, щодо витрат на підготовку фахівців 
юридичного профілю наведено в таблиці 1. Важливо підкреслити, що відпо-
відно до Звіту Міністерства юстиції України 2018 р. за результатами аналі-
тичного дослідження «Знання та навички випускників юридичних факульте-
тів та закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку 
праці», 21,1 % усіх респондентів дослідження (представники юридичного 
бізнесу й органів державної влади) віддали пріоритет випускникам Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 6,8 % – Націо-
нальному університету «Одеська юридична академія» [12].

Таблиця 1
Основні показники освітньої діяльності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету  

«Одеська юридична академія» у 2018 р. 

№ Показники

Національний 
юридичний уні-
верситет імені 

Ярослава Муд рого

Національний 
університет 

«Одеська юри-
дична академія»

1 Усього студентів, які навчаються за 
державним замовленням
(приведений континент), осіб

4353,5 3097,1

2 Усього студентів, які навчаються за 
контрактом
(приведений континент), осіб

3565,7 3927,4

3 Частка студентів, які навчаються за 
державним замовленням у загальній 
кількості (приведений контингент), %

54,97 44,09

4 Касові видатки по загальному фонду 
(без капітальних видатків), грн

218 450 700,00 128 989 956,27

5 Середня розрахункова вартість нав-
чання одного студента (приведений 
контингент) за державним замовлен-
ням, грн

50 178,18 43 551,00

Джерело: [11].
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За даними Міністерства освіти і науки України, у 2019 р. середня оплата 
навчання одного студента-бюджетника у ЗВО України становила 43 тис. грн 
[13]. У закладах освіти ІІІ–IV рівнів акредитації (університети, академії, інсти-
тути) у 2018/19 рр. навчалося 1,322 млн студентів [14; 15]; 60 % студентів-бю-
джетників за даними дослідження Міністерства фінансів України) – це 793,2 
тис. осіб. Отже, розрахункові витрати держави на фінансування навчання 
студентів-бюджетників, відповідно до даних МОН, дорівнюють 34,1 млрд грн. 

За оцінками експертів Інформаційного агентства «Конкурент», у 2018 р. 
бюджет виділяв у середньому на одного студента 38 тис. грн на рік. У 2019 р. 
ця сума за загальним фондом бюджету-держзамовлення зросла приблизно до 
44 тис. грн [16]. 

Наведені дані узагальнено в табл. 2.

Таблиця 2
Розрахункові витрати на фінансування підготовки студентів ЗВО  

за державним замовленням 12

Показники

За даними 
дослідження 
Міністерства 

фінансів України 
(2018)

За даними 
Міністерства 
освіти і науки 

України  
(2018–2019)

За оцінками 
експертів

1 2 3 4
Середні витрати на підго-
товку одного студента за 
державним замовленням, 
тис. грн

46,0 43,0 2018 р. – 38,0; 
тис. грн на 

рік. 2019 р. – 
44,0.

Кількість студентів, що 
навчалися за держзамов-
ленням, осіб

347 тис.1 793, 2 тис. осіб2 793, 2 тис. 
осіб

Витрати держави на нав-
чання здобувачів вищої 
освіти, млрд грн.

16,0 (витрати на 
навчання 347 тис. 

студентів);
36,5 (розрахункові 

витрати на навчання 
793, 2 тис. студентів)

34,1 30,1–34,9

Середні розрахункові 
витрати держави на під-
готовку одного студента-
бюджетника, тис. грн

За розрахунками автора: 42,8

1  Кількість студентів-бюджетників у 176 ЗВО, що досліджувалися.
2  За розрахунками автора на основі даних Державної служби статистики України загальна кількість 
студентів у 2018–2019 рр. – 1322,3 тис. осіб, студентів-бюджетників (60 % за даними Міністерства 
фінансів України) у 2018–2019 рр. – 793, 2 тис. осіб.
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1 2 3 4
Середня розрахункова 
вартість підготовки сту-
дентів ЗВО за рахунок 
державного фінансування 
у 2018–2019 рр., млрд грн

За розрахунками автора: 33, 95

Розраховано на основі джерел: [11; 13; 14; 15].

Таким чином, середня розрахункова вартість підготовки одного студента 
ЗВО за держзамовленням у 2018–2019 рр. – 42,8 тис. грн, загальної кількості 
студентів-бюджетників – 33,95 млрд грн. 

1.2. Витрати здобувачів вищої освіти, бізнесу та інших приватних інвес-
торів на оплату контрактів з надання ЗВО освітніх послуг. За даними Мі-
ністерства фінансів України, у ЗВО, що досліджувалися, у 2018 р. приблизно 
40 % студентів, а це 231 тис. осіб навчалися за контрактом у 176 закладах 
вищої освіти [11]. Відповідно до розрахунків на основі даних Державної 
служби статистики України, у 2018–2019 навчальному році загальна кількість 
студентів-контрактників дорівнювала приблизно 528,8 тис. осіб. За даними 
В. Бахрушина, експерта з реформування вищої освіти, середня вартість конт-
ракту в українських вишах – близько 15 тис. грн. На його думку, розрив з бю-
джетниками дуже великий. Але є дуже великий розрив між регіональними і, 
наприклад, столичними вишами. Якщо взяти, наприклад, фізиків, інженерів 
і математиків у регіоні та юристів або міжнародників у Києві, то вартість може 
різниться в рази [16]. Зараз вартість контракту становить від 10–12 тис. у ре-
гіональних ЗВО, і до 50–60 тис. грн в окремих столичних, у приватних за-
кладах – 14–20 тис. грн [16]. Вартість вищої освіти в Україні за напрямами та 
спеціальностями для бакалаврів 1-го курсу навчання наведено в табл. 3.

Таблиця 3
Вартість вищої освіти в Україні за напрямами 

та спеціальностями для бакалаврів 1-го курсу навчання у 2018–2019 рр.,1 грн

Спеціальність Денна форма Заочна форма
1 2 3

Правознавство 17000–46000 9000–15000 
Міжнародна економіка 13500–28000 7000–13000 
Менеджмент 15000–32000 7500–10000

1  Слід підкреслити, що вказана вартість навчання є приблизною та середньою, бо вона варіюється 
залежно від курсу навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня, форми навчання і форми оплати.

Закінчення табл. 2
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1 2 3
Психологія 14000–33000 7500–23000 
Туризм 16900–19000 7000–10000 
Реклама 17000–20000 8000–11000 
Журналістика 16900–28000 9000–23000 
Економіка підприємства 15700–33000 6000–16000 
Політологія 15500–30000 7000–21500 
Соціологія 15500–29000 8000–16000 
Облік і аудит 15700–30000 8000–11000 
Комп’ютерні науки 11500–31000 7000–16000 
Телекомунікації 11200–14000 –
Історія 13000–29000 6000–21500 
Дизайн 14500–18000 8000–9000 
Машинобудування 10500–13700 6000–9300 
Філологія (англійська) 18000–50000 8000–35000 
Філологія (українська) 15000–26000 6600–15000 
Лікувальна справа 20000–31000 –
Стоматологія 31000–50000 –
Фармація 20000–41000 11000–15000 

Джерело: [13].

Виходячи з даних табл. 3, вартість контракту з надання освітніх послуг 
студентам денної форми навчання охоплює діапазон цін від 10 500 грн до 
50 000 грн. Як середня величина мінімальної та максимальної вартості 
конт ракту розрахункова ціна контракту  – 30,25 тис. грн, тобто 70,7 % від 
42,8 тис. грн витрат держави на підготовку одного студента-бюджетника. Мі-
німальна ціна контракту 10 200 грн – це 23,8 % витрат держави на підготовку 
одного студента-бюджетника.

Якщо спиратися на розрахункову середню ціну контракту (30 250 грн), то 
розрахункові середні витрати здобувачів, їх родин, бізнесу на оплату конт-
рактів з отримання освітніх послуг, що надаються ЗВО, у 2018–2019 р. до-
рівнювали 16,0 млрд грн. 

Відповідно до Концептуальних засад реформування публічного фінансу-
вання та управління закладами вищої освіти, визначених Міністерством 
освіти і науки України, у 2020 р. індикативна собівартість (мінімальна ціна 
контрактного навчання) зросте до 60 % від державного фінансування, 
у 2021 р. – до 70 %, у 2022 р. – до 80 % [17].

Тобто столичним ЗВО знову забезпечуються конкурентні переваги на на-
ціональному ринку освітніх послуг порівняно з регіональними. Шістдесят 
відсотків від державного фінансування – це 25 700 тис. грн. Для столичних 

Закінчення табл. 3
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ЗВО, у яких ціна контрактів зараз коливається від 42 000–50 000 грн, підви-
щення мінімальної ціни не є реальним індикатором та регулятором їх цінової 
політики. Навпаки, для регіональних ЗВО мінімальна ціна контракту 25 700 грн 
є суттєвим обмеженням кількості майбутніх вступників, оскільки навіть за 
більш низькими цінами 2018–2019 рр., що коливалися від 10 200 грн до 
20 000 грн (крім стоматології – 31 000 грн), кількість вступників знижувалася 
та не відповідала ліцензованій кількості. 

1.3. Розрахункові загальні витрати на підготовку здобувачів вищої освіти 
у 2018–2019 рр.: 33,95 млрд грн (середні державні витрати) + 16,0 млрд грн 
(середні витрати на оплату контрактів) = 49,95 млрд грн.

2. Результати підготовки ЗВО фахівців із різних галузей знань. Результа-
ти інвестицій у вищу освіту, що розглядаються, слід розділити на:

– стартові результати як: 1) набуті випускниками ЗВО в процесі навчання 
знання, навички, уміння, що визначають їх здатності до ефективної профе-
сійної діяльності; 2) можливості випускників ЗВО реалізувати ці здатності 
відповідно до отриманої спеціальності в суспільному виробництві;

– поточні результати, що отримуються інвесторами у формі певного рівня 
доходів власників індивідуального людського капіталу (випускників ЗВО), 
бізнесу та держави як інвесторів коштів у підготовку фахівців та професіона-
лів, а також можливе збільшення цих доходів; 

– перспективні результати, що характеризують накопичення та розвиток 
національного людського капіталу. Перспективні результати – це зростання 
ВВП, людський розвиток, місце країни у світових освітніх рейтингах тощо.

Слід підкреслити, що стартові, поточні та перспективні результати інвес-
тицій у вищу освіту тісно взаємопов’язані: ефективний старт фахівця у сфері 
практичної реалізації отриманої спеціальності забезпечує певний рівень до-
ходу і його зростання, що, у свою чергу, є дієвим стимулом щодо подальшого 
професійного зростання, а високі поточні результати – це основа накопичен-
ня та підвищення якості національного людського капіталу. Але ця залежність 
не є абсолютно лінійною, оскільки, по-перше, на стартові, поточні й перспек-
тивні результати інвестицій у вищу освіту впливають не тільки якість підго-
товки фахівців, а й різноманітні чинники зовнішнього середовища їх підго-
товки та професійної діяльності регіонального, національного та міжнарод-
ного рівня. По-друге, властивістю освітніх послуг є те, що вигоди, які 
очікуються інвесторами на момент вкладення коштів, перетворюються на 
реальні через досить значний період часу практичної реалізації людського 
капіталу фахівця. Як справедливо вважає Т. П. Мінакова (T. Minakova), від-
мінністю освітніх послуг є відтермінування виявлення результативності та 
залежність результатів від умов майбутньої роботи і життя випускника [6, 
с. 114]. Справжня цінність освітньої послуги виявляється лише після отри-
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мання випускником ЗВО диплому, під час його кар’єрного або професійного 
зростання [7]. 

2.1. Стартові результати інвестування в підготовку фахівців. 
Критерії визначення стартових результатів витрат усіх інвесторів у фор-

мування людського капіталу здобувачів вищої освіти:
– по-перше, рівень працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів за отриманою професію. Людський капітал за його включеністю 
в суспільну практику розділяється на потенційний, тобто наявний у індивіда 
людський капітал, та працюючий, реалізований людський капітал. Віддачу 
інвестицій забезпечує саме працюючий людський капітал. Без такого пози-
тивного стартового результату, як працевлаштування випускників ЗВО за 
спеціальністю, є неможливою трансформація їх потенційного людського ка-
піталу в працюючий, реалізація в суспільній практиці їх знань, навичок та 
умінь, отриманих у процесі навчання. 

За даними Державного центру занятості України, станом на 1 січня 2020 р. 
зареєстрованих безробітних було 338 тис. осіб, з них 41 % – особи з вищою 
освітою (135,2 тис. осіб); 9,5 % – професіонали, 9,9 % – фахівці, 3 тис. осіб 
(1 %) – випускники ЗВО [18]. Таким чином, стартові результати державно-
го та приватного фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у 2019 р. 
характеризуються певними збитками, які розраховуються як добуток середніх 
витрат держави та приватних інвесторів на одного здобувача вищої освіти за 
4 роки (бакалавріат) і кількості зареєстрованих безробітних-випускників ЗВО/ 
кількість зареєстрованих безробітних фахівців. Середні втрати всіх інвесторів 
на підготовку випускника ЗВО, який є зареєстрованим безробітним: [33,95 тис. 
грн (державне фінансування) + 30,25 тис. грн (кошти приватних інвесторів)] / 
2 х 4 (4 роки навчання в бакалавріаті) х 3000 осіб (випускники ЗВО, заре-
єстровані безробітні) = 385,2 тис. грн. Ці втрати дорівнюють 7,7 % витрат усіх 
інвесторів у підготовку здобувачів вищої освіти у 2018–2019 рр. Важливо 
підкреслити, що при розрахунку втрат інвесторів унаслідок безробіття ви-
пускників ЗВО враховувалися тільки дані про офіційно зареєстрованих без-
робітних. У дійсності чисельність непрацевлаштованих випускників значно 
більша, крім того, слід також урахувати тих, хто працевлаштувався, але не за 
спеціальністю; 

– по-друге, важливим якісним критерієм стартових результатів інвестицій 
у підготовку здобувачів вищої освіти є оцінка роботодавцями рівня їх про-
фесійної підготовки, від якої залежить працевлаштування випускників. Як 
приклад розглянемо оцінки роботодавців (юридичний бізнес та органи дер-
жавної влади) щодо якості юридичної освіти на основі даних Звіту Міністер-
ства юстиції України 2018 р. за результатами аналітичного дослідження 
«Знання та навички випускників юридичних факультетів та закладів вищої 
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освіти через призму відповідності потребам ринку праці» [12]. Відповідно до 
Звіту, рівень відповідності знань фахівців потребам роботодавців тільки 16,2 % 
представників юридичного бізнесу, які брали участь в опитуванні, оцінили 
позитивно: з них на «відмінно» – 6,9 % і на «добре» – 9,3 %. Щодо органів 
державної влади, то оцінили на «відмінно» – 9,0 %, на «добре» – 24,7 %. Оцін-
ки свідчать про загальний низький рівень підготовки фахівців в аспекті від-
повідності їх знань та навичок вимогам роботодавців. Наприклад, як було 
визначено раніше, у 2018 р. середня розрахункова вартість навчання одного 
студента (приведений контингент) за державним замовленням у Національ-
ному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого дорівнювала 
50 178,18 грн, у Національному університеті «Одеська юридична академія» – 
43 551,00 грн. При цьому тільки 9 % представників органів державної влади, 
що брали участь в опитуванні, рівень підготовки фахівців юридичного про-
філю оцінили на «відмінно» і 24,7 % – на «добре». Це дає підстави для виснов-
ку про низькі стартові результати інвестицій у підготовку юристів за крите-
рієм її якості та відповідності вимогам роботодавців. 

Крім того, як доводять результати аналітичного дослідження, вища юри-
дична освіта більше орієнтована на потреби державних органів, ніж юридич-
ного бізнесу. Про це свідчать дані таблиці 3, що демонструють розбіжності 
у визначенні представниками юридичного бізнесу та органів державної влади 
як роботодавцями пріоритетів щодо знань та практичних навичок фахівців.

Таблиця 4
Вимоги роботодавців щодо якості вищої юридичної освіти

№ Критерії
Юридичний бізнес  

(найбільший відсоток  
відповідей)

Органи державної влади 
(найбільший відсоток 

відповідей)
1 2 3 4
1 Знання, якими 

повинен воло-
діти фахівець

55,2 % – знання законодав-
ства, теорія держави та пра-

ва, римське право, філософія, 
кримінальне, господарське, 

податкове, митне, банківське, 
адміністративне, процесу-
альне, міжнародне та інше 

право, право у сфері ІТ-
технологій, право ЄС;

13,7 % – знання щодо напи-
сання та оформлення доку-
ментів правового характеру

37,4 % – знання спеціального 
законодавства, що пов’язане 
із завданням та змістом робо-

ти державного службовця;
24,8 % – знання основ адмі-
ністративного, цивільного, 

господарського процесу
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1 2 3 4
2 Практичні на-

вички, якими 
повинен воло-
діти фахівець

25,3 % – уміння складати 
процесуальні документи;
25,3 % – уміння логічно 

й дос тупно викласти свою 
думку, комунікативні  

навички

28,0 % – навички з підготов-
ки проєктів та юридичної 

експертизи нормативно-пра-
вових актів;

22,0 % – складання докумен-
тів правового характеру

Джерело: [12].

2.2. Поточні результати інвестицій у підготовку фахівців. Поточними 
результатами, що характеризують інвестиційний ефект освітніх послуг, слід 
вважати рівень та зростання доходу індивіда, бізнесу, держави, що пов’язано 
з використанням у професійній діяльності отриманих знань. При цьому важ-
ливо вказати, що, по-перше, залежність «витрати – поточні результати» не 
є лінійною, оскільки на динаміку доходів інвесторів впливає комплекс різно-
векторних за їх впливом факторів. 

По-друге, витрати домогосподарств України на освіту за офіційними ста-
тистичними даними є дуже низькими (табл. 5). Ці дані некоректно визначати 
як інвестиції та очікувати реальних поточних результатів вкладення коштів 
у освіту як зростання доходів. Інвесторами в освіту є тільки окремі домогос-
подарства, доходи яких дозволяють фінансувати підготовку здобувачів вищої 
освіти за контрактом.

Таблиця 5
Витрати на освіту та доходи домогосподарств (2015–2018)

№ Показники За роками
2015 2016 2017 2018

1 Витрати на освіту в середньому  
за місяць у розрахунку на одне домогос-

подарство, грн

20,00 23,2 30,00 40,00

2 Зростання витрат на освіту, % 100 116,0 150,00 200,00
3 Розподіл населення (%) за рівнем  

середньодушових еквівалентних 
 загальних доходів у місяць, грн

3720,1–4080,0 8,7 17,7 9,3 8,7
4080,1–4440,0 – – 6,3 8,9
4440,1–4800,0 6,4 7,0
4800,1–5160,0 5,1 6,9
понад 5160,0 14,8 29,0

Розраховано на основі даних: [19; 20].

Закінчення табл. 4
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Для порівняння: витрати на алкогольні напої, тютюнові вироби в середньо-
му за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн: 2015 р. – 163,4, 
2016 р. – 165,9, 2017 р. – 221,3, 2018 р. – 282,5.

По-третє, витрати бізнесу на навчання працівників є складовими його за-
гальних витрат на персонал, основну частку яких складає оплата праці. Отже, 
розрахункова величина витрат на навчання працівників приблизно дорівнює 
витратам на персонал з відрахуванням витрат на оплату праці. Поточні ре-
зультати інвестицій бізнесу в навчання працівників певною мірою демонструє 
динаміка його фінансових результатів (табл. 6).

Таблиця 6
Витрати на навчання й інші непрямі витрати на персонал та фінансовий 

результат підприємств (2016–2018)

№ Показники За роками
2016 2017 2018

1 Витрати на персонал,  
млн грн 434 790,1 569 937,3 727 110,1

2 Витрати на оплату праці,  
млн грн 360 831,3 472 764,7 601 661,2

3 Розрахункові витрати на 
навчання працівників та інші 
непрямі витрати на персонал, 

млн грн

73 958,8 97 172, 6 125 448,9

4 Динаміка витрат на навчання 
працівників та інші непрямі 

витрати на персонал, % 100 131,4

169,7 
(порівняно 
з 2017 р. – 

129,1)
5 Фінансовий результат до 

оподаткування, млн грн –22201,5 274831,6 429129,3

6 Динаміка фінансового 
результату до оподаткування, 

%
– 100 % 156,1

Розраховано на основі даних: [21; 22; 23].

Як видно з табл. 6, витрати на навчання працівників та інші непрямі ви-
трати на персонал за період 2016–2018 рр. зросли на 69,7 %, що певною мірою 
вплинуло на фінансові результати підприємств, але стверджувати про пряму 
залежність некоректно, бо зростання фінансових результатів зумовлене комп-
лексом факторів. 
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По-четверте, відповідно до розрахунків, витрати держави на фінансуван-
ня підготовки здобувачів вищої освіти за держзамовленням у 2018–2019 рр. 
дорівнювали 33,95 млрд грн. Їх поточним результатом, у певному сенсі, слід 
вважати динаміку надходжень до державного бюджету податків на доходи 
фізичних осіб та на прибуток підприємств, ураховуючи, що залежність між 
ними не є лінійною. Але оскільки реалізація людського капіталу, сформова-
ного й накопиченого за рахунок інвестицій в освіту, є одним із чинників 
зростання доходів фахівців та підприємств, то це повинно забезпечити зрос-
тання доходу державного бюджету. У 2018 р. надходження до державного 
бюджету податку на доходи фізичних осіб дорівнювали 81741,8 млн грн, по-
датку на прибуток підприємств – 96882, 3 млн грн, у 2019 р. відповідно 
109 954,0 млн грн і 107 086,3 млн грн [24], зростання на 34,5 % і 10,5 %.

2.3. Перспективні результати інвестицій у підготовку фахівців. На дум-
ку В. Бахрушина, результатами інвестування в освіту є ВВП на душу насе-
лення та/або реальний приріст ВВП; індекс людського розвитку; позиції 
українських університетів у провідних світових рейтингах; конкурентоспро-
можність системи вищої освіти. Цей перелік можна продовжувати. Але важ-
ливо, що принаймні частина критеріїв має бути зовнішніми стосовно україн-
ської вищої освіти. Інакше система буде працювати сама на себе, а не на 
суспільство і не на розвиток економіки [1].

У довгостроковому періоді інвестиційний ефект освітніх послуг характе-
ризується динамікою ВВП країни, інноваційної активності, людським розвит-
ком тощо. В Україні за 2018–2019 рр. реальний ВВП збільшився з 3 083 409 млн 
грн у 2018 р. до 3 675 728 млн грн у 2019 р. [ 25].

Перспективним результатом інвестицій у підготовку здобувачів вищої 
освіти слід вважати динаміку інноваційної активності в країні, оскільки одним 
із її важливих чинників є рівень та якість освіти економічно активного насе-
лення. Але в Україні частка кількості промислових підприємств, що впрова-
джували інновації (продукцію та/або технологічні процеси), в загальній 
кількості промислових підприємств у 2019 р. порівняно з 2017 р. зменшилася 
з 14,3 % до 13,8 % [26].

Людський розвиток в Україні характеризує її місце в рейтингу країн світу 
за Індексом людського розвитку. За період 2016–2019 рр. Україна з 84-го міс-
ця серед 188 країн і територій (індекс людського розвитку – 0,743) переміс-
тилася на 88-му позицію зі 189 країн і територій, хоча індекс людського роз-
витку вище – 0,75) [27; 28].

Висновки. Інвестиційний ефект освітніх послуг характеризується тим, що 
вони є об’єктом інвестицій, інтеграторами знань, інтелектуальними інвести-
ціями у формування та накопичення людського капіталу індивіда, бізнесу, 
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суспільства. Це дає підстави для визначення освітніх послуг інвестиційними 
ресурсами сучасної економіки, а їх інвестиційного ефекту – складовою та 
чинником якості освітнього процесу. 

Аналіз інвестиційного ефекту освітніх послуг ЗВО України дозволив об-
ґрунтувати такі висновки.

1. Результати інвестицій у вищу освіту розділяються на: а) стартові – це 
набуті випускниками ЗВО в процесі навчання знання, навички, уміння, що 
визначають їх здатності до ефективної професійної діяльності та можливості 
реалізувати ці здатності відповідно до отриманої спеціальності в суспільній 
практиці. Показниками стартових результатів є рівень працевлаштування 
(безробіття) випускників за спеціальністю, оцінка роботодавцями якості їх 
професійної підготовки; б) поточні результати як доходи інвесторів коштів 
у вищу освіту, пов’язані з використанням людського капіталу випускників 
ЗВО як ресурсу їх професійної реалізації в суспільному виробництві. Показ-
никами поточних результатів є динаміка доходів індивідів (випускників ЗВО), 
домогосподарств, підприємств, держави як інституційних інвесторів у вищу 
освіту; в) перспективні результати, що характеризують накопичення, розвиток 
та використання національного людського капіталу, – це показники динаміки 
ВВП, рівня інноваційної активності, людського розвитку.

2. Стартові, поточні та перспективні результати інвестицій у вищу освіту 
тісно взаємопов’язані, але ця залежність не є лінійною, оскільки на них 
впливають не тільки якість підготовки фахівців, а й різноманітні чинники 
зовнішнього середовища їх навчання та професійної діяльності регіональ-
ного, національного та міжнародного рівня. Крім того, вигоди, що очікують-
ся інвесторами на момент вкладення коштів, перетворюються в реальні через 
досить значний період часу практичної реалізації людського капіталу ви-
пускника ЗВО.

3. Зіставлення витрат та стартових результатів інвестування в підготовку 
здобувачів вищої освіти в Україні у 2018–2019 рр. на основі застосування 
інвестиційного підходу до оцінки людського капіталу та моделі визначення 
економічного результату інвестицій бізнесу в навчання працівників Дж. Філ-
ліпса доводить низький інвестиційний ефект освітніх послуг, що пов’язано 
з утратами вкладених коштів у зв’язку з безробіттям певної частки випуск-
ників ЗВО та їх працевлаштуванням не за отриманою спеціальністю, а також 
із низькою оцінкою роботодавців якості освітніх послуг. Показником пер-
спективних результатів інвестицій у вищу освіту, що демонструє зниження 
інвестиційного ефекту освітніх послуг, є переміщення України в рейтингу 
країн світу за Індексом людського розвитку з 84-го місця у 2016 р. на 88-ме 
у 2019 р. 



62

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 2 (41) 2020

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Бахрушин В. Фінансування вищої освіти: проблеми і варіанти рішень. URL: 
http://education-ua.org/ru/articles/1325-finansuvannya-vishchoji-osviti-problemi-i-
varianti-rishen (дата звернення: 26.03.2020).

2.  Грішнова О. А., Дорош О. В., Шурпа С. Я. Інвестування в людський капітал 
у системі чинників забезпечення гідної праці: монографія / за наук. ред. д-ра 
екон. наук, проф. О. А. Грішнової. Київ: КНЕУ, 2015. 222 с. 

3.  Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: 
сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: 
теорія та практика. 2014. № 1. С. 34–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
stvttp_2014_1_5 (дата звернення: 26.03.2020).

4.  Марченко О. С. Соціально-економічна ефективність юридичного консалтингу 
у контексті інвестиційного підходу. Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). 
С. 91–107. 

5.  Марченко О. С. Макро- та мікроекономічні критерії ефективності юридичного 
консалтингу. Економічна теорія та право. 2018. № 3 (34). С. 91–107. 

6.  Мінакова Т. П. Особливості освітніх послуг у сучасних умовах. Економіка та 
держава. 2016. № 1. С. 112–117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_1_27 
(дата звернення: 26.03.2020).

7.  Парсяк В. Н., Дибач І. Л., Парсяк К. В. Систематизація особливостей освітніх 
послуг як специфічного товару. Економіка та держава. 2012. № 7. С. 54–57.

8.  Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та управління 
розвитком: монографія. Харків: Право, 2016. 188 с.

9.  Шевченко Л. С. Стратегічний Форсайт в системі управління вищою освітою. 
Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: 
proceedings conf. international scientific-practical, March 25, 2016. P. 1. Riga, 2016. 
P. 91–94.

10.  Модель оценки эффективности обучения Дональда Киркпатрика. URL: 
http://trenerskaya.ru/article/view/model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-donalda-
kirkpatrika (дата звернення: 26.03.2020).

11.  Видатки на освіту. URL: https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education (дата звер-
нення: 26.03.2020).

12.  Звіт Міністерства юстиції України 2018 року за результатами аналітичного 
дослідження «Знання та навички випускників юридичних факультетів та закладів 
вищої освіти через призму відповідності потребам ринку праці». URL: https://
uba.ua/documents/ZVIT_Jurosvita.pdf (дата звернення: 26.03.2020).

13.  Гроші за науку: Чому українські студенти платитимуть за рік навчання до 50 ти-
сяч гривень. URL: https://zik.ua/article/hroshi_za_nauku_chomu_ukrainski_studenty_
platytymut_za_rik_navchannia_do_50_tysiach_hryven_961387 (дата звернення: 
26.03.2020).

14. Заклади вищої освіти. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 26.03.2020). 
15.  В Україні зменшилась кількість вищих навчальних закладів. URL: https://prm.ua/

v-ukrayini-zmenshilas-kilkist-vishhih-navchalnih-zakladiv/ (дата звернення: 
26.03.2020).



63

Економічна теорія

16.  Вартість навчання в українських вишах суттєво здорожчає. URL: https://
konkurent.ua/publication/37223/vartist-navchannya-v-ukrainskih-vishah-suttevo-
zdorozhchae/ (дата звернення: 26.03.2020).

17.  Концепція реформи управління закладами вищої освіти. URL: http://osvita.ua/vnz/
reform/69080/ (дата звернення: 26.03.2020).

18.  Державний центр зайнятості. Аналітична та статистична інформація. URL: https://
www.dcz.gov.ua/analitics/67 (дата звернення: 26.03.2020).

19.  Структура сукупних витрат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/
gdvdg_rik/dvdg_u/str_vut2010_u.htm (дата звернення: 26.03.2020).

20.  Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів. 
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/roz2010_u.
htm (дата звернення: 26.03.2020).

21.  Витрати на оплату праці підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/vopp_ed_u_2018.htm (дата звернення: 26.03.2020).

22.  Витрати на персонал підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/vpp_ed_u_2016.htm (дата звернення: 26.03.2020). 

23.  Фінансові результати до оподаткування підприємств. URL: http://www. 
ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_1218_u.htm (дата 
звернення: 26.03.2020).

24.  Доходи держбюджету України 2018 р.; 2019 р. URL: https://index.minfin.com.ua/
ua/finance/budget/gov/income/2018/ 2019 (дата звернення: 26.03.2020).

25.  Валовий внутрішній продукт 2018; 2019. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/
economy/gdp/2018/2019 (дата звернення: 26.03.2020).

26.  Впровадження інновацій на промислових підприємствах. URL: http://www. 
ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/vpr_ipp/vpr_ipp_u.htm (дата звернення: 
26.03.2020).

27.  Індекс людського розвитку: Україна падає, що робити. URL: https://www. 
epravda.com.ua/columns/2017/04/13/623821/(дата звернення: 26.03.2020).

28.  Україна на 88 місці у доповіді ООН щодо розвитку людства https://www. 
ukrinform.ua/rubric-society/2539080-ukraina-na-88-misci-u-dopovidi-oon-sodo-
rozvitku-ludstva.html (дата звернення: 26.03.2020).

REFERENCES

1. Bakhrushyn, V. (2019). Finansuvannia vyshchoi osvity: problemy i varianty rishen 
[Financing higher education: problems and solutions]. Retrieved from 
http://education-ua.org/ru/articles/1325-finansuvannya-vishchoji-osviti-problemi-i-
varianti-rishen [in Ukrainian].

2.  Hrishnova, O. A., Dorosh, O. V., & Shurpa, S. Ya. (2015). Investuvannia v liudskyi 
kapital u systemi chynnykiv zabezpechennia hidnoi pratsi [Investing in human capital 
in the system of factors of decent work provision]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

3.  Hrishnova, O. A. (2014). Liudskyi, intelektualnyi i sotsialnyi kapital Ukrainy: sutnist, 
vzaiemozviazok, otsinka, napriamy rozvytku [Human, intellectual and social capital 
of Ukraine: essence, interconnection, evaluation, directions of development]. Sotsialno-
trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka – Social-labor relations: theory and practice, 
1, 34–40 [in Ukrainian].



64

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 2 (41) 2020

4.  Marchenko, O. S. (2018). Sotsialno-ekonomichna efektyvnist yurydychnoho 
konsaltynhu u konteksti investytsiinoho pidkhodu [Socio-economic efficiency of legal 
consulting in the context of investment approach]. Ekonomichna teoriia ta parvo – 
Economic Theory and Law, 2 (33), 91–107 [in Ukrainian].

5.  Marchenko, O. S. (2018). Makro- ta mikroekonomichni kryterii efektyvnosti 
yurydychnoho konsaltynhu [Macro- and microeconomic criteria for the effectiveness 
of legal consulting]. Ekonomichna teoriia ta parvo – Economic Theory and Law, 3 
(34), 91–107 [in Ukrainian].

6.  Minakova, T. P. (2016). Osoblyvosti osvitnikh posluh u suchasnykh umovakh [Features 
of educational services in modern conditions]. Ekonomika ta derzhava – Economy and 
the state, 1, 112–117. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_1_27 [in 
Ukrainian].

7.  Parsiak, V. N., Dybach, I. L., & Parsiak, K. V. (2012). Systematyzatsiia osoblyvostei 
osvitnikh posluh yak spetsyfichnoho tovaru [Systematization of features of educational 
services as a specific product]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 7, 
54–57 [in Ukrainian].

8.  Shevchenko, L. S. (2016). Universytetska osvita: ekonomichni priorytety ta upravlinnia 
rozvytkom [University education: economic priorities and development management]. 
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

9.  Shevchenko, L. S. (2016). Stratehichnyi Forsait v systemi upravlinnia vyshchoiu 
osvitoiu [Strategic Foresight in Higher Education Management]. Conference From 
Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: proceedings conf. 
international scientific-practical. Riga [in Ukrainian].

10.  Model ocenki effektivnosti obucheniya Donalda Kirkpatrika [A model for evaluating 
Donald Kirkpatrick’s training effectiveness]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from 
http://trenerskaya.ru/article/view/model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-donalda-
kirkpatrika [in Russian].

11.  Vydatky na osvitu [Expenditure on education]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from 
https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education [in Ukrainian].

12.  Zvit Ministerstva yustytsii Ukrainy 2018 roku za rezultatamy analitychnoho 
doslidzhennia “Znannia ta navychky vypusknykiv yurydychnykh fakultetiv ta zakladiv 
vyshchoi osvity cherez pryzmu vidpovidnosti potrebam rynku pratsi” [Report of the 
Ministry of Justice of 2018 on the results of the analytical study “Knowledge and skills 
of graduates of law faculties and institutions of higher education through the lens of 
compliance with labor market needs”]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020 from https://
uba.ua/documents/ZVIT_Jurosvita.pdf [in Ukrainian].

13.  Hroshi za nauku: Chomu ukrainski studenty platytymut za rik navchannia do 50 tysiach 
hryven [Money for science: Why Ukrainian students will pay up to 50 thousand hryvnias 
for a year of study]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from https://zik.ua/article/
hroshi_za_nauku_chomu_ukrainski_studenty_platytymut_za_rik_navchannia_do_50_
tysiach_hryven_961387 [in Ukrainian].

14.  Zaklady vyshchoi osvity [Higher education institutions]. (n.d.). Retrieved March 26, 
2020 from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

15.  V Ukraini zmenshylas kilkist vyshchykh navchalnykh zakladiv [In Ukraine, the number 
of higher education institutions has decreased]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from 
https://prm.ua/v-ukrayini-zmenshilas-kilkist-vishhih-navchalnih-zakladiv/ [in 
Ukrainian].



65

Економічна теорія

16.  Vartist navchannia v ukrainskykh vyshakh suttievo zdorozhchaie [The cost of studying 
in Ukrainian universities is significantly higher]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, 
from https://konkurent.ua/publication/37223/vartist-navchannya-v-ukrainskih-vishah-
suttevo-zdorozhchae/ [in Ukrainian].

17.  Kontseptsiia reformy upravlinnia zakladamy vyshchoi osvity [The concept of higher 
education institution management reform]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from 
http://osvita.ua/vnz/reform/69080/ [in Ukrainian].

18.  State Employment Center. Analitychna ta statystychna informatsiia [Analytical and 
statistical information]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from https://www.dcz.gov.ua/
analitics/67 [in Ukrainian].

19.  Struktura sukupnykh vytrat [Cost structure]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/str_vut2010_u.
htm [in Ukrainian].

20.  Rozpodil naselennia za rivnem serednodushovykh ekvivalentnykh zahalnykh dokhodiv 
[Population distribution by average per capita level of total income]. (n.d.). Retrieved 
March 26, 2020, from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/
dvdg_u/roz2010_u.htm. [in Ukrainian].

21.  Vytraty na oplatu pratsi pidpryiemstv [Costs of remuneration of enterprises]. (n.d.). 
Retrieved March 26, 2020, from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/
kp_ed/kp_ed_u/vopp_ed_u_2018.htm [in Ukrainian].

22.  Vytraty na personal pidpryiemstv [Enterprise personnel costs]. (n.d.). Retrieved March 
26, 2020, from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/
vpp_ed_u_2016.htm [in Ukrainian].

23.  Finansovi rezultaty do opodatkuvannia pidpryiemstv [Financial results before business 
taxation]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2018/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_1218_u.htm [in Ukrainian].

24.  Dokhody derzhbiudzhetu Ukrainy 2018 r.; 2019 r. [State Budget Revenue of 2018; 
2019]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from https://index.minfin.com.ua/ua/finance/
budget/gov/income/2018/; https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/
income/2019/ [in Ukrainian].

25.  Valovyi vnutrishnii produkt 2018; 2019 [Gross Domestic Product 2018; 2019]. (n.d.). 
Retrieved March 26, 2020, from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2018/; 
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2019/ [in Ukrainian].

26.  Vprovadzhennia innovatsii na promyslovykh pidpryiemstvakh [Implementation of 
innovations at industrial enterprises]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/vpr_ipp/vpr_ipp_u.htm [in 
Ukrainian].

27.  Indeks liudskoho rozvytku: Ukraina padaie, shcho robyty [Human Development Index: 
Ukraine is falling for what to do]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from https://
www.epravda.com.ua/columns/2017/04/13/623821/ [in Ukrainian].

28.  Ukraina na 88 mistsi u dopovidi OON shchodo rozvytku liudstva [Ukraine ranks 88th 
in the UN Human Development Report]. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from https://
www.ukrinform.ua/rubric-society/2539080-ukraina-na-88-misci-u-dopovidi-oon-sodo-
rozvitku-ludstva.html [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 26.03.2020 р.
Стаття пройшла рецензування 29.04.2020 р.
Стаття рекомендована до опублікування 27.05.2020 р.



66

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 2 (41) 2020

О. В. ЯРМАК
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории 

и международной экономики Харьковского торгово-экономического института Киев-
ского национального торгово-экономического университета, Украина, г. Харьков

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх УСЛУГ: СОДЕРЖАНИЕ И ПОДхОДЫ 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ

Раскрыты содержание инвестиционного эффекта образовательных услуг, основ-
ные подходы к его определению. Охарактеризованы стартовые, текущие и перспек-
тивные результаты инвестиций индивидов, бизнеса, государства в высшее образо-
вание, определены их показатели и раскрыты особенности их взаимосвязи. На ос-
нове сопоставления затрат и результатов инвестирования средств в подготовку 
специалистов вузами Украины проанализированы уровень и динамика инвестицион-
ного эффекта их образовательных услуг.
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THE INVESTMENT EFFECT AS A CRITERION OF EDUCATION 
SERVICE QUALITY: THE CONTENT AND APPROACHES TO 

DETERMINING

Problem setting. The higher education reform, which is currently undertaken in 
Ukraine, considerably actualizes the research of conceptual and applied aspects of providing 
quality of training professionals in various areas. Applying a multi-criteria approach to 
determining and assessing alongside taking into account the investment effect of education 
services are important steps for substantiating measures for enhancing effectiveness of 
higher education as a source of forming and accumulating human capital. 

Recent research and publication analysis. Education services, their peculiarities, and 
quality are an acknowledged object of the economic science, particularly in the context of 
examining their role in forming and accumulating human capital and ensuring human 
development. Scientific papers of Ukrainian scholars such as V. Bahrushin [1], О. Grishnova 
[2; 3], O. Marchenko [4; 5], T. Minakova [6], V. Parsyak [7], L. Shevchenko [8, 9], etc. 
are dedicated to different aspects and components of quality and efficiency of intellectual 
services in general and educational services in particular. Although the scholars determine 
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multiple criteria of education service quality, the investment effect of education services 
has not been thoroughly examined. 

Paper objective. The article’s objective is to disclose theoretical and applied aspects 
of the content of the investment effect of education services provided by higher education 
institutions and to substantiate criteria of the economic evaluation of such effect. 

Paper main body. The investment effect of education services is multidimensional. 
Firstly, education services are an object of investments. Within this context, their investment 
effect implies transforming expenses of governments, business organizations, candidates 
for graduate degrees, and other investors for producing, providing, and receiving education 
services into human capital of a human being, a firm, and a society. The use of human 
capital as a resource of manufacturing, innovative, and other types of activity ensures the 
increase of value and income. Secondly, the investment effect is inherent to education 
services as integrators of knowledge and information. Thirdly, education services are 
intellectual investments, i.e. inputting intellectual values in human capital of candidates 
for graduate degrees. 

Drawing on the investment approach to evaluating human capital, the author determine 
the investment effect of education services in this research through comparing educational 
expenses of different investors to qualitative and quantitative results of an education 
process. 

Conclusions of the research. The analysis of the investment effect of education 
services provided by higher education institutions (HEIs) in Ukraine has enabled to 
substantiate the following conclusions: 

education services are investment resources of the contemporary economy while their 
investment effect is a component and factor of education process quality. 

results of investments in higher education are divided into: a) initial – knowledge, 
skills, and capacities acquired by graduates of HEIs in the process of studying, which 
determine their abilities for efficient professional activity and opportunities to apply 
abilities, which conform to acquired qualification, in the social practice. Indicators of the 
initial results encompass the employment (unemployment) rate of graduates by qualification 
and assessing quality of their level of training by employers; b) current results as revenues 
of investors, which have funded higher education related to the use of human capital of 
graduates of HEIs as a resource of their career promotion in public production. Indicators 
of the current results comprise the dynamics of incomes of individuals (graduates of HEIs), 
households, and governments as institutional investors in higher education; c) prospective 
results characterizing savings, the development, and the use of national human capital, 
which shape indicators of the dynamics of GDP, rate of innovative activity, and rate of 
human development; 

the initial, current, and prospective results of investments in higher education are closely 
interrelated. However, this interrelation is not linear because the results are impacted by 
quality of training professionals, as well as various factors of an external environment of 
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their studying and professional activity at regional, national, and international levels. In 
addition, benefits, which are anticipated by investors at the time of investing funds, 
transform into real ones over a considerable period of practical implementation of graduate’s 
human capital; 

4) comparison of educational expenses and initial results of investing in training 
candidates for graduate degrees in Ukraine in 2018–2019, which is based on applying the 
investment approach to evaluating human capital and the J. J. Phillips model for determining 
return on investment of business in training employees, affirms a low rate of the investment 
effect of education services of HEIs. This fact is related to the loss of invested funds due 
to unemployment of a part of graduates, their employment in a sphere other than their area 
of qualification, and low quality of education service from the employers’ point of view. 
Over 2016–2019, Ukraine has dropped from 84th place to 88th place in the Human 
Development Index Ranking. This change of position is an indicator of the prospective 
results of investments in higher education, which shows a decrease of the investment effect 
of education services. 

Short Abstract for an article
Abstract. The author has revealed the content of the investment effect of education 

services and the main approaches to determining this effect. The author has characterized 
initial, current, and prospective results of investments of human beings, business 
organizations, and governments in higher education, determined their indicators, and 
disclosed peculiarities of their interrelation. Having compared expenses and results of 
investing funds in training professionals by higher education institutions of Ukraine, the 
author analyses the rate and dynamics of the investment effect of their education services. 

Keywords: education services, investment effect of education services, human capital, 
investments, educational expenses, initial, current, and prospective results of investing in 
higher education. 
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КОМАНДА ЯК БІЗНЕС-МОДЕЛЬ: НОВІ ВИКЛИКИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА HR-КОНСАЛТИНГУ1 

Узагальнено наукові підходи до обґрунтування змісту командоутворення. Сфор-
мульовано основні критерії та охарактеризовано основні типи команд. Проаналізо-
вано ефективність командної роботи, її управлінський та економічний аспекти. 
Особливу увагу приділено розвитку командоутворення як бізнес-моделі та практич-
ним проблемам, які стоять перед менеджерами і HR-консультантами.

Ключові слова: команда, командоутворення, економіка спільної праці, бізнес-
модель, менеджмент, HR-консалтинг.

JEL Classification: J01, L21, M12, M50.

Постановка проблеми. Сучасні умови ведення бізнесу потребують ура-
хування не тільки економічних, а й соціальних чинників його розвитку – кор-
поративної культури, згуртованості персоналу, ефективності внутрішніх ко-
мунікацій, характеру взаємовідносин між працівниками тощо. Дедалі більшої 
актуальності набуває формування нового уявлення про сутність та особли-
вості роботи в командах. При цьому бізнес-консультанти звертають увагу на 
появу нових типів команд, зокрема віртуальних – як наслідок глобалізації 
економіки, використання інноваційних комунікаційних та цифрових техно-

1  Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модернізація 
України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0111u000961).
© Шевченко Л. С., 2020. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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логій. Команди і командоутворення (тімбілдинг) розглядаються як ефективна 
бізнес-модель в умовах економіки спільної праці (Collaborative Economy). 
Нові завдання у зв’язку з цим стоять перед менеджерами і HR-консультантами.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження проблем коман-
доутворення ведуть в основному представники закордонних, насамперед 
американських, шкіл менеджменту, соціальної та організаційної психології, 
організаційної поведінки. Розробки стосуються сутності, призначення та 
типологізації команд, відмінностей команд від робочих груп, принципів їх 
утворення, соціалізації тощо. 

С. В. Дж. Козловський (S. W. J. Kozlowski) та Б. С. Белл (B. S. Bell) дають 
визначення команди та командної праці, обґрунтовують її оптимальний роз-
мір, враховуючи особливість ситуації та середовища організації, характер 
завдань команди та вимоги до них, доступність до ресурсів часу, грошей, 
мотиваційної складової тощо [1].

Р. Рейтер-Палмон (R. Reiter-Palmon), Т. Сінга (T. Sinha), Дж. Геверс 
(J. Gevers), Ж.-М. Одобес (J.-M. Odobez) та Г. Вольпе (G. Volpe) аналізують 
теоретичні моделі й підходи, якими користуються соціологи, а також пред-
ставники комп’ютерних наук для вивчення команд і групових явищ [2].

Е. Салас (E. Salas) у своїх численних публікаціях (одноособових та у спі-
вавторстві) розкриває різноманітні аспекти створення, функціонування та 
ефективності команд. Зокрема, пропонує використовувати евристичний підхід 
щодо визначення сутності та перспектив розвитку командоутворення в сучас-
них організаціях, формулює критичні точки щодо роботи в команді [3–5]. 

Е. Салас (E. Salas), К. С. Стагл (K. C. Stagl), С. С. Берк (C. S. Burke) та 
Г. Ф. Гудвін (G. F. Goodwin) розробили теорію Великої п’ятірки, яка має п’ять 
компонентів і три механізми координації дій членів команди, які, по суті, і ви-
значають зміст командної роботи. Це адаптивність – здатність коригувати 
стратегії на основі інформації, зібраної з навколишнього середовища за допо-
могою використання резервної поведінки та перерозподілу ресурсів усере дині 
команди; резервна поведінка – здатність передбачати потреби інших членів 
команди за допомогою точних знань про їх обов’язки; зв’язок із замкненим 
циклом – обмін інформацією між відправником та одержувачем незалежно від 
середовища; взаємний моніторинг ефективності – здатність формувати спіль-
не розуміння команди навколишнього середовища та застосовувати відповідні 
стратегії завдань для точного моніторингу командних дій; взаємна довіра 
і спільні ментальні моделі членів команди; керівництво командою – здатність 
керувати, координувати та оцінювати діяльність інших членів команди, розви-
вати командні знання, вміння та навички, мотивувати команду; орієнтація на 
команду – схильність до врахування поведінки інших людей [4].



71

Економічна теорія

Е. Салас (E. Salas), М. Р. Шуфлер (M. R. Shuffler), А. Л. Тайєр (A. L. Thayer), 
В. Л. Бедвелл (W. L. Bedwell) та Е. Х. Лазара (E. H. Lazzara) окреслили низку 
«критичних міркувань» щодо ефективної командної роботи. Серед них: спів-
праця, яка необхідна для ефективної роботи в команді; управління конфлікта-
ми в командах у процесі їхнього життєвого циклу; координація як механізм 
упорядкування послідовності та часу взаємозалежних дій на рівні команди для 
вирівнювання знань та дій для досягнення загальних цілей; спілкування як 
транзакційний процес та організація потоку інформації серед членів команди; 
коучинг, який може задати необхідний напрям та підтримку, щоб допомогти 
членам команди подолати цей потенціал за втрату процесу; когнітивне пізнан-
ня, або спільні знання команди, як основа ефективної команди (включає знання 
ролей та обов’язків; місії та цілей команди; ситуацій, в межах яких працює 
команда). Крім того, на ефективність команди впливають її склад, культура та 
контекст, тобто ситуативні характеристики чи події, що визначають виникнен-
ня та значення поведінки, а також спосіб і ступінь дії різних факторів [6].

Дослідження Дж. Каценбаха (John Katzenbach), А. Влака (August Vlak), 
А. Віріота (Aurelie Viriot), фахівців Booz & Company довели, що для успішної 
команди є п’ять передумов: чіткі цілі; спілкування; зрозумілі критерії член-
ства; ролі та відповідальність членів (очікування ефективності для членів 
команди та групи в цілому повинні бути чітко окреслені, включаючи точні 
описи обов’язків окремих осіб); лідерський підхід: яке лідерство потрібне – 
індивідуальне, багаторазове чи лідерство, яке відповідає конкретній бізнес-
моделі й конкретним завданням команди залежно від ситуації [7].

К. Петковський (K. Petkovski) та Ф. Йошевська (F. Joshevska) уважають, 
що успішне управління командою потребує нової якості та нових моделей 
лідерства. Автори аналізують роль і завдання менеджера як лідера команди 
[8]. Ф. П. Моргесон (F. P. Morgeson), Д. Скотт Дерю (D. Scott DeRue), Е. П. Ка-
рам (E. P. Karam) дослідили джерела лідерства в команді, а також описали 
15 функцій, що допомагають командам задовольняти свої критичні потреби 
та регулювати поведінку в процесі досягнення мети [9].

Н. Сарасват (N. Saraswat) та С. Хандельваль (S. Khandelwal) аналізують 
командоутворення й роботу в командах як важливу конкурентну перевагу 
фірми. Їхня дослідницька робота спрямовується на те, аби виявити реальний 
результат, який організація може отримати від командоуворення, та визна-
чити ефективність роботи команд [10].

На жаль, економічні аспекти командоутворення (а їх чимало) залишають-
ся осторонь наукових досліджень. Хоча напрям досліджень «економіка спіль-
ної праці» є доволі цікавим і перспективним. Практично нерозробленою 
є проблематика бізнес-команд. 
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Цілі статті. Виходячи з актуальності проблеми, вважаю за доцільне 
з’ясувати природу командної праці, охарактеризувати команду як суб’єкта 
соціально-трудових відносин й одночасно як форму організації та викорис-
тання найманої праці.

Виклад основного матеріалу. У цій статті будуть дані відповіді на кілька 
теоретичних і прикладних питань.

1. Що таке команда? Які типи команд існують?
С. В. Дж. Козловський (S. W. J. Kozlowski) та Б. С. Белл (B. S. Bell) визна-

чають команди як такі групи працівників, які мають у своєму складі «двох 
або більше осіб, існують для виконання організаційно важливих завдань, 
мають одну або більше спільних цілей, соціально взаємодіють, виконують 
взаємозалежні завдання, виявляють взаємну підтримку та вбудовані в органі-
заційний контекст, який обмежує команду та впливає на взаємодії з іншими 
підрозділами в більш широкому плані» [1].

Команди мають такі особливості:
1) команда є формою малої групи з оптимальною кількістю членів коман-

ди – 5–10 чоловік. Безпосередність контактів і пряме спілкування працівників 
виявляє їхні індивідуальні особливості, потреби, інтереси, цінності, погляди 
та трудові здібності. Відбувається швидка адаптація до колективу нових спів-
робітників, наслідування способів діяльності інших людей;

2) у команді відсутня адміністративна підлеглість одних людей іншим, 
наділення когось владними повноваженнями. Але лідер у команди обов’язково 
є: ним стає той, хто в даній ситуації може краще керувати командою;

3) учасників команди об’єднують спільна мета і єдине групове розуміння 
справедливості та довіри, безконфліктність відносин. Як тільки хоча б в одного 
члена команди виникає відчуття порушення справедливості, команда припи-
няє своє існування. Весь цей комплекс командних знань і уявлень психологи 
називають загальною ментальною моделлю команди. Команди, що володіють 
єдиною ментальною моделлю, виявляються набагато більш згуртованими 
і працюють значно ефективніше;

4) координуючи зусилля своїх членів із метою реалізації місії та цілей 
фірми, команда максимально реалізує ефект (закон) синергії, коли спільні дії 
декількох факторів завжди або майже завжди відрізняються від суми розділь-
них ефектів. Ще одна важлива характеристика команди – емерджентність, 
тобто поява нових якостей (структур, властивостей, функцій, моделей пове-
дінки тощо), які не притаманні жодному з елементів, що утворюють систему. 
Стосовно команди це означає, що як тільки щось змінюється в зовнішньому 
чи внутрішньому середовищі компанії, командний ефект може зникнути [11];

5) командоутворення спирається на розуміння персоналу як компетентних 
працівників, які прагнуть високих досягнень, заохочує розвиток кожного 
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співробітника, відповідно створює можливість управляти продуктивністю 
спільної праці;

6) члени команди повинні виконувати певні, унікальні ролі в спільній праці. 
Одне з найбільш відомих досліджень у даній області було проведено під керів-
ництвом британського дослідника, консультанта з питань управління та роботи 
в управлінських командах Реймонда Мередіта Белбіна (Raymond Meredith 
Belbin). У 1981 р. була опублікована його книга «Management Teams», яка уза-
гальнила результати досліджень. Учений виділив дев’ять командних ролей, 
тобто схожих типів поведінки членів команд. Найкращих показників досягають 
команди, в яких є: вдалий «координатор»; потужний «генератор» як джерело 
творчих ідей; «організатор», який стимулює генератора ідей; «математик» – 
співробітник, здатний своєчасно «прорахувати» недоліки обговорюваних про-
позицій. Команда ж, утворена з виконавців усіх дев’яти ролей, готова до здій-
снення будь-якого завдання, є достатньо гнучким типом організації праці. 

Утім, наскільки реально сформувати команду з настільки різноманітних 
«акторів»? І чи потрібно це робити? У 1980-х рр., наприклад, виникла концеп-
ція Т-подібної людини, а в 1990-х рр. вона вже здобула практичне застосування. 
Зараз вона використовується переважно організаціями, бізнес-процеси яких 
засновуються на підходах Agile і Scrum. Автори концепції розрізняють 
І-працівників і Т-працівників. Перші мають експертні знання в якійсь одній 
області, а символ «І» означає глибоку «вертикальну» орієнтацію знань та умінь 
такого працівника. Другі працюють за багатьма напрямами, виконують най-
різноманітніші функції і є, по суті, генералістами. Їх позначають символом 
(горизонтальною рискою) «-», який означає широту, але відсутність глибини. 
Суміщення експертного знання з різноманітністю його застосування і широтою 
професійного кругозору і дає символ «Т». Т-подібні працівники можуть не 
просто тимчасово взаємозаміняти один одного, а й розв’язувати комплексні 
проблеми, оскільки мають знання в багатьох сферах; мають кращу комунікацію 
і взаємопорозуміння в команді, краще здійснюють обмін інформацією [12]. 

Крім того, важливою характеристикою команди є час. Команда створю-
ється, розвивається і «дозріває» з часом. Відповідно до «Forming Storming 
Norming Performing Adjourning model» Б. Такмана (B. Tuckman), логіка роз-
витку команди є такою: 1) формування – добровільний або адміністративний 
відбір членів команди за якимись критеріями; 2) «збентеження» – виникнен-
ня конфліктів поміж членами команди внаслідок появи розбіжностей в інте-
ресах, цінностях і нормах поведінки, які не виявлялися на стадії формування. 
Деякі команди на цьому етапі перестають існувати, інші або пристосовують-
ся до розбіжностей, або спільно долають суперечності; 3) нормування – роз-
роблення набору загальноприйнятих норм очікуваної поведінки стосовно 
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взаємодії в спільній діяльності; 4) виконання роботи командою; 5) розформу-
вання команди, яка виконала своє завдання [13].

Основні підходи до класифікації команд представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Класифікація команд

Критерій  
класифікації 

команд
Види команд

1 2
За характером 
лідерства

Дискусійна група – має на меті обмін інформацією; основуєть-
ся на досвіді учасників і розподіленому лідерстві; критерієм член-
ства є відмінні знання.

Однолідерна команда – створюється з метою швидкого й ефек-
тивного ухвалення та реалізації рішень; члени команди виконують 
чіткі, стабільні ролі; має місце однократне лідерство. У багатьох 
випадках, залежно від завдання, достатньо однолідерних підрозді-
лів з одноосібним підходом і навіть простих дискусійних груп.

Справжня команда – створюється з метою проривної ефектив-
ності; комунікації відбуваються між усіма членами групи; мають 
місце взаємна підзвітність та багаторазове лідерство зі зміною 
керівника. «Справжня команда» є необхідною, якщо пріоритетним 
є колективне розуміння проблеми [14] 

За сферами 
діяльності

Виробнича команда включає основних працівників, які виро-
бляють матеріальні (відчутні) продукти, а їх склад залежить від 
завдань керівника. 

Сервісна команда бере участь у транзакціях із клієнтами у сфе-
рах маркетингу, збуту, логістики, надання консультаційних послуг 
із сервісного обслуговування тощо. 

Управлінська команда створюється з менеджерів найважливіших 
бізнес-підрозділів, які несуть основну відповідальність за керівни-
цтво та координацію бізнес-процесів на рівні свого підрозділу. 

Якщо перед менеджерами середньої та низової ланок ставить-
ся завдання впровадження управлінського рішення, прийнятого 
топ-менеджментом, такі команди набувають ознак виконавських. 

Ініціативна група (команда дій) – це вузькоспеціалізовані й ско-
ординовані команди, дії яких концентруються на створенні певно-
го продукту або наданні послуги.

Консультативна група – учасники напрацьовують пропозиції 
щодо продукту чи послуги, способів поліпшення їх якості, безпеки 
використання тощо 
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1 2
За місцем 
у формальній 
структурі 
організації 
(рівнем 
ієрархії)

Вертикальна (функціональна) команда включає в себе керівни-
ка та його формально підлеглих, які знаходяться на кількох рівнях 
ієрархії.

Горизонтальна (спеціальна, міжфункціональна) команда скла-
дається із працівників приблизно одного рівня, але з різних підроз-
ділів фірми. Після виконання поставленого завдання члени коман-
ди повертаються до виконання своїх постійних обов’язків на основ-
них робочих місцях. 

Багатофункціональні команди – такі, що складаються з праців-
ників приблизно одного ієрархічного рівня, але з різних сфер 
праці, які збираються разом для досягнення конкретного завдання. 

Спеціалізована команда діє поза формальною структурою ор-
ганізації, реалізуючи особливо важливі проєкти. По завершенні 
роботи багато з таких команд стають підрозділами фірми.

Віртуальні команди – групи людей, які працюють незалежно 
один від одного, географічно розкидані (можуть перебувати як 
в одній країні, так і по всьому світу), але мають спільні цілі в про-
сторі, часі та організаційних кордонах, використовують інформа-
ційні та комунікаційні технології для спілкування і виконання 
одного чи кількох організаційних завдань

За часом  
функціонуван-
ня (регулярніс-
тю створення)

Проєктна команда – тимчасова організація, яка покликана ви-
конувати конкретні спеціалізовані завдання (проєкт) і обмежена 
часом. По завершенні проєкту команда розпускається. 

Цільова група – головний вплив справляють «чотири Т»: час 
(time) існування, завдання (tasks), команда (team) – людські ресур-
си для виконання завдань, перехід (transformation) до нового стану 
після завершення терміну дії. 

Паралельна команда – включає працівників із різних підрозді-
лів для виконання завдань і функцій, які регулярна організація 
виконати не може, наприклад, команди з безпеки бізнесу

Залежно від 
складності та 
комплексності 
виконуваних 
завдань

Комплексна команда характеризується наявністю: загальних цілей 
і складних завдань, які можуть змінюватися протягом робочого циклу; 
певних ролей у команді, які потрібні для виконання завдань, та коор-
динації їх виконання, здатності адаптуватися до зміни цілей та не-
передбачуваних ситуацій, постійно вдосконалюватися з часом. 

Проста команда характеризується наявністю: загальних цілей, 
які не пред’являють конкретних індивідуальних вимог до членів 
команди; завдань, які є статичними та неструктурованими; ролей, 
які невизначені та недиференційовані, є такими, які можуть ви-
конуватися всіма членами команди з рівнозначними знаннями та 
вміннями; зосередженістю на соціальній взаємодії, нормативній 
поведінці та упередженні конфліктів; мінімальними вимогами до 
продуктивності праці

Продовження табл. 1
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1 2
За ступенем 
самостійності 
й відповідаль-
ності членів 
команди

Традиційні робочі колективи: працівники виконують основні 
виробничі дії, але не несуть відповідальності й не контролюють 
результати.

Гуртки якості: добровільне об’єднання членів, без фінансових 
винагород, які несуть відповідальність за напрацювання пропозицій 
состовно підвищення якості та зменшення собівартості продукції, 
але не мають повноважень на прийняття рішень щодо їх реалізації. 

Напівавтоматичні робочі групи: працівники керують та здій-
снюють основні виробничі дії.

Самоврядні команди (автономні робочі групи): учасники конт-
ролюють виконання цілого набору завдань – від придбання сирови-
ни до реалізації та доставки продукції, включаючи контроль темпів 
робіт, якості та обслуговування [15]; здійснюють функції колектив-
ного планування робіт, прийняття оперативних рішень тощо. Пов-
ністю самокеровані робочі групи навіть вибирають власних членів 
і мають можливість оцінювати ефективність один одного.

Команди, які саморозвиваються, самі визначають цілі й спосо-
би їх досягнення, способи мотивації, мають значний інноваційний 
потенціал. 

Взаємозалежні й незалежні команди. Перші потребують допо-
моги і співробітництва кожного з членів, які спеціалізуються на 
різних завданнях. Успіх окремої людини пов’язаний з успіхом 
усієї команди. Незалежні команди утворюються з працівників, які 
виконують одні й ті ж функції (завдання). Успіх кожного залежить 
від його власних зусиль

2. Ефективність командної роботи: управлінський аспект проблеми
Проблеми визначення ефективності командної організації праці вивчають-

ся закордонними і вітчизняними дослідниками тривалий час. Представники 
управлінської науки, як правило, акцентують увагу на можливостях розкрит-
тя потенціалу та знань кожного працівника, елементах творчості, інновацій-
ності та гнучкості в командній роботі. Основними елементами ефективної 
спільної роботи в більшості випадків називаються: задоволення особистих 
інтересів членів команди; успішна взаємодія в команді та розв’язання постав-
лених перед командою завдань.

У зарубіжному менеджменті напрацьовано різні моделі ефективності ко-
мандної роботи [16]:

1) модель GRPIРубіна, Пловника і Фрая (Rubin, Plovnick & Fry Model) (1977), 
яка включає чотири компоненти: Goals (цілі), Roles (ролі), Processes (проце-

Закінчення табл. 1
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си) та Interpersonal relationships (міжособистісні відносини). Саме в такій 
послідовності відбувається формування команди: ставляться цілі, визнача-
ються ролі й процеси, формуються міжособистісні відносини в команді;

2) модель ефективної командної роботи Джона Катценбаха (John 
Katzenbach) і Дугласа Сміта (Douglas Smith), яка визначає взаємозв’язок 
основ них результатів командної діяльності: продуктивності колективної пра-
ці, показників ефективності та особистісного зростання. У досягненні цих 
результатів важливу роль відіграють прихильність учасників команди загаль-
ним цілям і єдиному підходу до справи; взаємодоповнюючі навички, взаємна 
відповідальність учасників команди один перед одним, а також особиста від-
повідальність за свою частину роботи.

Дж. Катценбах і Д. Сміт проаналізували діяльність команди відповідно до 
так званої кривої результатів і виокремили такі етапи: 

робоча група – індивіди, які працюють переважно самостійно, але обмі-
нюються інформацією та досвідом. Формування єдиних цілей і завдань не 
відбувається, а взаємодія членів груп носить випадковий характер і не під-
кріплюється спільною відповідальністю за результати;

псевдокоманда – складається з працівників, які мають можливість підви-
щення ефективності спільної праці, однак не виявляють зацікавленості ні 
в розробці спільної мети, ні в розвитку необхідних навичок та вмінь;

потенційна команда – індивіди, які вже усвідомлюють, що могли б пра-
цювати більш ефективно, і намагаються це робити;

справжня команда – індивіди, які володіють взаємодоповнюючими навич-
ками та вміннями, мають спільні цілі, завдання та методи роботи;

високоефективна команда, яка відповідає всім характеристикам і крите-
ріям команди, сприяє індивідуальному розвитку її учасників. 

Створення високоефективної команди триває, поки вона не пройде всі 
стадії свого розвитку. Хоча в умовах високої галузевої (міжгалузевої) конку-
ренції або надзвичайних ситуацій для вирішення невідкладних поточних 
зав дань припускається організація тимчасових крос-команд. Головне, щоб 
у членів команди було спільне бачення командної мети та заінтересованість 
(вигода) у тимчасовій співпраці. Така команда повинна встигнути виконати 
свою функцію раніше, ніж виникнуть конфлікти («збентеження») між її чле-
нами;

3) модель 7T Майкла Ломбардо (Michael M. Lombardo) і Роберта Ейчінге-
ра (Robert W. Eichinger) (1995). Модель охоплює п’ять внутрішніх і два зо-
внішніх фактори, причому в англійській мові кожен з цих факторів починаєть-
ся з літери T. Внутрішні чинники: фокусування на суті (Thrust); довіра (Trust); 
таланти, професійні навички і вміння (Talent); навички командної роботи 
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(Teaming skills); здатність виконувати робочі завдання (Task skills). Зовнішні 
чинники: сумісність команди з лідером (Team leader fit); підтримка команди 
з боку організації (Team support from the organization). Щоб команда могла ді-
яти з високою ефективністю, потрібні всі внутрішні фактори. Але за відсут-
ності лідера й організаційної підтримки ефективність залишиться невисокою;

4) модель «П’ять динамічних характеристик співробітництва та ко-
мандної роботи» Френка Лафасто (Frank LaFasto) і Карла Ларсона (Carl 
Larson) (2001), яка складається з п’яти рівнів або компонентів, кожен з яких 
підвищує ймовірність зростання ефективності: учасники команди, їх навички 
і поведінка; відносини в команді; розв’язання проблем у команді; керівництво 
командою; організаційна структура. Оптимальні процеси і корпоративна куль-
тура сприяють відповідальному ставленню учасників команди;

5) модель Дж. Річарда Хекмана (J. Richard Heckman) (2002) описує п’ять 
умов, необхідних для підвищення ефективності командної роботи: команда 
повинна бути реальною, а не номінальною; наявність заданого напряму і чіт-
ких цілей, які б мотивували учасників до спільної діяльності; організаційна 
структура, яка сприяє командній роботі; наявність у команди необхідних 
ресурсів, інформації та підтримки; можливість високоякісного навчання і на-
ставництва для учасників команди. У бізнесі ефективними стають ті команди, 
у яких є наставник або тренер, який допомагає у вирішенні проблем;

6) модель ефективності Патріка Ленсіоні (Patrick Lencioni) (2005). Автор 
фактично перерахував проблеми (дисфункції), яких не повинно бути в коман-
ді, аби вона була ефективною. Серед них: відсутність довіри учасників коман-
ди один до одного; боязнь конфліктів; недостатня відданість справі; ухилення 
від відповідальності; неуважність до загальних результатів.

3. Ефективність командної роботи: економічний аспект проблеми. 
Команда як бізнес-модель

Зараз багато команд спеціально створюються роботодавцем для реалізації 
конкретних виробничих програм, проведення науково-дослідних робіт, роз-
робки нового продукту, з метою узгодження дій вищих менеджерів організа-
ції. Бізнес-консультанти рекомендують наймати «правильних» працівників, 
які хочуть працювати в компанії, реалізувати свій потенціал і мають для 
цього відповідні компетентності. Поради стосуються форм і методів набору 
й відбору персоналу, поведінки роботодавців на внутрішньому та зовнішньо-
му ринках праці. Фактично йдеться про використання переваг «економіки 
спільної праці», якими є: економія часу на виконання завдань та зростання 
продуктивності праці членів команд, краща якість роботи, ефективна зайня-
тість працівників, зростання рентабельності бізнесу. Одне з цікавих дослі-
джень цієї проблеми представлено компанією Deloitte [17]. 
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Водночас команда і командоутворення розглядаються як організаційна 
бізнес-модель, яка відображає економічну логіку діяльності компанії та по-
яснює спосіб, у який компанія створює цінність для клієнтів і отримує при-
буток. Розрізняють два типи бізнес-моделей. Перший – бізнес-моделі, орієн-
товані на процеси всередині організації [18]. Бізнес-модель включає елемен-
ти системи управління, які сприяють реалізації обраної фірмою стратегії: 
структура організації; внутрішні процеси; інформаційні технології; винагоро-
да та мотивації; персонал і корпоративна культура. Якщо стратегія компанії 
життєздатна, то її успішність залежить саме від якості бізнес-моделі. У тако-
му контексті найвідомішими бізнес-моделями є модель 5 STAR R. J. Galbraith 
та модель 7S MсKinsey. Другий тип – бізнес-моделі, орієнтовані на цінність 
(клієнта), одним із варіантів якої є Business Model Canvas А. Остервальдера. 

Розглянемо процес найму працівника. В умовах командної організації 
праці він має певні особливості: при відборі працівників обов’язково врахо-
вуються їхні можливості працювати в команді (для цього використовуються 
різного роду тестування, співбесіди з психологами тощо). Інакше кажучи, 
контракт із роботодавцем підписує потенційний працівник як індивід, а ви-
конувати контракт він буде вже як член команди. Однак при укладенні конт-
ракту ні найманий працівник, ні роботодавець не можуть передбачити і від-
бити в контракті всі можливі події, які будуть мати відношення до організації 
командної праці в майбутньому, сказати впевнено, що вони сформують ко-
манду, а також, хто і які ролі (функції) в ній буде відігравати. Такий контракт 
за своєю природою тому є неповним і виражає обмежену раціональність 
економічних агентів у процесі їхньої взаємодії.

Ураховуючи дану обставину, менеджери фірм у більшості вдаються до 
таких заходів:

перший – здійснення відразу після найму працівників т. зв. специфічних 
інвестий у команду, спрямованих на формування необхідних навичок у пра-
цівників, професійну орієнтацію, адаптацію до нових умов роботи та інших 
членів команди, підвищення кваліфікації тощо. Причому інвестування від-
бувається після укладення контракту, але раніше, ніж з’ясується, чи має сенс 
здійснювати витрати на командоутворення. Якісні зміни у структурі команди 
внаслідок інвестицій, поява нових вигод від трудового процесу та необхідність 
їх розподілу ставлять питання про перегляд початкових умов контракту і про-
ведення повторних переговорів найманого працівника і роботодавця. Трива-
лість формування команди і необхідність окупності витрачених коштів акту-
алізують також спеціальні заходи із згуртування працівників – використання 
потенціалу ефективної мотивації, самоврядування, соціально-трудового 
партнерства між найманим працівником і роботодавцем, повноти інформа-
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ційного забезпечення команд, розвитку відповідної організаційної культури 
тощо;

другий захід – контроль трансакційних витрат, пов’язаних із командоут-
воренням, які є доволі відчутними. Ідеться про витрати пошуку інформації – 
затрати часу та ресурсів для збору інформації про стан і динаміку ринку праці 
та ринків готової продукції, а також витрати, пов’язані з неповнотою та недо-
сконалістю одержаної інформації; витрати ведення переговорів із найманими 
працівниками та їхніми об’єднаннями, підписання з ними договорів (конт-
рактів) та подальшого контролю за виконанням цих договорів; витрати специ-
фікації та захисту прав власності. Ці операції не пов’язані прямо ні з виробни-
цтвом продукції, ні з її комерційною реалізацією, проте їх здійснення немину-
че. Причому динаміка трансакційних витрат знаходиться в оберненій 
залежності до кривої командних результатів. Тобто на початку формування 
команди трансакційні витрати компанії зростають, але надалі завдяки створен-
ню «справжньої» та особливо «високоефективної» команди вони мінімізуються. 

Зверну увагу на те, що командна організація праці дозволяє суттєво еко-
номити на витратах опортуністичної поведінки, коли працівник відхиляється 
від умов трудового контракту. Витрати цього типу виникають перш за все 
внаслідок недостатності або асиметричності інформації щодо функціонуван-
ня ринку праці й пов’язані із труднощами точної оцінки поведінки іншого 
учасника трансакції після підписання контракту. Причиною опортуністичної 
поведінки та відповідних витрат є також відсутність необхідної довіри між 
власниками фірм, вищими менеджерами та найманими працівниками. Кожний 
з цих суб’єктів уважає, що всі останні реалізують перш за все особисті еко-
номічні інтереси. Через це власники намагаються періодично «перетасовува-
ти» команду топ-менеджерів, не допускаючи зростання їхньої влади та авто-
ритету в організації. Вищий менеджмент зі свого боку, будучи хоча б один раз 
втягнутим у «тіньові» операції фірми, сумнівається в діловій порядності 
свого роботодавця і законності бізнесу в цілому. Конкурентні дії з боку най-
маних працівників, відчужених від власності й управління фірмою, активізу-
ються в міру зростання конкурентоспроможності робочої сили на ринку 
праці, утворення профспілкових організацій та об’єднань працівників. Основ-
ними проявами їхньої опортуністичної поведінки можуть бути: пасивність 
при вирішенні питань розвитку організації та формуванні її стратегії; нама-
гання максимізувати свою вигоду, працюючи з меншою віддачею, ніж це 
передбачено договором; шантаж звільненням. За умови командної організації 
праці такі питання виникати не повинні;

третій захід – укладення з працівниками довгострокових трудових конт-
рактів, а саме на період, не менший за термін окупності витрат на освітні та 
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інші аналогічні програми командоутворення. У результаті виникають гарантії 
зайнятості працівників у фірмі, їхнього захисту від зовнішньої конкуренції 
на ринку праці, просування по службових сходинках. Відбувається стабіліза-
ція складу працівників фірми, а команди, по суті, стають тим «ядром», яке 
утворює первинний сектор внутрішнього ринку праці. До зовнішнього ринку 
праці звертаються лише за відносно некваліфікованою робочою силою або 
коли немає відповідних претендентів на вакантні місця в самій фірмі;

четвертий захід – використання потенціалу ефективної заробітної плати, 
рівень якої перевищує середнє, рівноважне значення зарплати працівників 
конкретної професії (спеціальності) в галузі. Для працівників додаткові до-
ходи забезпечують можливість задовольняти різні потреби, створюють умови 
повноцінного життя і цим стимулюють продуктивну працю на даному під-
приємстві. Для роботодавця підвищення зарплати зменшує плинність кадрів, 
скорочує витрати на пошук і підготовку працівників, а при необхідності дає 
можливість залучити до фірми найбільш кваліфіковану робочу силу. Унаслі-
док цього збільшення витрат роботодавця на оплату праці обов’язково ком-
пенсується зростанням обсягів виробництва й економією названих витрат.

До сучасних заходів командоутворення з орієнтацією на економічні ре-
зультати слід віднести також формування команд із різноманітним складом 
персоналу – расовим, статевим, національним тощо. Дослідження консалтин-
гової фірми McKinsey 2015 р. з охопленням 366 бізнес-організацій продемон-
струвало, що організації з максимальним етнічним і расовим різноманіттям 
у менеджменті виявилися ефективніше за інші. Для таких фірм імовірність 
одержати прибуток, вищий за середній у галузі, була на 35 % вище, ніж для 
фірм із більш однорідним менеджментом. Аналогічний показник для фірм 
з більш різноманітним менеджментом стосовно статі склав 15 %. Глобальне 
дослідження швейцарської міжнародної фінансової групи Credit Suisse з охоп-
ленням 2400 фірм продемонструвало, що бізнес-організації хоча б з однією 
жінкою в раді директорів мають вищі показники прибутку на акцію та зрос-
тання чистого прибутку порівняно з тими, де в раді директорів одні чоловіки. 
Вивчення 4277 іспанських компаній 2015–2016 рр. із використанням статис-
тичних моделей показало, що команди з різноманітним статевим складом 
мають більшу здатність пропонувати радикально нові ідеї [19]. Учені Девід 
Рок (David Rock) і Хайді Грант (Heidi Grant) у своїй статті в Harvard Business 
Review роблять висновок про те, що різноманітні команди більшою мірою 
схильні перевіряти факти і залишатися об’єктивними. У таких командах дія 
кожного з її учасників піддається більш ретельному аналізу. Команди збері-
гають розумову концентрацію і не втрачають пильності, допускають менше 
помилок у процесі прийняття рішень [20].
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Економічними причинами найчастіше продиктоване й створення управ-
лінських команд. У міжнародному дослідженні консалтингової фірми Deloitte 
«Тенденції у сфері управління персоналом – 2018» стверджується, що ви-
мога діяти командою зараз досягла рівня топ-менеджменту. «Подібно до 
великого симфонічного оркестру, симфонічний борд забезпечує гармонійне 
поєднання різноманітних складових: музичного ритму або стратегії, різних 
типів інструментів або бізнес-функцій; перших скрипок – функціональних 
лідерів, і, звісно ж, диригента – генерального директора» [21]. Відповідно 
до такої моделі топ-менеджмент не лише керуватиме власним бізнес-на-
прямом, а й співпрацюватиме з іншими функціональними керівниками 
в командах, які формують стратегічний напрям діяльності фірми. Є кілька 
варіантів «симфонічного топ-менеджменту»: 1) команда «G3» – складаєть-
ся з генерального директора, директора з управління людським капіталом 
та фінансового директора (досвід General Electric); 2) «золотий трикутник» – 
фінансовий директор, директор з маркетингу та ІТ-директор; 3) «керівна 
діада» – команда з двох керівників, які відповідають за розв’язання конфлік-
тів. Наприклад, альянс між директором із маркетингу та ІТ-директором або 
фінансового директора та ІТ-директора. Утім 54 % респондентів досліджен-
ня Deloitte відповіли, що їхні бізнес-організації ще не готові або лише част-
ково готові до впровадження такого рівня співпраці команди керівників 
фірми. 

Командні бізнес-моделі активно впроваджуються у сфері послуг. У закор-
донній практиці, наприклад, існує особливий термін для позначення команди, 
яка успішно реалізує юридичні проєкти – «юридична команда мрії», або legal 
dream team. Якщо юрист не вміє працювати в команді, багато фірм відмов-
ляться від його послуг. На початку ХХІ ст. у США під тиском економічної 
кризи з’явився такий напрям в управлінні юридичними фірмами, який дістав 
назву «команди під клієнтів», або client teams. Спочатку такі команди були 
створені у великих юридичних фірмах, потім ця новація поширилася навіть 
на дрібні адвокатські контори та юридичні фірми. Зараз це окрема послуга, 
яку клієнти юридичних і консалтингових фірм у сфері фінансів, нерухомості 
й аудиту за окрему плату можуть купити. «Команда під клієнта» означає від-
окремлений структурний підрозділ юридичної фірми, який надає юридичні 
послуги і юридичну допомогу тільки одному єдиному клієнту й нікому біль-
ше. На відміну від звичайної роботи юристів та адвокатів, які працюють відо-
соблено у своїх кабінетах над підготовкою юридичних документів, у команді 
під клієнта всі мають ділитися інформацією, працювати над довірчими від-
носинами з клієнтом, розуміти специфіку сфери діяльності клієнта, його цілі 
і завдання. Час на зустрічі з клієнтом та з’ясування його потреб, цілей і зав-
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дань, розглядається не як затрата часу, а як довгострокові інвестиції. Резуль-
татом буде зростання доходу юридичної фірми [22]. 

4. Чи всі проблеми в бізнес-організації розв’язує командоутворення? 
Нові виклики для менеджменту та HR-консалтингу

Командоутворення (у тому числі з топ-менеджерів) розв’язує далеко не всі 
проблеми сучасного бізнесу. Воно не виключає можливості виникнення 
«ефекту безбілетника», коли член команди користується всіма перевагами 
роботи в команді, але його внесок у спільні результати занадто низький, не 
відповідає середньому рівню для даної команди; домінування в команді дея-
ких її членів; формування «одностайного» образу мислення, яке не сприяє 
реалістичній оцінці альтернативних дій та способів економічної поведінки. 
Крім того, спеціалізація працівників на виконанні властивих саме їм ролей 
(функцій) приводить і до того, що командна праця, по суті, стає антиподом 
внутрішній конкуренції. Останню вважають корисною лише за умови, що 
перед кожним працівником стоять індивідуальні робочі цілі, які не можуть 
навіть випадково увійти в конфлікт із загальною метою компанії. Але ж саме 
конкуренція є визнаним двигуном творчої думки, інновацій, зростання про-
дуктивності праці. 

Необхідно враховувати й те, що команда не є чисто механічним об’єднанням 
працівників. Спільна праця людей може генерувати не тільки позитивну енер-
гію колективу, а й негативну, породжуючи суто особистісні конфлікти між 
працівниками. Тому треба бути готовими й до звільнення і заміни окремих 
членів команди. Це нормальне явище для кожної організації.

Ще одним викликом менеджменту є мобільність сучасного персоналу, 
свобода зміни місця роботи та сфери зайнятості в пошуках вищого заробітку 
або цікавішої роботи, які приводять до того, що термін роботи на певній по-
саді в конкретній фірмі стає дуже розпливчастим. Та й середня тривалість 
«життя» сучасної фірми, за даними закордонних дослідників, не перевищує 
15 років. За таких умов кадрові бізнес-консультанти замість інвестування 
в залученість до команди та різні мотиваційні тренінги зростання починають 
радити коротке навчання за конкретним проєктом, різноманіття завдань на 
проєктах і цим давати вибір можливості заробітку. Пропонується також фор-
мувати не «команди», а «основний» склад і «резервний» – на кшталт театраль-
ного кастингу, не збільшуючи штат. При цьому вести облік виконавської 
дисципліни і виробничої ефективності [23].

Висновки. Створення команд є сучасним трендом ведення бізнесу. У за-
хідному менеджменті командоутворення, як правило, досліджується з точки 
зору управлінських ефектів. Утім слід брати до уваги й низку суто економіч-
них наслідків командоутворення, як позитивних, так і негативних, які коман-



84

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 2 (41) 2020

доутворення не може ні контролювати, ні розв’язувати на рівні бізнес-орга-
нізації. Їх знання є важливим для менеджерів бізнес-організацій та HR-
консультантів. 
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КОМАНДА КАК БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
МЕНЕДЖМЕНТУ И HR-КОНСАЛТИНГУ

Обобщены научные подходы зарубежных ученых к обоснованию содержания 
командообразования. Сформулированы основные критерии и типы команд. Проана-
лизирована эффективность командной работы, ее управленческий и экономический 
аспекты. Особое внимание уделено развитию командообразования как бизнес-моде-
ли и практическим проблемам, которые стоят перед менеджерами и HR-консуль тан-
тами.
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A TEAM AS A BUSINESS MODEL: NEW CHALLENGES  
FOR THE MANAGEMENT AND HR CONSULTING 

Problem setting: contemporary conditions for doing business requires taking into 
account economic, as well as social factors. Forming the new perception of the essence 
and peculiarities of teamwork is of particular importance. The latter is an effective business 
model under the Collaborative Economy. Hence, managers and HR consultants face new 
goals.

Recent research and publication analysis: researches on issues of team building, 
social and organizational psychology, and organizational behaviour are mainly conducted 
by representatives of foreign, primarily American, schools of management. Their 
developments are concerned with the essence and purpose of teams, typologization of 
teams, distinctions between teams and working groups, principles of creating teams, 
socialization, etc. Having analysed articles of authors such as S. W. J. Kozlowski & 
B. S. Bell, R. Reiter-Palmon, T. Sinha, J. Gevers, J.-M. Odobez, & G. Volpe, E. Salas, 
K. C. Stagl, C. S. Burke, & G. F. Goodwin, M. R. Shuffler, A. L. Thayer, W. L. Bedwell, 
& E. H. Lazzara, John Katzenbach, August Vlak, & Aurelie Viriot, K. Petkovski & 
F. Joshevska, F. P. Morgeson, D. Scott DeRue, & E. P. Karam, N. Saraswat & S. Khandelwal, 
the author may conclude that, unfortunately, economic aspects of team building have not 
been thoroughly examined in the scientific literature. Nevertheless, a field of research called 
the Collaborative Economy is enough interesting and prospective. 

Paper objective: the article objective is to ascertain the nature of teamwork and to 
study a team as form of organizing and using hired labour. 

Paper main body: in this article, the author considers the following theoretical and 
applied issues: 

1. What is a team? What types of teams do exist?
2. What indicators do evaluate efficiency of teamwork? Representatives of the 

managerial science point out opportunities of achieving the potential and knowledge of 
each employee, elements of creativity, innovativeness, and flexibility in the process of 
teamwork. In a majority of cases, the main elements of efficient teamwork encompass: 
meeting the personal interests of team members; the successful interaction in team and 
accomplishing established goals. The author has analysed different management models 
for effective teamwork. 

An economic aspect of the issue implies that many teams are specially created by an 
employer for undertaking production programs, carrying out research activities, developing 
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new products, etc. Team building should be considered as a business model disclosing the 
economic logics of the company’s activity and explaining a method a company applies to 
create values for customers and earn profit. In the article, the author examines peculiarities 
of hiring employees under team forms of the work organization concerned with the 
necessity for making so-called specific investments in a team, using the potential of effective 
salary, concluding long-term labour agreements with employees, and controlling transaction 
costs. Creating managerial teams is usually encouraged by economic reasons. 

Nowadays, team business models are actively implemented in the sphere of services. 
For instance, the foreign practice shows that teams are created for successful undertaking 
juridical projects – legal dream team. At the beginning of the 21st century, law firms have 
begun to create client teams. 

3. Does team building solve all problems at a business organization? In my opinion, it 
does not. Team building does not exclude the possibility of emergence of the free rider 
problem and forming unanimous understanding, which do not facilitate the realistic 
evaluation of actions and ways of economic behaviour. Joint efforts of people may generate 
positive energy of a team, as well as negative one, inducing interpersonal conflicts between 
employees and the dismissal of particular team members. High mobility of contemporary 
staff is also a challenge to managers and HR consultants. It results in a vague work period 
at the particular position at a certain firm. Under such conditions, HR consultants begin to 
advise short-term studying in the context of a certain project and to form the “first team” 
and “reserve team” rather than “squads” without increasing the number of employees. At 
the same time, managers should account the discipline and production efficiency. 

Conclusion of the research: creating teams is a contemporary trend of doing business. 
In the western management theory, team building is usually researched from the standpoint 
of managerial effects. However, managers should take into consideration a set of purely 
economic positive and negative consequences of team building. Awareness of these 
consequences is important for managers of business organizations and HR consultants.

Short Abstract for an article
Abstract. The article has generalized scientific approaches to substantiating the essence 

of team building. The author has formulated the main criteria and characterized types of 
teams. The author has analysed efficiency of teamwork alongside its managerial and 
economic aspects. The author pays especial attention to the development of team building 
as a business model and applied problems managers and HR consultants face. 

Keywords: team, team building, Collaborative Economy, business model, management, 
HR consulting.
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of human rights requiring protection; b) analysing the interests of business enterprises 
aimed at human rights; c) outlining a range of actors being the focus of attention of business 
enterprises; d) disclosing conflicts between the interests of business enterprises and 
stakeholders; e) indicating the role of a government in mediating the interests of business 
enterprises and human rights. 

Keywords: human rights, business enterprise, entrepreneurial activity principles, 
stakeholders, conflict of interest. 

JEL classification: B40, D74, К20.

Problem setting. In 2011, the United Nations Organization developed and 
approved Guiding Principles on Business and Human Rights UN (“Guiding 
Principles on Business and Human Rights”, 2011). 

These principles initially determined a general standard oriented towards 
preventing and avoiding threats of adverse impacts of business structures’ activities 
on human rights. The acceptance of these principles has become a reaction of 
numerous countries to changes of nature and reference points of social development, 
the role and place of a human in the process of labour relations. The UN contemplates 
that each country will develop national plans of actions regarding implementing 
the main principles in own legal practice. Nevertheless, there are well-established 
peculiarities of the business interests and own perception of the interrelation 
between business enterprises and a human in each country. Having confirmed 
participation in fulfilling these Guiding Principles, Ukraine should keep up 
contemporary requirements and develop own national program of action. Obviously, 
lawyers will form the main content. However, this does not mean that economists 
will not be engaged in this process. The participation of economists is considerably 
important since developing the national program of action should be grounded in 
analysing the real economic conditions of the country and models describing the 
interrelation of business and human rights. 

Recent research and publications analysis. The authors observe a paradoxical 
situation – there is a large amount of materials concerned with the researched issue. 
However, all the materials contain applied discussions focused on legal aspects. 
Scientists hold forums (Business and Human Rights: Protect your rights and 
provide remedies, 2014; Business and Human Rights: Ukraine’s Implementation 
of UN Guidelines, 2013; Human rights must be a priority in business, 2013). 
Working groups prepare numerous reports related to certain matters set up by this 
international document (Reports and other documents of the Working Group). The 
Office of the High Commissioner for Human Rights issues a wide range of 
publications on concretizing various aspects, for instance human rights and 
developing the Constitution, fulfilling human rights at the expense of a state budget, 
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land and human rights, transitional justice and economic, social, and cultural rights, 
economic, social, and cultural rights of migrants under a non-regulated situation, 
etc. (Thematic Publications). Information presented in such publications is of great 
interest to governments, national human rights institutions, the civil society, the 
general public, and media. These publications enable enhancing knowledge and 
awareness of human rights and civil liberties, as well as ways for encouraging and 
protecting human rights and civil liberties throughout the world. These documents 
conduce to the broad discussion of issues concerned with human rights and 
opportunities for protecting them on the part of business enterprises, as well as 
state governments. 

All these measures create the essential database for the more thorough theoretical 
and methodological research. Researches concerning social and corporate 
responsibility of business enterprises have been the first step in that direction 
(Belyayevа, 2008). However, the Guide Principles specially highlight that there are 
significant distinctions in approaches to analysing human rights protection and 
social responsibility of business enterprises. The Guide Principles anticipate that 
all companies will compulsory (rather than voluntary) follow principles of protecting 
human rights. This is a fundamental distinction between directions of research. 
From the standpoint of traditional perception, corporate social responsibility implies 
voluntary participation and efforts of business enterprises for addressing social and 
ecological problems of societies and accomplishing charitable goals in development 
of a society at different levels (local, regional, and global) in compliance with 
objectives and priorities of a certain business enterprise. Nevertheless, these actions 
do not compensate the non-adherence to human rights within their activities. 
Certainly, efforts of a business enterprise may coincide with undertaking the Guide 
Principles on Business and Human Rights but may not conform to their conceptual 
backgrounds. Over the past few years, government officials of the European Union 
change approaches to understanding corporate social responsibility of companies, 
emphasizing the compulsory prevention of adverse impacts on human rights and 
the maximum increase of their advantages. Such definition brings together 
conceptual and operative essences of both conceptual approaches. The authors may 
conclude that applying the Guide Principles in realities of Ukraine requires social 
theoretical and methodological approaches of economics. 

Paper objective. The Guide Principles leave solving many problems up to 
governments of each country, namely what human rights have to be protected in 
business, how the interests of business enterprises are related to human rights, the 
interests of which actors fall into the sphere of business interests, what role 
a government should play within the business-human rights algorithm. Thus, the 
article objective is to respond these issues. 
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Paper main body. Methodological tools of economics contemplate forming 
theoretical frameworks based on logics of development of relations between 
business enterprises and human. Firstly, it is necessary to determine a notion of 
labour rights. The Guide Principles defines labour rights as rights of employees 
enshrined in the International Labour Standards developed by the International 
Labour Organization (ILO). Such approach disrupts the formal and logical structure 
of the notion since it accentuates concrete forms of a right (namely freedom of 
association, the right to collective bargaining, prohibition of all forms of forced 
labour, elimination of the worst forms of child labour, and non-discrimination in 
employment) rather than determine the essence. These rights are enshrined in eight 
fundamental international conventions. None contradicts the importance of these 
labour rights. However, is that enough for comprehensive analysis of the interrelation 
between business and human rights? The authors claim that it is not. Hence, there 
is a need to determine a notion of labour rights. 

Any rights (as a social institution) fundamentally stipulate a way for combining 
the interests of human and interests of a society. Socially divided relations in 
a society are the methodological basis for this approach. On the one hand, any 
member of a society has a right to freely dispose own body and skills, and to 
independently determine ways for meeting own needs. On the other hand, his or 
her opportunities are stipulated by dependence on a society. Within this dependence, 
all the members are equal1. This basis underlies a motto – equal rights for all people. 
Rights becomes a social institution, which determines the extent of the most 
adequate and effective algorithm for combining liberties and rights of a human. On 
the one hand, labour rights are aimed at ensuring liberties of revealing labour skills 
of a human, which foster his or her development. On the other hand, they adjust 
opportunities and desires of a human to needs of a business enterprise. Searching 
for this extent is always a long-term process while disrupting this extent (on the 
part of either a human or a society) leads to escalating social contradictions, which 
manifest themselves in the form of various economic and social phenomena 
(conflicts in a business environment, deviant behaviour, etc.). In each society, 
searching for this extent is based on peculiarities of historical development, specific 
regularities of economic development, mentality religion, etc. At the end, each 
member of a society perceives the very extent as social justice determining a right 
of a human to a decent life. For instance, in the USA, a 100-hours workweek of 
a young professional at a law firm is perceived as a normal condition for providing 
a decent life (Grishem, 2011). This means that the society put more emphasis on 
freedom of a human. Simultaneously, according to French writer Annie Ernaux, 
1  Economic backgrounds for emergence of rights are more thoroughly considered in the article (Grytsenko, 
2015).
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the yellow vests movement in France shows that French people express seeking to 
social equality more intensively than other European nations (What are the “yellow 
vests” really fighting for?). Since business enterprises can influence practically the 
whole range of human rights, the authors recommends assigning responsibility for 
fulfilling all the possible human rights to business enterprises. Such measure should 
be applied to at least rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, 
the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, and the ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work. Depending on the context, including cases when 
entrepreneurial activity creates risks for persons from among particular groups of 
population (children, disable persons, and migrants) requiring special attention, 
firms may be forced to apply additional international standards in the sphere of 
human rights. 

Obviously, labour rights underpin interrelations between a business enterprise 
and human. These rights, to a greater extent, should be oriented towards ensuring 
a decent life, i.e. they have to conform to the essence and purpose of a human, and 
his or her internal values (formed in an institutional environment of society). 
A decent life emerges in a society in compliance with a real stage of economic 
development and people’s mentality. European countries implement the following 
labour rights to ensure a decent life for a person: the right to work, right to just and 
favourable conditions of work , right to safe and healthy work environment, right 
to just remuneration, right to professional education, right to form trade unions, 
right to collective bargaining, right to join trade unions, right to protect children 
and women at work, right of persons with disabilities to work, right of migrants to 
work, and right to protection against discrimination. The authors point out that those 
rights may be referred to as urgent because they suffer from more risks while the 
most intensive infringement of these rights destroys a decent life of a human. The 
Guide Principles emphasize that business enterprises should concentrate on the 
most urgent rights. 

The nature of techno-economic paradigm underlies the degree of exercising 
theses rights. This paradigm changes the role of a human in a manufacturing process 
and fosters the emergence of human capital, as well as social capital. Under such 
conditions, development of business enterprises considerably depends on the very 
human, his or her education, knowledge, professional competencies, and the state 
of health. As a result, the increase of capital more and more depends on opportunities 
of a human. Hence, business enterprises are interested in the development of 
a human and protection of his or her rights. At the same time, social capital forms 
new social relations, rules, and institutions, which operate as factors for the increase 
of capital, as well as ensure control over its social mission. 
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Nowadays, the interrelation between business enterprises and a human in 
Ukraine is mainly functional, i.e. it discloses methods of influence of business 
enterprises on human rights. Such influence may be both positive (e.g. innovations 
conduce to the growth of the level of education and enhance life opportunities of 
a human) and negative (using various methods of exploitation, e.g. an employer 
requires an employee to register as an entrepreneur instead of concluding a labour 
contract). 

Human rights are only one of components of methodological frameworks 
underpinning economics whereas the description of entrepreneurial activity implies 
another one component of research. The very description assumes responsibility 
for fulfilling human rights. Business implies the internal essence of entrepreneurial 
activity. A notion of business is a very comprehensive. According to the objective 
approach to defining its essence, the business is subject to entrepreneurial activity. 
An entrepreneur performs that activity in order to gain profit. An enterprise, firm, 
or company present a functional form of business. 

The main features of business as an economic entity encompass: 
– performing economic activity (manufacturing goods, providing services, and 

carrying out works) oriented towards meeting public or individual needs; 
– entrepreneurship as a special resource, which combines and initiates the use 

of all other resources, creating an innovative methods for functioning of these 
resources; 

– separateness of capital, as well as economic, financial, organizational, and 
legal separateness;

– independence of making decisions within current legislation alongside 
assuming risks of entrepreneurial activity and responsibility for its results; 

– system nature since an enterprise is an open socio-economic manufacturing 
system interacting with an external environment and is characterized by the well-
ordered internal structure. 

To understand how business enterprises can influence human rights, it is 
necessary to analyse the essence of the interest of an entrepreneur or business being 
the main motive and incentive for actions regarding gaining economic benefit. The 
interest is the first term for forming business rights. Jointly distributed relations 
create the economic interest and business rights, as well as human rights. The 
entrepreneur’s interest expresses his or her freedom, independence of making 
decisions and dependence on a society. The latter state is enshrined in the legal 
form. 

In a broad sense, the entrepreneur’s interest is a conscious need of an entrepreneur 
in efficient fulfilment of right to entrepreneurial activity, which induces him or her 
to certain actions aimed at accomplishing goals of business enterprises determined 
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in compliance with the business enterprises’ interest. In a narrow sense, the business 
enterprises’ interest is a set of the business interests of an entrepreneur being factors 
for encouraging particular actions leading to the adherence to requirements of 
a society regarding human rights, as well as the infringement of these rights. 

The Guide Principles specially pay attention to business relations consisting of 
relations, which ensure creating the added value (partners and suppliers) or 
participate in distribution of this value (government and non-government bodies, 
consumers). 

The business’s interests may be divided into internally oriented (business-
oriented), i.e. those concerned with achieving, preserving, and multiplying 
entrepreneur’s benefit (the egoistic interests of a business enterprise). This is 
a conscious need of an entrepreneur for ensuring better conditions for access to 
tangible and intangible goods, and the better position in implementing agreements. 
Since goods are scarce, these interests stipulate the competitive orientation of 
entrepreneur’s actions towards accomplishing goals and the ability to make an 
economic choice. The main goals of entrepreneur embodying his or her egoistic 
business interests are preserving and accumulating property, competitiveness, and 
economic benefit (profit, a market share, scale of business, etc.). 

Any business enterprise is primarily grounded on ownership relations since it 
cannot function without the use of any property. Thus, the main interest of a business 
enterprise is to preserve the stable financial position. Nevertheless, the simple 
preservation of property is insufficient measure for the normal development of 
a business enterprise: an amount of assets should continuously increase. This 
stipulates the pursuit to increase an amount of own property. 

Secondly, competitiveness is an ability of business enterprises to accomplish 
own goals in a market where other entrepreneurs with analogical goals already 
operate. Preserving competitive advantages contemplates supporting quality of 
products, the level of services, a price policy, an expense policy, the image, and 
other factors in leading positions in the field. Success of business enterprises directly 
depends on strengthening own merits rather than supporting them. Competitiveness 
of business enterprises is achieved at the expense of permanent researches of 
market’s demands, a policy of competitors, cutting-edge scientific developments, 
and investing financial resources in implementing results of these researches in the 
reality. Functioning of business enterprises provides preserving and multiplying 
property in a short-term period whereas strategic development is impossible without 
usual strengthening its competitiveness. 

Thirdly, the very difference between revenues and expanses is the main economic 
outcome of entrepreneur’s activity. The very egoistic business interest stipulates 
contemporary business enterprises. In other words, a need for economic benefit is 
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the main goal of any entrepreneurial activity since profit implies a single source of 
own funds for the existence and development of business. Outstanding manager of 
the 20th century Alfred Pritchard Sloan Jr. has usually emphasized that a strategic 
purpose of a business enterprise consists in receiving profit owing to investing in 
capital. This mission ensures externally oriented (socially oriented) business 
interests of a business enterprise – conscious needs of economic entities for 
performing activity in favour of a society (social interests of a business enterprise). 
The increase of profit leads to creating conditions for the growth of wealth of 
a nation in general. Such interests are not introduced by business entities from an 
external environment. They are formed in the process of the very business activity 
and function as conscious needs to take into account regularities of the development 
of a society as a whole, namely to obey rules, norms, and traditions of development 
of business relations formed by a society. 

The creative interests consisting in enhancing own competitiveness play the 
important role within the structure of social interests of a business enterprise because 
business entities are interested in development of creative components of own 
activity. This is an internal component of a business enterprise because its activity 
is aimed at creating goods not existing in nature. The highest level of creativity is 
inherent to the innovative business. 

A right of an entrepreneur to guaranteed long-term functioning and ensuring 
the security is the next element of the interest. Impediment of fulfilling these rights 
creates a threat to economic security, which can turn into insecurity (bankruptcy, 
crises, and conflicts). None of business entities can ensure own security on their 
own because each of them requires an effective system of public (local, state, and 
international) security. This is a reason for forming dependence of business 
enterprises on a society and a state in general. This dependence induces business 
enterprises to pay taxes on results of own business activity to finance activities of 
a society and government. In Ukraine, the public interest of business enterprises in 
security is presented in government guarantees of a right to entrepreneurial activity. 
“The state shall guarantee to all entrepreneurs irrespective of their organizational 
forms of entrepreneurial activity, equal rights and opportunities for attraction and 
use of material and technical, financial, labour, informational, natural and other 
resources. The state shall guarantee the inviolability of property and ensure 
protection of property rights of the entrepreneur” (“The Commercial Code of 
Ukraine”. Law of Ukraine dated January 16, 2003).

The interests of business enterprises are closely interrelated but may be 
contradictory. Business entities are engaged into business relations, following not 
only own egoistic interests but also public needs for different goods. Consequently, 
they are engaged into these relations, obeying current public interests. Thus, 



99

Економічна теорія права

alongside goals of business caused by egoistic interests, the authors indicate the 
others stipulated by public interests: 

– a desire of business entities to achieve a maximum effect in meeting demands 
of a final consumer of goods. Taking into consideration demands of consumers is 
an important goal for a business enterprise in the context of providing the personal 
benefit, as well as supporting a progress of a society;

– a desire of business entities to maintain stable partner relationships. Preserving 
and strengthening partner relationships is an essential element of business efficiency 
since forming a network of permanent partners enables business enterprises to 
accurately prognosticate their actions, use discount systems, guarantee satisfactory 
terms and conditions of agreements, etc.; 

– a desire of business entities to create and reproduce the attractive public image 
of own activity. The business image is the public perception of a business enterprise 
formed in the process of its functioning. The image is a result of functioning of an 
entrepreneur and those entities an entrepreneur has to interact with. The positive 
image exerts considerable influence on financial results of a business enterprise. 
Over the past few years, economic actors form a contingent of ethical consumption. 
These customers are willing to collaborate only with those entrepreneurs, who 
respect the ecology, perform charitable activities, and actively foster the process of 
science and technologies. Entrepreneurs will involve such customers only if they 
build the positive image. 

A particular business entity, which is induced by own needs and seeks to enhance 
own welfare, does whatever a society desires in general. 

Therefore, the egoistic and public business interests of business entities manifest 
themselves as two opposite tendencies for forming business relations, namely:

– a tendency for competition or rivalry;
– a tendency for integrating activities of different economic entities into a single 

flow of publicly useful activities. 
Although these tendencies are controversial, they always supplement and 

stipulate each other. The egoistic and public business interests of enterprises do not 
correspond to each other as primary and secondary because they are equal and 
manifest themselves in activities of entrepreneurs simultaneously. 

All these facts show that, by following own interests, a business enterprise will 
conduce to the development of a human, who is able to protect own rights. 

The Guide Principles determine the conception of a sphere of company’s 
influence for indicating the scope of its social responsibility. This conception enables 
a company to ascertain ways of participation in encouraging human rights or 
supporting other social goals. However, the Guide Principles does not consider the 
sphere of influence as a prerequisite for assigning responsibility to a company for 
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restraining human rights. Conversely, responsibility is determined by the influence 
of its activity on human rights: the question arises as to whether a company 
adversely influences or facilitates it, or its activity, products, and services are directly 
concerned with an unfavourable action stipulated by business relations. The Guide 
Principles do not accurately identify a sphere of business relations and a circle of 
persons, rights of which should be protected by a business enterprise. This option 
is handed off to developers of national plans of actions. Thus, it is very important 
to determine whose rights a business enterprise is able to protect. 

The main actors may be divided into those having internal relations (employees, 
shareholders) and those having mediated (external) relations with them (partners, 
customers, consumers, government agencies, investors, creditors). 

Those actors, which are engaged in the business, are interested in its outcomes, 
have rights and shares, establish requirements, have leverages of influence and 
interests in the business, and are called stakeholders. 

According to the АА1000 Stakeholder Engagement Standard, stakeholders are 
those individuals, groups of individuals or organisations that affect and/or could be 
affected by an organisation’s activities, products, or services and associated 
performance. The Standard notes that this does not include all those who may have 
knowledge of or views about the organisation (AA1000SES Stakeholder Engagement 
Standard). Stakeholders are interested or have certain requirements to activities of 
business organizations and, therefore, can facilitate or impede decisions made by 
its managers. Stakeholder is a market actor interested in company’s activities or 
certain directions of company’s activities, which does not seek to gain net income 
(Arefieva, & Komaretska, 2008, p. 80).

Since the interests of different groups go in different directions, which should 
be taken into account to avoid conflicts, it is necessary to determine groups of 
stakeholders and to examine their interests (Smachylo, Kolmakova, & Kolomiiets, 
2017). 

Contemporary scientific and educational literature contains a wide range of 
classifications of stakeholders in compliance with different criteria:

1. The place of pressure groups within a business environment: stakeholders 
may be classified as internal and external, which, in turn, influence efficiency of 
various factors. The internal stakeholders encompass staff (employees and 
managers) and shareholders. The external ones consist of all other, including 
customers, vendors, a government, trade unions, the general public (a local 
community and broader range of participants) (Ammari, 2012). 

2. A form (tools) used by certain groups for impacting the business: pressure 
groups financing business enterprises (e.g. shareholders and investors); managers 
governing business enterprises; employees (those of them interested in accomplishing 
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organization’s goals); economic partners, which comprise buyers and suppliers, as 
well as other economic actors (“Strategic management”). 

3. Opportunities for influencing business enterprises: primary and secondary 
stakeholders. The primary ones include those being able to exert direct economic 
influence on an enterprise. This group contains owners, rivals, consumers, 
employees, and suppliers. Relations between these stakeholders and a business 
organization have legal foundation. The secondary stakeholders are persons or 
groups having shares owing to enterprises’ activities. This group includes 
a government, the general public, local communities, financial institutions, mass 
media, etc. The authors cannot describe interrelations of business enterprises with 
these groups, using only the legislative basis. Hence, principles of social justice, 
morality, and ethics may be applied as regulators of such relations. 

4. Depending on the interests and powers of pressure groups, the authors indicate 
two types: powers of stakeholders stipulate their ability to affect an organization; 
the interests of stakeholders stipulate their ability to affect an organization. 

5. The authors indicate stakeholders, depending on the combination of interests 
of an enterprise and pressure group, as well as an opportunity to influence each other. 

6. A sphere of influence: a social sphere, public sphere, economic sphere, 
industrial and scientific spheres. The social sphere includes enterprise’s staff, 
consumers of goods and services, population, and rivals. The public sphere 
encompasses local communities, publicly owned organizations, non-government 
organizations, the ecological state of a territory impacted by entrepreneurial 
activities, and mass media. The economic sphere of influence consists of investors, 
a business environment, shareholders, particularly minority shareholders, 
subsidiaries and affiliated companies, vendors and business partners, insurance and 
leasing. From the standpoint of developing the national program of actions regarding 
implementing the Guide Principles, it is necessary to clearly determine rights of 
stakeholders to be protected. Their interests stipulate these rights. 

Typical interests of the main internal and external stakeholders  
of a business enterprise 

Name of stakeholders’ 
groups Typical interests

1 2

Shareholders 

Amount of annual dividends.
The increase in share prices.
The growth of the value of a company and its profit. 
Fluctuation of share prices
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1 2

Institutional investors
Amount of high-risk investments.
Anticipation for high profit.
The balance of an investment portfolio

Senior managers 

Amounts of base salaries and bonuses.
Types of possible additional incomes.
The social status related to the work at a company.
Responsibility levels.
The number and urgency of work-related problems

Employees

Guarantees of employment.
Rate of real wages.
Terms of employment. 
Opportunities for job promotion.
Job satisfaction rate

Consumers 

Desired and quality products.
Appropriate prices.
Product safety.
New products over an appropriate period.
A varied range of products

Distributors
After-sales service.
Timelessness and reliability of supplies.
Quality of supplied goods (services)

Suppliers
Stability of orders.
Prompt payments according to terms of an agreement.
Creating relations of dependence on supplies 

Creditors
Corporations

Ability to pay off the debt.
Prompt payments of interests.
Effective management of a cash flow

State and local government 
officials

Ensuring employment.
Tax payments.
Conformity of activity to requirements of legislation. 
Contribution to the economic growth of a region.
Contribution to a local budget.

Social groups

Caring for the environment.
Supporting local communities.
Holding protests calling for social responsibility. 
Requirement to listen to pressure groups

Source: (“Stakeholder analysis”).

Therefore, the thorough analysis of the interests of all the business’s stakeholders, 
determining the most influential and important from among them, and establishing 
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priorities regarding different groups of stakeholders will enable forming an effective 
mechanism for protecting the interests by business enterprises. 

According to the principles of the corporate responsibility to respect human 
rights, business enterprises have to: a) avoid causing or contributing to adverse 
human rights impacts through their own activities, and address such impacts when 
they occur; and b) seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts that 
are directly linked to their operations, products or services by their business 
relationships, even if they have not contributed to those impacts.

The Guide Principles especially pay attention to preventing human rights risks. 
Human rights risks are understood to be any adverse uncertainties in the form of 
business enterprise’s potential adverse human rights impacts. These risks are 
consequences of emerging conflicts. Revealing possible conflicts becomes a link 
of a methodological approach to analysing the Guide Principles. 

A conflict of interest is the confrontation and inconsistency of the interests of 
persons related by the certain interests – economic, social, political, etc. It is the 
confrontation of opposite goals, positions, views, and opinions of interacting 
actors. 

A conflict of interest of business enterprises and humans manifests itself in the 
following forms: 

a) a conflict of the egoistic business and public interest in cases when the 
business enterprise’s interest consists in undertaking particular actions aimed at 
achieving economic benefit through a method threatening the public interests;

b) a conflict of interest between business enterprises and entities being external 
stakeholders – consumers, vendors, government agencies, non-government 
organizations, investors, creditors, etc.; 

c) a conflict of interest between business enterprises and entities being internal 
stakeholders – employees, management staff, and shareholders;

d) a conflict of interest between business enterprise’s external stakeholders;
e) a conflict of interest between business enterprise’s external stakeholders and 

internal stakeholders.
An object of a conflict of interest primarily implies: corporate rights, which 

ensures possessing corporation’s shares (an ownership right, right to participate in 
governing, right to receive dividends, right to a share of corporation’s assets) and 
labour rights of employees and managers (workplace, job, salary, wage, working 
conditions, improvement of professional skills, career, employment benefits, and 
the social status). The absence of balance of the interests between these key entities 
of corporate relations is a reason for conflicts being able to exert adverse influence 
on business enterprises. The main types of the corporate conflicts of interest between 
key stakeholders and business enterprises are as follows: 
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– conflicts of interest between owners of business enterprises and corporation’s 
managers since shareholders are suspended from operational management of 
a business enterprise. A reason for this is unbundling of shares among the large 
number of minority shareholders being not eligible to control activities of 
corporation’s managers. These conflicts of interest are concerned with actions of 
corporation’s managers oriented towards accomplishing own goals, which contradict 
the interests of the very corporation (business enterprise). They lead to infringing 
rights of business enterprise’s owners; 

– conflicts of interest between owners of large (controlling) blocks of shares – 
majority and minority shareholders. Majority shareholders exert real power over 
business enterprises. Hence, their influence on business enterprises aimed at 
accomplishing own goals is crucial. Such situation encourages a corporate conflict 
of interest; 

– conflicts of interest between business enterprises and employees, management 
and employees, shareholders and enterprise’s employees.

Conflicts of interest become risks of infringing human rights. Some of these 
conflicts business enterprises tackle on their own through an interaction, dialogue, 
consultations with interested parties and potential affected parties, which enable 
a business enterprise to listen to, understand, and react to their interests and 
problems, particularly applying approaches based on collaboration. However, 
a business enterprise is not always able to solve problems related to protecting 
human rights. Thus, the Guide Principles contains a special chapter dedicated to 
the role of a state in solving problems of human rights abuses. 

The Guide Principles disclose delineated but complementary roles of state and 
business enterprises with regard to human rights. That is to say, to fulfil human 
rights, not only do companies undertake measures but also governments should 
implement a corresponding policy and create a legislative environment, which will 
induce enterprises to fulfil human rights and to assume responsibility for adverse 
impacts. The Guide Principles establish corresponding frames for states, companies, 
and other interested parties, which allow understanding their different but 
complementary intentions and actions to be committed to efficiently avoid and 
eliminate adverse impacts related to entrepreneurial activity. 

Establishing standards in the sphere of occupational hygiene and production 
safety is one of examples of accepting legislative and legal measures requiring 
companies to adhere to rules. Such standards protect employee from conditions, 
which may threaten their life or health. Governments may enact such legislation, 
e.g. through creating supervisory agencies such as labour inspections, which may 
track the adherence to the standards at enterprises and impose sanctions in cases 
when companies do not adhere to norms. Many countries also provide companies 
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with complex recommendations on the adherence to standards. Governments may 
require companies to apply due diligence procedures in their business relations, 
e.g. with foreign vendors, particularly inquiring necessary information on ensuring 
the adherence to labour norms in their supply chain or applying a due diligence 
procedure because of terms of receiving certain types of government benefits such 
as export loans. 

An economic analysis of the Guiding Principles enables creating an algorithm 
of the interaction between business enterprises and human rights, which will 
underlay the development of national, regional, and corporate programs of actions. 

Conclusions of the research. The authors point out that applying the Guide 
Principles in activity of each firm is of great significance for implementing them. 
This contemplates the following steps: 

1. Developing a strategic economic model, which will clearly determine a notion 
of human rights, reveal a relation between human and business rights, and indicate 
risks, obligations, and opportunities of business entities.

2. Creating an economic model for implementing the strategy at each corporation 
contemplates revealing obligations of senior executives in the sphere of protecting 
human rights and involving stakeholders. 

3. Forming directions for enforcing the strategy: reviewing the strategy of 
enterprise’s activity with regard to human rights; revealing directions of enterprise’s 
activity, which have already been related to human rights; determining potential 
risks and opportunities for preventing them in the context of human rights. 

4. Developing procedures for implementing entrepreneurial activity with regard 
to human rights: determining directions of business enterprises’ activity on protecting 
human rights; evaluating risks in the sphere of fulfilling human rights at all the 
stages of implementing new projects or new directions of activities; including 
human rights principles in the operational process of management. 

5. Determining the potential and opportunities of business enterprises with 
regard to human rights: including principles of protecting human rights in business 
culture of a company and interrelations with stakeholders; implementing essential 
educational programs; including human rights principles in internal and external 
reports of firms. 

6. Forming criteria for control over effectiveness of implementing human rights 
principles: determining indicators for evaluating efficiency of such activities; developing 
and applying methodical tools for collecting quantitative and qualitative data. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Доказывается необходимость экономического подхода в исследовании бизнеса 
и прав человека. Экономический подход позволяет: а) выявить содержание прав 
человека, которые нуждаются в защите; б) проанализировать интересы бизнеса, на-
правленные на права человека; в) определить круг субъектов, попадающих в сферу 
интересов бизнеса; г) раскрыть конфликты между интересами бизнеса и стейкхол-
деров; д) понять роль государства в опосредовании интересов бизнеса и прав чело-
века.
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КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В АСПЕКТІ ПРАВ ЛЮДИНИ (ООН): ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Постановка проблеми. Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті 
прав людини (ООН) вперше визначили загальний стандарт, що спрямований на по-
передження та запобігання загроз негативного впливу діяльності бізнесових структур 
на права людини. Україна, приєднавшись до виконання цих Керівних принципів, 
повинна знаходитися в тренді сучасних вимог, розробити свою власну Національну 
програму дій. Безумовно, основний зміст буде сформовано правознавцями, але це 
не означає, що економісти будуть стоять осторонь. Це пов’язано з тим, що розробка 
Національного плану дій повинна ґрунтуватися на аналізі реального економічного 
стану країни та моделей взаємозв’язку бізнесу та прав людини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Спостерігається парадоксальна 
ситуація: існує достатньо багато матеріалу, що стосується поставленої проблеми. 
Але все знаходиться на рівні прикладного обговорення з правовим нахилом. Ці пуб-
лікації дозволяють підвищити знання та інформованість про права й основні свобо-
ди людини, а також про шляхи їх заохочення та захисту в усьому світі, сприяють 
широкому обговоренню питань прав людини та можливостей їх захисту як з боку 
бізнесу, так і держав світу. 

Усе це створює необхідну інформаційну базу дослідження, яке повинно перейти 
на рівень більш глибокого та теоретико-методологічного пізнання. Певний крок 
у цьому напрямі зроблено дослідженнями соціальної та корпоративної відповідаль-
ності бізнесу. 

Формулювання цілей. «Керівні принципи» залишають на розгляд кожної краї-
ни вирішення багатьох питань: які права людини повинні бути захищенні в бізнесі, 
яким чином інтереси бізнесу пов’язані із правами людини, інтереси яких суб’єктів 
потрапляють у сферу інтересів бізнесу, яку роль повинна виконувати держава в ал-
горитмі бізнес-права людини. Вирішення цих питань і визначають мету статті. 

Виклад основного матеріалу. В основі ступеня реалізації прав людини знахо-
диться характер технологічного укладу, який: а) змінює місце людини у виробничо-
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му процесі; б) сприяє виникненню людського капіталу та породжує соціальний ка-
пітал. У цих умовах розвиток бізнесу багато в чому залежить від самої людини, її 
освіти, знання, професійних компетенцій, стану здоров’я. Як наслідок, зростання 
капіталу дедалі більшою мірою залежить від можливостей людини, а значить, бізнес 
зацікавлений у розвитку людини та захисті її трудових прав. У то же час соціальний 
капітал формує нові соціальні зв’язки, правила, інститути, які не тільки виступають 
фактором зростання капіталу, а забезпечують контроль за його соціальною місією.

Егоїстичні й суспільні ділові інтереси суб’єктів бізнесу відображають дві проти-
лежні тенденції формування ділових відносин, а саме:

– тенденцію конкуренції або суперництва;
– тенденцію інтеграції діяльності різних суб’єктів економіки в єдиний потік 

суспільно-корисної діяльності.
Ці тенденції є протилежними, але вони завжди доповнюють і обумовлюють на-

явність одна одної. Егоїстичні та суспільні інтереси бізнесу не співвідносяться між 
собою як первинні та вторинні, вони абсолютно рівнозначні і проявляються в ді-
яльності підприємців одночасно. 

Усе це свідчить, що бізнес, переслідуючи свої власні інтереси, тим самим спри-
ятиме розвитку людини та спроможний захистити його права. 

Висновки. Найважливіше значення для імплементації «Керівних принципів» має 
їх використання в діяльності кожної фірми. Це передбачає: 

1. Розробку стратегічної економічної моделі, де буде чітко визначено поняття 
прав людини, виявлено зв’язок прав людини і бізнесу, визначено ризики, обов’язки 
і можливості суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Створення економічної моделі впровадження стратегії в кожній корпорації 
передбачає виявлення зобов’язання вищого керівництва в області захисту прав лю-
дини і залучення стейкхолдерів. 

3. Формування напрямів реалізації стратегії: перегляд стратегії діяльності під-
приємства в аспекті прав людини, виявлення напрямів діяльності підприємства, які 
вже були пов’язані з правами людини; визначення потенційних ризиків і можливос-
тей їх запобігання в контексті прав людини.

4. Розробку процедури впровадження підприємницької діяльності в аспекті за-
хисту прав людини: визначення напрямів діяльності бізнесу із захисту прав людини, 
проведення оцінки ризиків у галузі дотримання прав людини на всіх етапах упро-
вадження нових проєктів або нових напрямів діяльності, включення принципів за-
хисту прав людини в поточний процес управління. 

5. Визначення потенціалу та можливостей бізнесу в аспекті захисту прав людини: 
включення принципів захисту прав людини в бізнес-культуру компанії, у взаємовід-
носини із стейкхолдерами, впровадження необхідних освітніх програм, включення 
принципів захисту прав людини у внутрішню та зовнішню звітність фірм. 

6. Формування критеріїв контролю за ефективністю реалізації принципів захис-
ту прав людини: визначення показників для оцінювання, ефективності діяльності 
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в цьому напрямі, розробка та використання методики отримання кількісних та якіс-
них даних. 

Коротка анотація до статті
Анотація. Доводиться необхідність економічного підходу в дослідженні бізнесу 

та прав людини. Економічний підхід дозволяє: а) виявити зміст прав людини, що 
потребують захисту; б) проаналізувати інтереси бізнесу, що спрямовані на права 
людини; в) окреслити коло суб’єктів, які потрапляють у сферу інтересів бізнесу; 
г) розкрити конфлікти між інтересами бізнесу та стейкхолдерів; д) зрозуміти роль 
держави в опосередкуванні інтересів бізнесу та прав людини. 

Ключові слова: права людини, бізнес, принципи підприємницької діяльності, 
стейкхолдери, конфлікти інтересів. 
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тодики оцінки упущеної вигоди в суб’єктів господарювання. Запропоновано засто-
совувати метод моделювання для визначення розміру упущеної вигоди. Розроблено 
алгоритм проведення судової експертизи при вирішенні завдань із визначенням 
розміру збитків (упущеної вигоди). 

Ключові слова: збитки, недоотриманий прибуток, метод інформаційного моде-
лювання, судовий експерт-економіст, методика.

JEL Classification: D61, К41, К42, М20.

Постановка проблеми. Узагальнення експертної практики за остан-
ні роки свідчить про збільшення кількості матеріалів, які було повернуто без 
виконання судово-економічних досліджень. Однією з причин цього стала 
непов нота наданих на експертизу об’єктів дослідження або їх відсутність 
унаслідок часткової втрати, пошкодження, що унеможливило їх надання на 
дослідження судом чи слідчими органами. Водночас призначення судової 
експертизи в окремих випадках є обов’язковим, зокрема в разі визначення 
розміру матеріальних збитків [1, п. 6 ч. 2 ст. 242]. Обов’язковість призначен-
ня експертизи зумовлена необхідністю доказування тих обставин, без вста-
новлення яких неможливе всебічне та повне розслідування вчиненого кри-
мінального правопорушення та визначення розміру збитків та/або неодержа-
ного доходу (упущеної вигоди). У цьому контексті об’єктивно виникає 
потреба у формуванні науково-методичних рекомендацій, які регламентува-
тимуть порядок дій експерта за умови відсутності всіх необхідних відомостей 
про об’єкт дослідження, визначатимуть джерела інформації та рекомендова-
ні методи дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання визначення сутності збитків та 
їх видів досліджено в працях таких учених, як Л. А. Будник (L. A. Budnyk) [2], 
С. Г. Зинченко (S. H. Zynchenko) [3], О. О. Маркіна (O. O. Markina) [4], Т. В. Па-
єнтко (T. V. Paientko) [4], Г. Прохоров-Лукін (H. Prokhorov-Lukin) [5], С. Р. Ро-
манів (S. R. Romaniv) [2], С. І. Саченко (S. I. Sachenko) [2] та ін. Водночас 
реалії господарського життя та експертна практика потребують більш чіткого, 
однозначного тлумачення всіх видів збитків, яких може зазнати суб’єкт гос-
подарювання. Особливої актуальності в цьому контексті набуває упущена 
вигода, питання сутності та визначення якої недостатньо врегульовані.

Формулювання цілей. Метою статті є розробка науково-методичних 
рекомендацій до вирішення експертних завдань з проведення дослідження 
визначення розміру збитку (упущеної вигоди) в межах усіх видів економічної 
експертизи, пов’язаних із дослідженням документів бухгалтерського, подат-
кового обліку й звітності, економічної діяльності підприємств і організацій 
та фінансово-кредитних операцій, у разі коли суд чи слідство не мають мож-
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ливості забезпечити експерта документами в повному обсязі внаслідок їх 
відсутності, втрати чи пошкодження.

У процесі дослідження були використані методи систематизації, узагаль-
нення та порівняння, а також графічний і табличний методи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розгляд справ щодо відшко-
дування збитків та/або неодержаного доходу (упущеної вигоди) є тим випад-
ком у судовій практиці, коли призначається судово-економічна експертиза, 
головним завданням якої є встановлення документальної обґрунтованості 
збитків, доходу (упущеної вигоди) [2]. 

Поняття збитків законодавчо визначено нормами Цивільного кодексу 
України (ЦКУ) та Господарського кодексу України (ГКУ). Так, ЦКУ визна-
чено, що «збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням 
або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зро-
бити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які 
особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було 
порушене (упущена вигода)» [6, ч. 2 ст. 22]. Якщо виходити з прямого змісту 
цієї норми, збитки – це грошова вартість втраченого майна та додаткових ви-
трат на його відновлення, що являють собою реальні (прямі) збитки, а також 
неодержаний дохід, що є упущеною вигодою.

У ГКУ під збитками розуміються «витрати, зроблені управненою сторо-
ною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або 
додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною» 
[7, ч. 2 ст. 224]. Тож не дивлячись на термінологічну відмінність, поняття 
реальних (прямих) збитків і упущеної вигоди близькі як у цивільному, так 
і господарському законодавстві. Разом із тим ст. 225 ГКУ [7, ч. 1 ст. 225] до 
складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила госпо-
дарське правопорушення, включено «неодержаний прибуток (втрачена ви-
года), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі 
належного виконання зобов’язання другою стороною». Крім того, до складу 
збитків віднесено:

− вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена 
відповідно до вимог законодавства;

− додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість 
додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, 
яка зазнала збитків унаслідок порушення зобов’язання другою стороною;

− матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених 
законом.
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Із зазначеного вище виходить, що збитки є грошовим вираженням майно-
вої та моральної шкоди, яка, у свою чергу, складається з трьох частин (ви-
дів) (рис. 1).
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Рис. 1. Складові частини збитку внаслідок порушення зобов’язання однією із сторін 

Джерело: побудовано за даними [2-7]. 
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Джерело: побудовано за даними [2–7].

Доцільно зазначити, що в ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» наведене наступне визначення упущеної вигоди – це «дохід або 
прибуток, який міг би одержати суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності в разі 
здійснення зовнішньоекономічної операції і який він не одержав внаслідок дії 
обставин, що не залежать від нього, якщо розмір його передбачуваного доходу 
або прибутку можна обґрунтувати» [8]. Разом із тим, визначаючи методичні 
підходи до оцінки упущеної вигоди, слід ураховувати, що втрата доходу не 
завжди буде тотожною втраті прибутку в поточному періоді, а може призвести 
до втрати прибутку в майбутньому. Так, збитками відповідно до ст. 74 Конвен-
ції ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу 1980» є упущена вигода 
(lost profi t), що включає будь-яке передбачуване збільшення активів сторони, 
яке не сталося з причини порушення договору другою стороною [9]. 

У вітчизняному законодавстві відсутня дефініція терміна «упущена ви-
года», що призводить до його неоднозначного тлумачення в експертній прак-
тиці. Водночас нормами ГКУ передбачено, що потерпіла сторона має право 
на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в до-
говорі. Крім того, сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язання, 
а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди 
другої сторони від виконання прийнятих зобов’язань у натурі [7, ст. 216]. У той 
самий час ЦКУ передбачено, що «особа, яка завдала шкоди, звільняється від 
її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини» [6, ч. 2 
ст. 1166]. Отже, для стягнення збитків чи відшкодування завданої шкоди внас-
лідок невиконання договору чи взятих зобов’язань потрібна наявність усіх 
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елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки; 
збитків (шкоди); причинного зв’язку між протиправною поведінкою боржни-
ка та збитками (шкодою); вини. За відсутності хоча б одного з цих елементів 
цивільна відповідальність не настає.

Ураховуючи все вищезазначене, вважаємо, що при розгляді експертом 
питання щодо факту наявності збитків та оцінки їх розміру слід розмежову-
вати юридичні та економічні аспекти. Оскільки економічна сутність збитків 
означає, що для потерпілої особи настають негативні наслідки у вигляді до-
даткових майнових втрат або неодержання прибутку (доходів), який мав би 
бути отриманий за звичайних обставин. З юридичної ж точки зору збитки – це 
негативні для потерпілої особи наслідки в майновій сфері, які є результатом 
неправомірних дій іншої особи. 

У межах своєї компетенції судові експерти досліджують виключно еконо-
мічні збитки, які мають грошовий вираз і можуть бути у формі додаткових витрат, 
втрати або пошкодження майна та у формі неотриманого прибутку/доходу (упу-
щеної вигоди). Основний склад економічних збитків наведено на рис. 2.

Рис. 2. Склад економічних збитків, дослідження яких знаходиться в межах 
компетенції судового експерта-економіста

Джерело: побудовано за даними [2–7].
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Рис. 2. Склад економічних збитків, дослідження яких знаходиться в межах компетенції 
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Дослідження економічних збитків здійснюється з урахуванням вимог На-
ціонального положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні ви-
моги до фінансової звітності», у положеннях якого збиток визначено як «пере-
вищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені 
ці витрати» [10, п. 3 розділу 1]. Разом із тим відповідно до П(С)БО 15 «Дохід» 
«доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів 
або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу 
за звітний період», а «прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані 
з ними витрати» [11, п. 5]. Це узгоджується зі ст. 1 Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні», у якій зазначено, що 
«економічна вигода» – це потенційна можливість отримання підприємством 
грошових коштів від використання активів [12]. 

Відмітимо, що в чинному законодавстві має місце уточнення виду збитків, 
які підлягають відшкодуванню, в окремих випадках (виконавця за порушення 
договору, зберігача, страховика) – лише реальних збитків [6, ст. 900, ст. 951, 
ст. 988], а у випадку, коли йдеться про управителя – упущеної вигоди [6, 
ст. 1043]. Разом із тим у ЦКУ відсутня деталізація відповідальності щодо виду 
економічних збитків у разі порушення взятих зобов’язань [6, ст. 231, ст. 850, 
ст. 879]. Таке уточнення є важливим, оскільки упущена вигода відрізняється 
від реальних збитків тим, що останні характеризуються зменшенням наявно-
го майна потерпілого (проведені витрати, знищення і пошкодження майна), 
а упущена вигода – тим, що наявне майно могло б збільшитися, якби не пра-
вопорушення. 

Ураховуючи все вищезазначене, вважаємо, що упущена вигода – це роз-
рахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, що базується на 
документах, які беззастережно підтверджують реальну можливість отриман-
ня потерпілим суб’єктом господарювання грошових сум (чи інших цінностей), 
якби учасник відносин у сфері господарювання не допустив правопорушення. 
Отже, втрати у формі упущеної вигоди в режимі договірної відповідальності 
пов’язані з існуванням реальних збитків. Саме тому при проведенні судової 
експертизи з питань оцінки розміру упущеної вигоди внаслідок порушення 
договірних умов у більшості випадків воно формулюється як додаткове зав-
дання, а головним є визначення реальних збитків. 

При проведенні досліджень слід ураховувати, що в бухгалтерському об-
ліку потерпілого підприємства господарську санкцію за порушення умов 
господарських договорів відображають за кредитом субрахунка 715 «Отрима-
ні штрафи, пеня, неустойки» в кореспонденції з дебетом субрахунка 374 «Роз-
рахунки за претензіями». При цьому дохід відображають у момент визнання 
боржником сум збитків, що підлягають відшкодуванню, або в момент отри-
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мання рішення господарського суду про їх стягнення на підставі ст. 4 Закону 
України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» [12].

Доцільно зазначити, що в Україні діє ряд методик щодо визначення збитків 
(табл. 1). Проте Методики розрахунку упущеної вигоди, яка б відповідала реа-
ліям сьогодення, немає. Тому в практиці судових експертиз використовується 
Тимчасова методика визначення розміру шкоди (збитків), заподіяної порушен-
нями господарських договорів, схвалена Державною комісією Ради Міністрів 
СРСР з економічної реформи 21 грудня 1990 р. (далі – Тимчасова методика). 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика діючих методик щодо визначення збитків

Назва методики Зміст
1 2

Про затвердження такс для об-
числення розміру шкоди, запо-
діяної внаслідок знищення або 
пошкодження дерев і чагарни-
ків, затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
8 квітня 1999 р. № 559 із змінами 
та доповненнями

Встановлені такси для обчислення розміру шко-
ди, заподіяної підприємствами, установами, орга-
нізаціями та громадянами зеленим насадженням 
у межах міст та інших населених пунктів внаслі-
док: знищення або пошкодження дерев і чагар-
ників; знищення або пошкодження газонів і квіт-
ників; використання не за призначенням парків, 
скверів, гідропарків, інших озеленених та земель-
них ділянок, відведених для їх створення, а також 
самовільний проїзд та заїзд на них транспортних 
засобів, засмічення водойм на їх територіях

Методика розрахунку розмірів 
відшкодування збитків, заподі-
яних державі внаслідок пору-
шення законодавства про охоро-
ну та раціональне використання 
водних ресурсів, затверджена 
Наказом Міністерства охорони 
нав колишнього природного се-
редовища України від 20 липня 
2009 р., № 389 зареєстрована 
в Міністерстві юстиції України 
14 серпня 2009 р. за № 767/16783 
із змінами та доповненнями

Встановлено порядок визначення розмірів від-
шкодування збитків, заподіяних державі внас-
лідок порушення законодавства про охорону 
та раціональне використання водних ресурсів 
у разі: забруднення водних об’єктів, у тому чис-
лі пов’язаного із самовільними та аварійними 
скидами у водний об’єкт забруднюючих речо-
вин та фізико-хімічних показників; забруднен-
ня поверхневих та підземних вод під впливом 
полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та 
промислових відходів; самовільного викорис-
тання водних ресурсів за відсутності дозвільних 
документів, у разі перевищення встановлених 
у дозволі на спеціальне водокористування лімі-
тів; забору, використання води та скиду забруд-
нюючих речовин із зворотними водами з пору-
шенням умов водокористування, встановлених 
у дозволі на спеціальне водокористування
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Закінчення табл. 1
1 2

Методика визначення розмірів 
відшкодування збитків, заподія-
них державі внаслідок самовіль-
ного користування надрами, за-
тверджена наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів 
України від 29 серпня 2011 р., 
№ 303, зареєстрована в Мініс-
терстві юстиції України 19 ве-
ресня 2011 р. № 1097/19835

Визначено розміри відшкодування збитків, за-
подіяних державі внаслідок самовільного ко-
ристування надрами (за відсутності дозвільної 
документації)

Тимчасова методика визначення 
розміру шкоди (збитків), запо-
діяної порушеннями господар-
ських договорів, схвалена Дер-
жавною комісією Ради Міністрів 
СРСР з економічної реформи 
21 грудня 1990 р.

Методика може бути застосована при відсутнос-
ті договірних відносин, зокрема, для визначен-
ня розміру шкоди (збитків) за зобов’язаннями 
зі спричинення шкоди; збитку (збитків), поне-
сених підприємством у результаті виконання 
вказівок вищого органу, який порушив права 
підприємств, а також унаслідок неналежного 
здійснення вищим органом своїх обов’язків сто-
совно підприємства

Методика вирішення судово-еко-
номічною експертизою питань 
щодо спричинення матеріальних 
збитків (реєстраційний код з Ре-
єстру методик проведення судо-
вих експертиз 11.0.22)

Практичне значення при проведенні судово-еко-
номічних досліджень з питань, пов’язаних з ви-
значенням розміру недоотриманого прибутку 
(упущеної вигоди), збитків та інших втрат, зав-
даних суб’єктам підприємницької діяльності

Джерело: побудовано за даними [13–17].

Доцільно зазначити, що в положеннях Тимчасової методики надається 
визначення недоотриманих доходів (упущеної вигоди) як усіх доходів, які 
б отримала потерпіла сторона, якби було виконане зобов’язання на день по-
зову (наприклад, прибуток, недоотриманий унаслідок скорочення обсягів 
виробництва або обсягів реалізації, зміни асортименту виготовленої продук-
ції, погіршення її якості тощо) [16, п. 3 р. 1]. 

Тимчасова методика пропонує орієнтовний перелік характерних наслідків 
порушення договору та відповідні поелементні складові збитків, містить 
рекомендації щодо методів обчислення збитків, при цьому наводяться при-
клади їх розрахунку (наприклад, при зменшенні обсягів виробництва про-
дукції, простоях, заміні сировини тощо). Крім того, вона передбачає, що 
збитки визначаються не зі змісту порушення договору, а з характеру наслідків 
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порушення, оскільки одне й те ж порушення може викликати різні наслідки, 
так само як різні порушення можуть викликати однакові наслідки [16].

На нашу думку, застосування положень Тимчасової методики щодо оцін-
ки упущеної вигоди можливе із застосуванням методу інформаційного та 
математичного моделювання в частині, що не суперечить чинному законодав-
ству України. 

Вибір експертом-економістом тієї чи іншої моделі визначається можливос-
тями суб’єктивного сприйняття експертом даних, які отримані в ході дослід-
ницьких експертних процедур. Так, метод інформаційного моделювання може 
бути застосований при проведенні експертиз щодо оцінки недоотриманого 
прибутку (упущеної вигоди) в результаті скорочення обсягів виробництва або 
реалізації продукції (робіт, послуг), зниження якості виготовлюваної продукції 
(робіт, послуг), зміни асортименту виготовленої продукції (робіт, послуг). 

Метою інформаційного моделювання є систематизація обліково-економіч-
ної, нормативно-правової інформації про об’єкт дослідження. Оскільки мо-
дель – це такий аналог, що суттєво подібній оригіналу, а відмінності несуттє-
ві, відповідно до умов конкретної пізнавальної задачі [18] застосування ме-
тоду інформаційного моделювання надає можливість, на підставі 
інформаційних джерел, побудувати «модель» як своєрідний інструмент піз-
нання для дослідження об’єкта – «недоотриманого прибутку». 

При дослідженні недоотримання прибутку (упущеної вигоди) внаслідок 
втрати інвестиційної можливості найбільш результативним є метод матема-
тичного моделювання. Математичне моделювання недоотриманого прибутку 
(упущеної вигоди) – це один із методів економіко-математичного аналізу, який 
полягає в дотриманні технології прагматичної побудови математичної моделі, 
що дозволяє експерту обґрунтувати найбільш адекватну інтерпретацію ре-
зультатів моделювання. 

Виконання економічних експертиз щодо недоотримання прибутку (упу-
щеної вигоди) методом моделювання можливе лише за умови створення мо-
делі на принципах інформаційної достатності та нормативного визначення 
основних параметрів (показників) об’єкта дослідження. 

Додержання принципу інформаційної достатності при проведенні еконо-
мічних експертиз забезпечується за умови наявності в матеріалах, наданих на 
дослідження, таких об’єктів:

− первинні документи (видаткові накладні, акти приймання-передачі, 
касові та банківські документи, митні декларації, інвентаризаційні описи, 
матеріальні звіти, лімітно-забірні картки, акт-вимоги на заміну матеріалів, 
накладна-вимога на відпуск матеріалів, відомості нарахування заробітної 
плати, планові калькуляції собівартості реалізованої продукції, норми витрат 
матеріалів, технологічна документація, кошториси тощо);
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− облікові реєстри (картки складського обліку, касові книги, реєстри по-
даткових накладних, відомості аналітичного обліку, меморіальні ордери, 
журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, головні книги тощо);

− фінансова (бухгалтерська) статистична та податкова звітність.
При проведенні дослідження як джерела інформації можуть також вико-

ристовуватися інші матеріали справи: висновки експертів інших спеціальнос-
тей; договори з контрагентами; положення про облікову політику; проєктно-
технічна документація; статутні та реєстраційні документи; акти ревізій, 
висновки аудиторів тощо.

Разом із тим відсутність окремих об’єктів дослідження внаслідок втрати 
або знищення частини документів не виключає можливості застосування 
методу моделювання при проведенні судово-економічної експертизи, а на-
впаки, його застосування буде найбільш результативним для обґрунтування 
висновку експерта з поставлених питань. 

Законодавчі та нормативні акти, якими визначаються основні параметри 
(показники) об’єкта дослідження, залежать безпосередньо від самого об’єкта 
дослідження та завдань, які ставляться на вирішення експерта-економіста. 
Наприклад, у разі оцінки недоотримання прибутку внаслідок поставки това-
рів неналежної якості або некомплектних товарів, недопоставки чи простроч-
ки поставки товарів, для характеристики визначених якісно-кількісних влас-
тивостей об’єкта експертом використовуються Положення про поставки 
продукції, Положення про поставки товарів, норми ЦКУ та ГКУ тощо.

Наостанок сформуємо алгоритм проведення судової експертизи з вирішен-
ня завдань, пов’язаних із визначенням розміру недоотриманого прибутку 
(упущеної вигоди) (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм проведення судової експерти із вирішення завдання щодо оцінки 
недоотриманого прибутку (упущеної вигоди)

Джерело: побудовано автором.
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Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, зазна-
чимо, що питання сутності та порядку визначення розміру упущеної вигоди 
повинно бути нормативно врегульоване з урахуванням запропонованих науко-
во-методичних рекомендацій. Наприклад, запропонований алгоритм прове-
дення судової експертизи з вирішення завдань визначення розміру збитків 
(упущеної вигоди) може стати методичною основою економічних досліджень, 
пов’язаних з оцінюванням розміру недоотриманого прибутку (упущеної ви-
годи) підприємством унаслідок порушення зобов’язань другою стороною. 
Урахування такого алгоритму в практиці судово-економічної експертизи до-
зволить експерту надати висновок на поставлені питання замість складання 
повідомлення про неможливість проведення експертизи. Це, у свою чергу, 
позитивно вплине на рівень експертного забезпечення розгляду справ у суді 
чи досудового розслідування, а також дозволить забезпечити захист еконо-
мічних інтересів як суб’єктів господарювання, так і окремих фізичних осіб 
у разі невиконання однією зі сторін узятих зобов’язань.

Перспективним напрямом подальших наукових досліджень є розробка 
методики оцінювання упущеної вигоди з використанням методу моделювання.
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В статье исследованы нормативно-правовые подходы к определению сущности 
терминов «ущерб» и «упущенная выгода». Определены виды убытков. Проанализи-
рованы действующие методики оценки упущенной выгоды у субъектов хозяйство-
вания. Предложено применять метод моделирования для определения размера 
упущенной выгоды. Разработан алгоритм проведения судебной экспертизы при ре-
шении задач по определению размера убытков (упущенной выгоды).

Ключевые слова: убытки, недополученная прибыль, метод информационного 
моделирования, судебный эксперт-экономист, методика.

A. V. KHOMUTENKO
Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Finance, 

Odessa National Economic University, Ukraine, Odessa
V. P. KHOMUTENKO
Candidate of Sciences (Economics), Professor, Judicial Expert, Ukraine, Odessa
D. V. MOTYGIN
Head of the Department of Economic Research of the Odessa Research Expert Forensic 

Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine, Odessa

PROBLEMS OF SOLVING EXPERT TASKS  
FOR DETERMINING LOST PROFIT

Problem setting. Generalization of expert practice in recent years indicates an increase 
in the amount of materials returned without conducting forensic research. One of the reasons 
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for this was the incompleteness of the submitted research objects or their absence due to 
partial loss, damage that made it impossible for them to be submitted for examination by 
the court or investigative bodies. At the same time, the appointment of forensic examination 
in some cases is obligatory, in particular, in the case of determining the amount of material 
damages. The obligation to appoint an examination is conditioned by the need to prove 
those circumstances, without which it is impossible to comprehensively and fully investigate 
the committed criminal offense and determine the amount of losses and / or lost income 
(loss of profit). In this context, there is an objective need to formulate scientific and 
methodological recommendations, which will regulate the procedure of the expert research, 
in the absence of all necessary information about the object of study, determine the sources 
of information and recommended research methods.

Recent research and publications analysis. The question of determining the nature 
of losses and their types was investigated in the writings of such scientists as L. A. Budnyk, 
S. H. Zynchenko, O. O. Markina, T. V. Paientko, H. Prokhorov-Lukin, S. R. Romaniv, 
S. I. Sachenko and others. At the same time, current realities of economic life and expert 
practice require a clearer, unambiguous interpretation of all types of losses that an entity 
may suffer. Of particular relevance in this context is take on the lost profit, the issues of 
nature and definition of which are not sufficiently settled.

Paper objective. The purpose of the article is to develop scientific and methodological 
recommendations for solving expert problems in the study of determining the amount of 
loss (lost profit).

Paper main body. The economic nature of the loss means that for the injured person 
there are negative consequences in the form of additional property loss or loss of profit 
(income) that would normally have been received. From a legal point of view, losses are 
negative consequences for the injured person in the property sphere, which are the result 
of the wrongful acts of another person. Within their competence, forensic experts investigate 
exclusively economic losses that are monetary in nature and can take the form of additional 
expenses, loss or damage to property, and in the form of loss (lost profit). The choice of 
an expert economist of a particular model is determined by the ability of the expert to 
subjectively perceive the data obtained during the research expert procedures. The method 
of informational modeling can be applied in carrying out of examinations on estimation 
of the lost profit (lost profit) as a result of reduction of production volumes or sales of 
products (works, services), decrease of quality of manufactured products (works, services), 
change of assortment of manufactured products (works, services).

Conclusions of the research. The proposed algorithm for forensic analysis of loss 
(profit loss) problems can be a methodological basis for economic studies related to 
assessing the amount of profit (lost profit) of an enterprise as a result of a breach of 
obligations by the other party. Consideration of such an algorithm in the practice of forensic 
economic examination will allow the expert to give a conclusion on the questions raised 
instead of writing a report on the impossibility of conducting an examination. This, in turn, 
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will have a positive impact on the level of expert support for court cases or pre-trial 
investigations, as well as ensure the protection of economic interests of both economic 
entities and individuals in the event of one party failing to fulfill its obligations.

Short Abstract for the article
Abstract. The article explores the regulatory approaches to defining the terms “loss” 

and “lost profit”. The types of losses are determined. The existing methods of estimation 
of the lost profit at economic entities are analyzed. It is suggested to use a simulation method 
to determine the amount of lost profit. An algorithm of forensic analysis in solving problems 
in determining the amount of losses (lost profits) has been developed.

Keywords: losses, lost profit, information modeling method, forensic expert-economist, 
methodology.
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In 2014 National Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN RI) recording there 
are about 25.000 Ha lands has been set as abandoned land. Head of BPN RI said that 
abandoned land which has been recorded reaches 1,2 million Ha. From those total, half 
has been determined by BPN as abandoned land. The aim is done for analysis in Juridical 
about Implementation of land policy in utilization and abandoned land control. The method 
is using Normative Juridical, with statute approach, conceptual approach, and case study, 
with collecting the primary and secondary legal materials. The main problems faced in 
control and utilization of the abandoned land is an implementation of identification 
regarding the presence of abandoned land has not proceeded in accordance with the 
provisions, the civil rights of former rights holder’s problems, term of rights with funding 
to identification and inventory of abandoned land. The Role of Local Government Regions 
with authority that they have in the field, can be optimally to synergy is implementation 
abandoned land control can be used as a basis of first data abandoned land recording in the 
District/City area.

keywords: abandoned land, law, land policy, constitution, and state regulation.

introduction
In 2014 National Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN RI) recorded 

that around 25.000 hectare lands set as abandoned land. Head of BPN RI said that 

1  © Wibowo T. S., 2020. Article is published under the terms of the Creative Commons License – Attribution 
4.0 International (CC BY 4.0). 
Available at http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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abandoned land which has been recorded reaches 1,2 million Hectare. From those 
total, half has been determined by BPN as abandoned land. The total land set as 
abandoned land around 60.000 ha. From those total, it must pass the litigation 
foremost (Qanitat, 2014). Those data is shows that many land still not yet managed. 
With the increase in development in all fields of agriculture, settlement, and industry, 
the need for land is also increasing. The increasing need for land is also increasing 
the problems caused by the land that must be dealt with immediately. 

Abandonment land is unfair actions, which can cause the loss of opportunities 
to realize the economic potential of the land. Moreover, abandonment land is also 
impact on the achievement of various development program objectives, vulnerable 
food security and national economic security, closed access social-economic of 
citizen especially farmer, and disturbed sense of justice and social harmony. 
Abandonment land is violence on obligations of right holders must carry out or the 
party has obtained in the basis of land tenure. The nation gives the land rights or 
management rights to right holder to be managed, used, and utilized and maintained 
properly to prosperity for right holder is also intended to citizen prosperity, nation 
and state.

The land condition (indicates) abandon in Indonesia now is very large. Based on 
the BPN Identification result in 2011, there are around 7.3 million hectares of land 
that indicates abandoned; while the land has been declared abandoned is 459 land 
areas (Toha, 2012), the extent land is increase, because the data in 2007 abandoned 
land is 7,1 Million Hectares in outside forest land (Winoto, 2007). An abandoned 
area of that size is 14 times the size of Singapore. The last data (2014), the land 
potential (indicates) abandonment is reaches 7,5 million hectare (Mulyanto, 2014).

Various laws and regulations have been formed, the policy has been taken to 
handle the problem about abandoned land, but the results are still not as expected. 
In New Order era, is already existed Minister of Home Affairs Instruction Number 
2/1982 about abandoned land control in Urban Areas That Are Controlled by Legal 
Entities/Individuals that Are Not Utilized/abandonment. Afterwards, Minister of 
Home Affairs Decree Number 268/1982 about concerning the Principles of Policy 
for Controlling/Utilizing Land Reserved for and/or Controlled by Companies. In 
reformation era, it appeared the Government Regulation Number 36/1998 is about 
Control and Utilization of Abandoned Land juncto Decree Head of BPN Number 
24/2002 as implementing regulation. The Government Regulation/GR is changing 
by GR Number 11/2010 about Procedures for Control of Abandoned Land and 
Agreement Number 5/2011 about The Procedure for Utilizing the Land of the 
Former State of Abandoned Land.

Although regulation and Policy has been made but the fact of the total land 
(indicates) abandoned is increased, efforts to control and exploit neglected land 
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more far from the first purpose, which is realize the agrarian justice in agrarian 
reform line. If agrarian reform does only to restructure the order of Authority and 
land ownership only, agrarian reform only has a purpose as a mere social change 
(Nurlinda, 2013), agrarian justice is not yet reached. Therefore, control and 
utilization abandoned land must lead to agrarian justice as a mandate from 
Constitutional Article 33 paragraph (3) of 1945. Based on the description stated 
above is interesting to do a research with the title “implementation of land policy 
in utilization and abandoned land control.”

2. Overview of Abandoned Land
Land is an asset of Indonesia nation. These existences become the main pillar 

of national and state life. But, now it has been controlled or owned, both existing 
land rights and new ones based on the acquisition land in some place is still many 
in abandoned conditions. Therefore, implementation of abandoned land use policies 
this must be sure (1) this abandoned land can contributes, it means in supporting 
utilization land process in Indonesia, economic, and citizen welfare with decreasing 
environment quality, and in the same time, (2) can minimize law complications 
while in utilization of abandoned land.

3. Methodology
The research type is a kind of law research with normative law study matters. 

This research is study about statutory regulation that connecting with Land Policy 
in the Utilization and Control of Abandoned Land.

This research is normative research with using statue approach. This approach 
is examining all constitution and regulations relating to legal issues that are being 
addressed (Marzuki, 2005). Conceptual approach is done while not move from 
existing legal regulations. In using conceptual approach and it connected to law 
principal (Marzuki, 2005). The concept is focusing general business concepts and 
especially companies formed in joint ventures. Moreover, reviewed with case study 
it connecting with material studied. Statute pproach is done with collecting an then 
analyze with concluding contextulization with discussion context, while conceptual 
approach is done with collecting opion of law expert to answer the problem. The 
secondary law is consist of texts book, journals, the research result in the form of 
thesis, essay and other. The collecting Law data is done with examine and review 
the legal materials that have been determined.

4. Discussion
A. General Policy on Land Use and Utilization
Article 33 paragraphs (3) The Constitution 1945 in has mandated that “The land, 

the waters and the natural resources within shall be under the powers of the State 
and shall be used to the greatest benefit of the people.” 

Statute of The People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia 
(MPR RI) Number IX/MPR/2001 about Agrarian Development and Natural 
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Resource Management, in Article 2 it stated that Agrarian Development contain 
a continuous process with regard with realignment of control, ownership, user and 
utilization agrarian resources, implemented in order to achieve legal certainty and 
legal protection with justice and prosperity for entire Indonesian citizen. Thus, in 
Article 4 letter h. is stated that implementation of social function, sustainability and 
ecological function in accordance with local socio-cultural conditions.

The Constitutional Number 5/1960 or it is often called with Agrarian Principles 
Law/UUPA (State Gazette of 1960 Number 104, Additional State Gazette (TLN) 
No. 2043), in Article 6, stated that “All land rights have a social function”. 
Formulation of the article get the description in general explanation, UUPA Chapter 
II number 4, that is, the right to any land that is in a person cannot be justified, that 
the land will be used or not used solely for his personal interests, and cause harm 
to the community. The use of land must be adapted to the conditions and nature of 
the rights, so it benefits both the welfare and happiness that has it and also benefits 
the community and the State.

If connecting between Article 6 with Article 15 UUPA and all the land right 
must well maintain, in order to increase its fertility and prevent damage. The well 
maintains obligation land only become the burden of any person, legal entity or 
agency that has a legal relationship with the land. The land right, will be deleted 
automatically if the land is abandoned. As regulated in: 1) Article 27 letter a number 
3: Freehold; 2) Article 34 letter e: Cultivation Rights (HGU); 3) Article 40 letter e: 
Building Rights (HGB).

The Constitution Number 32/2004 about regional government (State Gazette 
of 2004 Number 125, TLN Number 4437). The regulation Article 13 Constitutional 
Number 32/2004, stated that Mandatory Affairs which are the authority of provincial 
regional governments include: a. development planning and control; b. spatial 
planning, utilization and supervision; Article 13 letter k. land services including 
cross-regency/city. Article 14 states that mandatory affairs which become the 
authority of regional governments for regencies/cities include: a. development 
planning and control; b. space planning, utilization and supervision; Article 14 letter 
k. land service.

The Constitutional Number 41/2009 is about Protection of Sustainable Food 
Agriculture Land (State Gazette of 2009 Number 149, TLN Number 5068). In Article 
1 point 22 it stated that abandoned land is land that has been given rights by the 
State example Ownership Right (HM), Right Of Exploitation (HGU), Right Of 
Building (HGB), Usage Right, Management Right, the basis for control of land that 
is not cultivated, not used, or not utilized in accordance with the circumstances or 
the nature and purpose of the granting of rights or basis for control. Article 9 
paragraph (3) stated that abandoned land is one of the object land preparation for 
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Sustainable Food Agriculture (State Gazette of 2009 Number 149, TLN Number 
5068). Article 29 paragraph (4): abandoned land can be converted into a land for 
Sustainable Food Agriculture, if: a. the land given right of his land but half or entire 
but part or all of it is not cultivated, not used, and not utilized in accordance with 
the nature and purpose of granting rights; or b. the land for more than 3 (three) years 
has not been utilized since the date the rights were issued.

In the description of Article 29 Constitutional, is stated that for the purposes of 
developing Sustainable Food Agriculture Land, as a Sustainable Food Agriculture 
Reserve Land, the takeover can be carried out by the State without compensation 
and subsequently used as an object of agrarian reform to be distributed to farmers 
without land or narrow land that can use it for food crops. Therefore, citizen roles 
in neglected land surveillance with the report on the use of land that is considered 
abandoned to be proposed as land for sustainable food agriculture (LCPPB).

The government and regional government are obligate to gives the protection 
and utilization with and appropriate incentives for farmers who have land rights 
wants to use their land for food agriculture, but is poor and has limited access to 
production factors until abandoned the land.

Government Regulation (PP) Number 40/1996 concerning HGU, HGB and 
Land Use Rights (Additional State Gazette Year 1996 Number 58, TLN Number 
3643). Concerning the abolition of land rights, as regulated in Article 17 paragraph 
(1) letter e: HGU, Article 35 paragraph (1) letter: HGB, and Article 55 paragraph 
(1) letter e: Right to Use.

Government regulation Number 16/2004 is about concerning Land Stewardship 
(Additional State Gazette Year 2004 Number 4385). This PP was born to maintain 
the provisions Article 16 paragraph (2) of Constitutions (UU) Number 24/1992 
concerning Spatial Planning. The C is in its development based on provisions Article 
79 of Law Number 26/2007 which is declared revoked and declared invalid. PP 
Article 6, stated that Land Stewardship Policy is implemented against: a. land plots 
with pre-existing rights whether or not registered; b. State land; c. ulayat land 
customary land in accordance with applicable laws and regulations.

Article 7 paragraphs (1) on the land above, usage and utilization of the land 
must be in accordance with the Regional Spatial Plan (RTRW); paragraph 
(2) The suitability of the use and utilization of land against RTRW is determined 
based on guidelines, standards and technical criteria set by the Government. 
Paragraph (3) the guidelines, standards and technical criteria are further 
explained by the Regency/City Government with the condition of each region. 
Paragraph (4) the use of land that is not in accordance with the RTRW cannot 
be expanded or developed to be used. Government Regulation Number 38/2007 
concerning the Sharing of Government Affairs between the Government, 
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Provincial Governments and Regency/City Governments (Statute Gazette 
Number 82/2007, TLN No.4737). 

Article 7 states that mandatory affairs as referred to in Article 6 include: a. 
education; land design; etc. The Division of Government Affairs in the Land Sector 
as listed in Appendix I includes: 1) Location Permit; 2) Land Procurement for Public 
Interest; 3) Settlement of arable land disputes; 4) Settlement of Problems of 
Compensation and Land Compensation for Development; 5) Determination of the 
Subject and Object of Land Redistribution, is as well as compensation for the 
Maximum excess land and Absentee land; 6) Determination of Ulayat Land; 
7) Utilization and Settlement of Blank Land Issues; 8) Permit to open the land 
(assistance task/medebewind); 9). District/City Area Land Use Planning.

Then to implementation of control of spatial use is done from instrument in the 
form of zoning, licensing, incentives and disincentives and sanctions. Permit in the 
scope of utilization can be granted by the Regency / City Government in the form 
of: a. principle permit; b. location permission; c. permit for the use of land use; 
and d. building permit; and e. other permits based on statutory regulation.

Regulation of the Minister from Agrarian Affairs/Head of BPN Number 3 of 
1998 is concerning Utilization of Vacant Land for Food Plants. Regulation of the 
Head of BPN RI Number 4 of 2010 is concerning Procedures to Control Abandoned 
Land. Rules of the Head of BPN has stated in Article 28 that the Decree Head of 
BPN Number 24 of 2002 concerning Provisions for the Implementation of 
Government Regulation (PP) Number 36 of 1998 concerning Control and Utilization 
of Abandoned Land. 

B. Implementation of Land Policy and Abandoned Land Control 
In research conducted by Padjadjaran University Student from Faculty of Law 

shows that implementation of land policy and abandoned land control still face 
obstacle. Both implementations which are refer to PP Number 36 of 1998 or in PP 
Number 11 of 2010 and the implementation of law as the basic law. Many things 
cause these obstacles, the welfare of the people has not been achieved as mandated 
by Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. The obstacles referring to 
these constraints should be assessed with a multi-sector perspective because the 
facts on the field show that obstacles appear not only related to the authority of the 
BPN and the authorities at the level of implementation (regional offices and land 
offices) but also related to the authority of other agency. Many things happen in 
cases of land (indicates) abandoned in West Java Province. 

The example in Tasikmalaya District, the lands (owned by Genteng Marba 
Company and Datar Salam Company) which is being proposed for the process of 
determining abandoned land by Local Land Office to West Java Province BPN 
Regional Office and Central BPN Office, not well monitoring (unknown) by 
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Regional Development Planning Agency (Bappeda) with the local Agriculture and 
Plantation Service, so that in their policies the two agencies still include the two 
lands that are indicated abandoned in agriculture intensification policy in Area of 
Tasikmalaya District. According to the Article 12 PP Number 11 of 2010, land 
proposed to be designated abandoned, must be declared in the status quo conditions. 
This should not have happened because in forming Committee C on duty must 
identification and abandoned land research, department/agency related with 
allotment of land (both at the Regency/City level and at the Provincial level) are 
the member from the Committee C (Nurlinda, Pujiwati and Ishak s, 2013), as 
confirmed in Article 10 Regulation of the Head of the National Land Agency 
Number 4 of 2010 about Procedures for Control of Abandoned Land. As such it 
should Regulation of the Head of the National Land Agency (Bappeda) and 
Agriculture and Plantation Service in Tasikmalaya District knows that.

In West Java Province, the problem of control and utilize of abandoned land is 
quite compliated and great potential for land conflicts/disputes. In West Java 
Province, the land indicates abandoned until 2011 reaches 19.654,2694 Hectare. 
Those lands spreading in some area like Districts of Sukabumi, Karawang, 
Tasikmalaya, Ciamis, and etc; on the basis of ownership rights in the form of 
cultivation rights (HGU), building rights (HGB), right to manage, and even those 
with location permits (Nurlinda, 2014). From those areas in the West Java Province, 
Sukabumi district are the largest abandoned land. From Sukabumi Regency area is 
412.799,54 ha, there is a land (indicates) abandon area of 12,652.8 hectare. The 
lands both are cultivation rights or building rights. In detail these lands can be seen 
in the following table:

Table 1
The lands that (indicates) abandon in Sukabumi District

No. RIGHTS HOLDERS STATUS AREA
1 2 3 4
1 Cibuhung Company HGU 121 Ha
2 Bumi Lestari Abadi Company HGU 538 Ha
3 Intan Hepta Company HGU 634 Ha
4 Intan Hepta (Pandan Arum) Company HGU 583 Ha
5 Hardjasari (Cikapundung) Company HGU 130 Ha
6 Djasulawangi (Ciranggon) Company HGU 1101 Ha
7 Golden Private (Citandoh) Company HGU 340 Ha
8 Priangan (Gunung Walat) Company HGU 480 Ha
9 Priangan (Gunung Walat) Company HGU 124 Ha
10 Sugih Mukti (Halimun) Company HGU 731 Ha
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1 2 3 4
11 Cengkeh Zanzibar (Maranginan) Company HGU 612 Ha
12 Cengkeh Zanzibar (Mataram) Company HGU 363 Ha
13 Pasir Salam (Pasir Salam) Company HGU 199 Ha
14 Putri Perdana Company HGU 90 Ha
15 Tybar Company HGU 1055 Ha
16 Tybar Company HGU 774 Ha
17 Papanmas Permai Sejahtera Company HGB 170 Ha
18 Mustika Raharja Company HGB 30 Ha
19 Surya Nadi Cipta Company HGB 700 Ha
20 Pengembangan Agrowisata Prima Company HGB 215 Ha
21 Jaya Langgasari Persada Company HGB 100 Ha
22 Matahari Caritaria Company HGB 150 Ha
23 Harja Setia Company HGB 630 Ha
24 Nuansa Baskara Cipta Company HGB 500 Ha
25 Prisma Maju Indonesia Company HGB 74 Ha
26 Pusin Plus Indonesia Company HGB 200 Ha
27 Kowarman Internasional Corp Company HGB 120 Ha
28 Surya Petani Company HGB 39 Ha
29 Mustika Rahardja Company HGB 420 Ha
30 Wijaya Karya Company HGB 100 Ha
31 Cijambe Indah Company HGB 160 Ha
32 KPN Gemah Company HGB 3,8 Ha
33 Bangunarta Pola Perkasa Company HGB 5 Ha
34 Citra Wisata Habitat Company HGB 15 Ha
35 Margahayu Raya Company HGB 50 Ha
36 Plaban Purwa Griya Company HGB 17 Ha
37 Perkasa Indosteel Company HGB 300 Ha
38 Rizky Company HGB 5 Ha
39 Honoris Industri Company HGB 5 Ha
40 Yayasan Ar-Raya Company HGB 15 Ha
41 Perdagangan dan Industri Tjipelang Company HGU 136 Ha
42 Djaja Company HGU 618 Ha

TOTAL 12.652,8 Ha
Resources: The Land Policy of Sukabumi District, in 2011(Sasmita, 2011).

Why there are so many Land that (indicates) abandoned in Sukabumi District? 
How The Regional Spatial Planning (RTRW) and stewardship land of Sukabumi 
District is arranged with so much land is unclear allotment and use? How Agency 
for Regional Development at Sukabumi District works with the facts like above? 
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The series of questions it must not appeared where the decision to grant rights is 
as thorough as possible and controlling with monitoring is goes well.

Moreover, which is also interesting is from the cases in the Sukabumi District 
is quite a lot of land (indicated) is abandoned with HGB status. This is actually 
quite rare in Sukabumi District found a quite a lot of abandoned land in status of 
Building Rights because before the monetary crisis and financial crisis happened 
in the end of 1990, in Sukabumi District a quiet of property entrepreneur is 
planning to build the hotel and resort (Nurlinda, 2014). The land that 
(indicates) abandoned status in Building Rights is also found in Bandung City, 
although is not as large as Sukabumi District, which is only 2,360,951 m2 building 
right owned by of Duma Kaya Megar Company and an area of 89,962 m2 building 
right owner Mahkota Permata Perdana Company (Suryadin, 2014). Although it is 
not too large but considering the location of the land is in the centre of Bandung 
City, the land indicates abandoned because high demand for land in the Bandung 
city. Moreover, some land that confirmed as abandoned land is also still in the 
status of being pledged to the Bank, the example cases the land that indicate 
abandoned is cultivate right owned by Utama Company in Karawang District has 
been pledge to the BNI Bank Company in Karawang District in 2009, while it will 
confirmed as abandoned land in 2013, the BNI Bank party does the law effort from 
court (Nurhasanah, 2012). This is actually needs handled carefully and cooperate 
with the bank party because designation of abandoned land who carelessly did not 
pay attention to the legal aspects of collateral will cause banks to be reluctant to 
provide credit. 

Outside of Java Island, cases of abandoned land occur more in plantation HGU 
lands more happened, it happens in East Kalimantan Province. The Non-forestry 
cultivation land with broad palm oil commodity area is 2.044,36 ha located in West 
Nunukan Villages, Nunukan District, Nunukan Region East Kalimantan Province, 
cultivate right owned by Bhumi Simanggaris Indah Company. The lands are not 
managed well by the owner so it indicates as abandoned land (Nastiti, 2013). 
Realizing Nunukan District is very strategic location as boundary area between 
Indonesia and Malaysia, the neglect of land in the country’s border regions has 
a very strategic impact as well. The land which is not utilized by Bhumi Simanggaris 
Indah Company then used and authorized by local citizen area of 810,82 ha (Nastiti, 
2013). Although the citizen finally get the authorized land through cultivation right 
of land redistribution from abandoned land utilization programs, but land cases in 
Nunukan District is suffering the local citizen around the plantation land location.

Some cases of controlling and utilizing land and on the basis of other studies 
related to abandoned land, which is 2 sides become obstacle of controlling 
implementation and utilizing abandoned land, especially in transition of 
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implementation of statutory regulation number 11 of 2010 along with the 
implementing regulations, which is:

1. In normative, the form of PP law (Government Regulation) is set about 
controlling and utilizing abandoned land, have the inferior position while in the 
field faced the abandoned land which is the forest area example, it arranged in more 
higher law (Constitutions) rather than Government Regulation; or if the control 
measures are related to the authority of other regulated agencies in Constitution 
form. Example in relation of plantation land, it arranged in form of Constitution 
Law (UU), which is UU Number 41/2009 about Protection of Sustainable 
Agricultural Land or plantation land that arranged in Constitutional Number 
18/2004 about Plantation.

2. In implementation level, The form of PP from regulation about control and 
utilize the abandoned land become the problem while connecting with another 
agency where National Land Agency (BPN) only a «organization» which would 
be different from the forest area or plantation land whose authority is exercised by 
a ministry. These constraints are recognized or not become a separate obstacle when 
BPN will determine a land to become abandoned.

The obstacles above need to be overcome immediately by putting back 
(repositioning) the nature of the controlling and utilizing abandoned land to realize 
agrarian justice within the framework of agrarian reform, the efforts to overcome 
these obstacles by prioritizing the interests of the people, realizing people’s welfare 
and based on the principles of good governance in all sectors and the related scope. 
The transparency, equality of all parties and law supremacy must be forward. The 
law supremacy it does not mean putting forward the aspect of legal certainty but 
also the aspect of justice and the benefit of the law must be put forward, if prosperity 
aspect of citizen become the final purpose (Nurlinda, 2009). In short, in good land 
government all government elements together realize the land optimal role to realize 
citizen welfare. Agrarian reform is not solely task of BPN but all elements of the 
Indonesian nation. 

Furthermore, the substation that arranged in Government Regulation 
(PP) Number 11/2010 related with human right is the breaking of the legal 
relationship between the land owner and his land, with PP Number 11/2010 in 
practice intersect with other UU, the regulation on the regulation of neglected land 
should be in the form of UU law (Sumardjono, 2010). This analog with the issue 
of land acquisition for development in the public interest that arranged by 
Constitutional (UU Number 2/2012) because there is a takeover of a person’s right 
to land by the state in the name of the public interest.

Determination of a plot of land as abandoned land is related with Human Rights 
problems because termination of the law relationship between the right owner and 
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the land as the object of that right. This is very potentially influencing an accusation, 
triggers disputes and even massive land conflicts. This condition can be prevented 
with the understanding of implementation Government Regulation (PP) Number 
11/2010 are the last effort after all persuasive effort and a warning is carried out so 
that the land owner manages the land in accordance with the principles of land 
stewardship as regulated arranged in Article 2 PP Number 16 of 2004 about Land 
Stewardship. The warnings are not necessary until indications of abandoned lands 
are indicated based on the result of identification and research. Land stewardship 
principle is not well implemented, so the measures to prevent land abandonment 
can be carried out.

These precautions must be taken in coordination with other relevant agencies, 
example with the Departments of Agriculture or Plantation. The fact in land owned 
by Datar Salam Company in Tasikmalaya District that indicates abandoned, shows 
the land is not utilized because the structure/soil content is not suitable for use as 
a rubber plantation (Nurlinda, Pujiwati, & Ishak, 2013). Thus the determination of 
abandoned land should be is not only based of the area (Quantity) land that is not 
utilized but the land quality aspects to some utilization.

C. Utilizing Abandoned Land Through Agrarian Reform
In the literature, various meaning of agrarian reform has been formulated, there 

are Kuhnen opinion quoted by Michael Kirk, et al. (Kirk, Löffler, & Zimmermann, 
1998) stated:

Agrarian reform can be defined as a bundle of measures for overcoming the 
obstacles to economic and social development that are based on shortcomings in 
the agrarian structure. Agrarian reforms includes both the conditions for land 
tenure (like ownership, lease, etc.), known as reform of land ownership and those 
aspects for land use (like farm size, supporting institutions, etc.) called land 
management reform.

Thus, the agrarian reform meaning has a large explanation from agrarian 
restructurization, to overcome the obstacle in development of economic and social.

As a political commitment, Article 2 People’s Consultative Assembly 
(MPR) Decree No. IX/MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural 
Resource Management confirm that:

The agrarian renewal is a continuous process with regard with the realignment 
of authority, ownership, usage and utilization of agrarian resources, which is carried 
out in order to achieve certainty and law protection with justice and citizen prosperity 
for the entire people of Indonesia.

In the meaning above, it shows the keywords implementation of agrarian reform 
in Indonesia, which is (1) certainty and legal protection, with (2) justice and the 
people prosperity. Those keywords become last purpose from implementation of 
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agrarian reform. For realize it, it needed the supporting political law. Mahfud M. D. 
stated that political law is official direction/line used as a basis for steps and ways 
to made and implement laws in order to achieve the goals of the nation and state 
(Mahfud MD, 2006). Thus, the agrarian political laws that support agrarian reform 
are crystallization from some political will on land tenure to achieve both keywords 
agrarian reform above (Nurlinda, 2013).

In relation with control and utilize abandoned land, on Statutory Regulation 
Number 36/1998 confirmed that utilize abandoned land to program partnership, 
land redistribution, land consolidation and granting land rights to other parties. 
Meanwhile, Article 15 paragraph (1) Statutory Regulation (PP) Number 11/2010 
juncto Article 16 paragraph (1) Regulation of the Head of the National Land Agency 
(Perkaban) Number 5/2011 about Procedures for the Utilization of Formerly 
Abandoned Land, stated that allotment of authority, usage and the utilization of 
former state land abandoned land is utilized to community interests and nation from 
(1) agrarian reform programs, (2) allocation of state strategic programs and (3) to 
other state reserves. This land then known as State General Reserve Land (TCUN). 
Therefore, directions for the use of abandoned land on PP Number 11/2010 are 
larger than Statutory Regulation Number 36/1998.

Although, utilizing the abandoned land can be done in 3 ways, but the utilizing 
programs is connected and both intended to realize the welfare of the people. TCUN 
from agrarian reform can be used to agriculture and non-agriculture; while TCUN 
to country strategic program is used to development food sector, energy and people 
housing. Meanwhile, TCUN to other state reserves is used to government interest, 
defense and security and natural disaster. Utilization of TCUN through agrarian 
reform and strategic program directed to the formation of food security and energy 
security with and the fulfillment of housing needs as basic human needs.

D. Problems in Implementation of Abandoned Land Policies
In each land case, the citizen position is always weak. Some cases are shows 

the people are generally not have the legal document example certificate. The people 
are claimed the land based only the mere historical facts. If with legal document 
example certificate, sometimes they have not been able to prove legal ownership 
of their land, especially with just by relying on historical aspects only, it will difficult 
to get recognition. Land that does not get recognition tends to cause land to become 
displaced.

Besides the issue of certification, the rights on land has been given to some 
interest, it is not always following with the land use physical activities according 
to nature and the purpose of his rights or spatial plan of use and land, either because 
the right-holder has not felt the need to use the land or the right-holder does not 
have sufficient funds to carry out the construction or use of the land or because of 



140

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 2 (41) 2020

other matters. As a result of development has not been implemented and the land 
usage as with designation, the land concerned can be considered as land abandoned 
by the rights holder. Moreover, it needed the neglected land policing activities 
corresponding with Regulation of the Head of the National Land Agency Republic 
of Indonesia Number 4/2010 with Regarding the Procedures for the Regulation of 
Abandoned Land and the regulations of the Republic of Indonesia government 
number 11/2010 about control and utilizes the abandoned land.

The primary problem that faced in control and utilizes the abandoned land is 
implement of identification about the existence of abandoned land has not been 
carried out according to the provisions, the civil disputes of former rights holders, 
the period of rights and funding to identify and inventory abandoned lands. More 
and more land dispute cases are also caused by lack of awareness or citizen 
understanding with the constitution and other legal regulations in the field of land, 
the lack of coordination between agencies that related with the issues of land.

5. Conclusion
Based on the previous, so it can conclude that:
1. The regulation of Government Regulation (PP) Number 10/2010 is focusing 

to support the success of agrarian reform, where the abandoned land s one of the 
object. The Regulation of the substance of control of neglected land There are still 
several problems, there are very limited object, the land criteria that indicates as 
abandoned land is causing the land in the dispute/case, does not accommodate the 
transfer of rights because of the law events, the issue of civil rights of former land 
rights holders, with the non-regulated operational costs of Committee C in PP 
Number 13/2010, vulnerable to lawsuits in the form of legal products in the form 
of a Decree as the abandoned land in Administrative Court. The role of the PP with 
the authority that it has in the land sector, can be optimal to synergize in the 
implementation of control of neglected land by carrying out an inventory and 
identification of the use of vacant land which can be used as the initial database for 
data on abandoned land in the Regency/City area.

2. That implementation of land policy in utilization and abandoned land control 
still faced the obstacle. Both implementations which are refer to PP Number 36/1998 
or in the PP Number 11/2010 and implementing regulations as the Basic law. Many 
things that causing the emergence of these obstacles, that is, not achieving the 
people’s welfare as mandated Article 33 paragraph (3) Constitution (UUD) 1945. 
These constraints should be assessed from a multi-sector perspective because the 
facts in the field are shows that obstacles arise not only related to the authority of 
BPN and the authorities at the level of implementation (regional office and land 
office) but also related to the other agency authority. This is so common in the case 
of land (indicated) displaced in Indonesian Provinces.
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ТАУФИК С. ВИБОВО
докторант, Национальное земельное агентство Сидоарджо, Индонезия

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗАБРОШЕННЫх ЗЕМЕЛЬ

В 2014 году Национальное земельное агентство Республики Индонезия (BPN RI) 
зафиксировало, что около 25 000 га было объявлено заброшенными (покинутыми) 
землями. Глава BPN RI считает, что количество таких земель достигает 1,2 млн га, 
из них половина должна быть определена как заброшенная земля. 

Цель статьи – осуществить юридический анализ реализации земельной полити-
ки в области использования и контроля заброшенных земель. 

В статье применяется нормативный юридический подход с использованием ста-
тутного подхода, концептуального подхода и тематического исследования путем 
сбора первичных и вторичных юридических материалов. 

Автор последовательно рассматривает проблемы:
А. Общая политика в отношении использования земель в Республике Индонезия.
В. Осуществление земельной политики и контроля за заброшенными землями.
C. Использование заброшенных земель как составляющая аграрной реформы.
D. Проблемы реализации политики заброшенных земель и основные подходы 

к их решению.
Особое внимание уделяется роли регионов и полномочиям органов местного 

самоуправления в контроле, учете и управлении заброшенными землями в районе/
городе.

Ключевые слова: заброшенная земля, закон, земельная политика, конституция, 
государственное регулирование.

ТАУФІК С. ВІБОВО
докторант, Національне земельне агентство Сидоарджо, Індонезія

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 
ВИКОРИСТАННЯ І КОНТРОЛЮ ЗАНЕДБАНИх ЗЕМЕЛЬ

Постановка проблеми. У 2014 році Національне земельне агентство Республіки 
Індонезія (BPN RI) зафіксувало, що близько 25 000 га було визнано занедбаними 
(покинутими) землями. Натомість глава BPN RI вважає, що кількість таких земель 
сягає 1,2 млн га, з них половина повинна бути зареєстрована як занедбані землі. 
Причому кількість занедбаної землі останнім часом збільшується, а зусилля щодо 
контролю та експлуатації занедбаних земель не забезпечують аграрної справедли-
вості у процесі аграрних реформ. 

Мета статті – здійснити юридичний аналіз реалізації земельної політики в га-
лузі використання та контролю занедбаних земель.
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Метод дослідження. У статті застосовується нормативно-юридичний підхід 
з використанням статутного підходу, концептуального підходу та тематичного до-
слідження шляхом збору первинних і вторинних юридичних матеріалів.

Виклад основного матеріалу. У статті послідовно розглядаються:
А. Загальна політика щодо використання земель у Республіці Індонезія.
В. Здійснення земельної політики та контролю за занедбаними землями.
C. Використання занедбаних земель як складова аграрної реформи.
D. Проблеми реалізації політики занедбаних земель та основні підходи до їх 

реалізації.
Автор дотримується думки, що земля є надбанням країни Індонезія, головною 

опорою національного та державного життя. Занедбана земля – це втрата можливос-
тей для реалізації економічного потенціалу землі. Більше того, відмова від викорис-
тання земельних ділянок негативно впливає на досягнення різних цілей програм 
розвитку, підриває продовольчу безпеку та національну економічну безпеку, порушує 
відносини справедливості та соціальну гармонію. 

Водночас це й проблема реалізації своїх зобов’язань землевласниками. Нація 
надає права на землю або права управління правовласникам, якими вони мають ке-
руватися не тільки у власних інтересах, а й з метою процвітання громадян, нації та 
держави. Основними проблемами, з якими фахівці органів місцевого самоврядуван-
ня стикаються при контролі й використанні покинутої землі, є здійснення ідентифі-
кації та інвентаризації землі відповідно до нормативних документів, реалізація ци-
вільних прав колишнього правовласника та ін.

Висновки. Автор статті пропонує шляхи законодавчого регулювання викорис-
тання занедбаних земель як складової державної (урядової) політики землекористу-
вання та сучасної аграрної реформи в Республіці Індонезія.

Коротка анотація до статті
Анотація. Автор здійснює юридичний аналіз реалізації земельної політики в га-

лузі використання та контролю занедбаних земель у Республіці Індонезія. Послідов-
но розглядаються: загальна політика щодо використання земель у Республіці Індо-
незія; здійснення земельної політики і контролю за покинутими землями; викорис-
тання занедбаних земель як складова аграрної реформи; проблеми реалізації 
політики занедбаних земель і основні підходи до їх вирішення. Особлива увага 
приділяється ролі регіонів і повноважень органів місцевого самоврядування в конт-
ролі, обліку й управлінні занедбаними землями в районі/місті.

Ключові слова: занедбана земля, закон, земельна політика, конституція, держав-
не регулювання.
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УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

РЕФОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА1

Стаття присвячена з’ясуванню ролі та значення кримінального права для держа-
ви, су спільства та особистості на сучасному етапі їх розвитку. На підставі аналізу як 
історичних пам’яток вітчизняного законодавства, так і його сучасних приписів 
з’ясовано завдання кримінального закону, які розглядаються крізь призму уявлень 
про взаємний правовий зв’язок держави зі злочинцем. У статті з урахуванням сучас-
ної юридичної літератури проаналізовано зміст основних доктринальних концепцій 
щодо визначення функціональної спрямованості кримінального права, а також зав-
дань закону про кримінальну відповідальність. На підставі аналізу наукових концеп-

1  © Зінченко І. О., Шевченко Є. В., 2020. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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цій доведено, що функції кримінального права та функції закону про кримінальну 
відповідальність є категоріями взаємообумовленими. Зроблені висновки викладено 
у пропозиціях de lege ferenda до приписів ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу.

Ключові слова: функції кримінального права, функції закону про кримінальну 
відповідальність, завдання Кримінального кодексу, правова охорона, правове забез-
печення охорони, суспільні відносини.

Постановка проблеми. На початку XXI століття наука кримінального 
права продовжує поглиблювати уявлення про сутність функцій кримінально-
го права як фундаменту для вдосконалення його поняття, про з’ясування зав-
дань закону про кримінальну відповідальність, і, як наслідок, уточнення пере-
ліку суспільних відносин, які його утворюють. 

У даній статті її автори не претендують на вичерпне вирішення поставле-
ного питання, але вважають вихідний матеріал корисним для подальшого, 
більш глибокого аналізу способів законодавчого закріплення основних функ-
цій кримінального права та з’ясування завдань Кримінального кодексу (КК).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З’ясуванням питання про зміст 
кримінально-правових відносин та завдання кримінального права займалися 
багато науковців. Серед них: Ю. В. Баулін (Yu. V. Baulin) [1], Н. В. Генріх 
(N. V. Genrih) [2], Н. Ф. Кузнєцова (N. F. Kuznetsovа) [3], О. В. Наден 
(O. V. Naden) [4], В. О. Навроцький (V. A. Navrotsky) [5], М. І. Панов 
(M. I. Panov) [6], А. А. Піонтковский (A. A. Piontkovsky) [7], Б. Т. Разгільдієв 
(B. T. Razgildiev) [8], В. Д. Філімонов (V. D. Filimonov) [9], М. Д. Шаргородский 
(M. D. Shargorodsky) [10] та ін. Утім у більшості наукових праць питання щодо 
змісту завдань кримінального права та їх співвідношення із завданнями КК 
майже не досліджувалися, хоча для реформування кримінального права, яке 
наразі відбувається в нашій країні, ці питання мають неабияку актуальність. 
Так само в теорії майже не зустрічаються пропозиції про вдосконалення при-
писів ст. 1 КК щодо завдань закону про кримінальну відповідальність. 

Формулювання цілей. У зв’язку із вищезазначеним, мета цієї публікації 
полягає в тому, щоб на ґрунтовній теоретичній основі проаналізувати завдан-
ня кримінального права та їх співвідношення із завданнями закону про кри-
мінальну відповідальність, визначити поняття «правове забезпечення охоро-
ни» та розкрити його зміст. Це, на погляд авторів, у подальшому може спри-
яти вдосконаленню законодавчого визначення завдань КК, розкриттю 
сутності, взаємодії та співвідношення його регулятивних, охоронних та по-
переджувальних функцій. 

Виклад основного матеріалу. Для юридичної спільноти вже не є новиною, 
що кримінальне право України очікує докорінна реформа. Наразі Комісія 
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з питань правової реформи при Президенті України активно працює над про-
єктом нової редакції Кримінального кодексу України, який має бути заверше-
ний до грудня 2020 р. З аналізу публікацій та інтерв’ю членів робочої групи 
в засобах масової інформації можна зробити висновок, що в числі питань, які 
обговорюються, є можливий поділ КК на декілька книг, можливість виведен-
ня кваліфікуючих ознак злочинів у Загальну частину, можливість відмови від 
санкцій в Особливій частині КК тощо. Проте, на нашу думку, проводячи на-
стільки глибинну ревізію вітчизняного кримінального права, досвідченому 
законодавцю не можна залишати поза увагою і не менш важливі питання, які 
стосуються сучасних поглядів на функції кримінального права та їх співвід-
ношення із функціями закону про кримінальну відповідальність, співвідно-
шення завдань КК із метою кримінального права та закону про кримінальну 
відповідальність тощо. Адже це може сприяти вдосконаленню законодавчого 
визначення завдань КК, розкриттю сутності, взаємодії та співвідношення його 
регулятивних, охоронних та попереджувальних функцій. 

Як відомо, існуюча в доктрині взаємообумовленість мети кримінального 
права та закону про кримінальну відповідальність із завданнями КК впливає 
на формування функцій кримінального права, які здатні породжувати відпо-
відні суспільні відносини [11, с. 181]. Такий підхід створює, так би мовити, 
«інтелектуальний каркас» для поглибленого дослідження не тільки змісту 
предмета і методу кримінального права як окремих та самостійних складових, 
а й дозволяє визначити завдання, які покладаються на закон про кримінальну 
відповідальність.

Розглянемо способи визначення базисних (основних) завдань кримінально-
го закону, що випливають з положень чинного КК. Передусім зазначимо, що, на 
наш погляд, завдання кримінального закону, про які йдеться в ч. 1 ст. 1 КК – це 
той порядок речей, що приводить до певного результату, якого прагне досягти 
законодавець з урахуванням традицій, ментальності, поглядів та ступеня розвит-
ку як суспільства, так і можливостей держави. Цей порядок речей націлений на 
досягнення відповідного результату і характеризується об’єктивними ознаками, 
які лежать у площині мети кримінального закону [11, с. 178].

При аналізі відповідного порядку речей доречно спиратися на той із видів 
діяльності, який буде сприяти виявленню першочергових завдань, які має 
вирішити відома «тріада» суб’єктів суспільних відносин (держава, суспільство 
та особа) завдяки існуванню галузі кримінального права. Також значну роль 
у даному дослідженні має відігравати принцип розмежування кримінального 
права із кримінальним законом, згідно з яким ці категорії хоча і є взаємообу-
мовленими та тісно пов’язаними між собою, проте не є тотожними і не спів-
падають за своїм змістом [12]. 
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Указана теза базується на твердженні, що функція права (якщо під ним 
розуміти соціальне явище, яке не залежить від волі або розсуду законодавчої 
влади держави) обумовлена природним прагненням людства до усунення (або 
хоча б мінімізації) перешкод щодо забезпечення існування і розвитку найбільш 
важливих (ключових) суспільних відносин, які склалися на відповідному 
етапі його еволюційного розвитку. Що стосується кримінального закону, то 
останній, крізь призму суб’єктивних (законодавчих) уявлень про шляхи до-
сягнення вказаного, є формалізованим інструментарієм, покликаним забез-
печити це прагнення. Відповідний збіг речей, вочевидь, відбувається з ураху-
ванням особливостей емпірично придбаного досвіду органами державної 
влади при здійсненні ними діяльності з правозастосування. Тобто тут має 
місце адаптована до «життя» модель поведінки, або, іншими словами, її іде-
альна форма, заради втілення якої і існує відповідна галузь, у контексті цього 
дослідження – кримінальне право. 

Звернемося до приписів законодавця щодо визначення завдань Кримі-
нального кодексу, якими згідно із ч. 1 ст. 1 КК (у редакції від 01.01.2020 р.)  
є «…правове забезпеченні охорони прав і свобод людини і громадянина, влас-
ності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційно-
го устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру 
і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням» [13].

Вочевидь, ключовими термінологічними зворотами, що визначають основ-
ні напрями (способи) впливу кримінального права на суспільні відносини, 
пов’язані з реагуванням на порушення встановлених законом заборон (або 
навпаки – приписів щодо обов’язку вчиняти активні дії), є такі: 1) «правове 
забезпечення охорони»; 2) «забезпечення миру і безпеки людства» та 3) «за-
побігання кримінальним правопорушенням».

Проаналізуємо сутність першого завдання кримінального закону, яке по-
лягає в правовому забезпеченні охорони, як найбільш глибокого за змістом, 
із усіх, що визначаються законодавцем у контексті ч. 1 ст. 1 КК. Передусім 
прослідкуємо, як із розвитком вітчизняного кримінального законодавства 
змінювалися підходи до його формулювання у статтях КК.

Серед загальних приписів кримінального закону норма, яка б визначала 
завдання кримінального права (хоча і з відверто класовим акцентом), уперше 
з’явилася в 1919 р. в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР», 
які діяли на території України. У ст. 3 цієї пам’ятки права указувалося, що 
радянське кримінальне право «имеет задачей посредством репрессии охранять 
систему общественных отношений соответствующую интересам трудящихся 
масс, организовавшихся в господствующий класс в переходный от капитализ-
ма к коммунизму период диктатуры пролетариата» [14].
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Кримінальний кодекс РРФСР 1922 р., який був повністю рецепійований 
на території УСРР і діяв до 1927 р., у ст. 5 передбачав, що «уголовный кодекс 
имеет своей задачей правовую защиту государства трудящихся от преступле-
ний и общественно-опасных элементов и осуществляет эту защиту путем 
применения к нарушителям революционного правопорядка наказания или 
других мер социальной защиты» [15]. 

У подальшому, згідно із приписами ст. 1 КК УСРР 1927 р., встановлюва-
лося, що «уголовное законодательство УССР имеет задачей охрану социалис-
тического государства рабочих и крестьян и установленного в нем правопо-
рядка от общественно-опасных действий (преступлений) путем применения 
к лицам, их совершающим, указанных в настоящем кодексе мер социальной 
защиты» [16]. 

У КК УРСР 1960 р. положення щодо його завдань істотно змінилися. У ч. 1 
ст. 1 підкреслювалося, що «Кримінальний кодекс Української РСР має зав-
данням охорону радянського суспільного і державного ладу, соціалістичної 
власності, особи та прав громадян і всього соціалістичного правопорядку від 
злочинних посягань», тобто ним у першу чергу під охорону брався вже ра-
дянський соціалістичний правопорядок та суспільний і державний лад. Від-
повідно, у ч. 2 ст. 1 КК указувалось, що для здійснення цього завдання Кри-
мінальний кодекс визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними, 
і встановлює покарання, що підлягають застосуванню до осіб, які вчинили 
злочини [17].

Що стосується чинного КК України, то згідно із приписами ч. 1 ст. 1 КК 
2001 р. законодавець акцентував увагу на «правовому забезпеченні охорони 
прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та 
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримі-
нально-протиправних посягань» [13]. Таким же чином завдання КК сформу-
льовані й у редакції закону від 22.11.2018 р., який має набрати чинності 
з 01.07.2020 р.

З аналізу наведених норм можна зробити висновок, що термінологічний 
зворот «правове забезпечення охорони» законодавець у попередніх КК не 
використовував. Здебільшого при визначенні завдань КК мова йшла про «охо-
рону» найважливіших суспільних відносин (винятком є КК 1922 р., у ст. 5 
якого йшлося про «правовий захист»).

На нашу думку, використання для визначення завдань КК у ч. 1 ст. 1 тер-
мінологічного звороту «правове забезпечення охорони» є не зовсім вдалим 
і припускає щонайменше потрійне тлумачення його змісту, а саме: 1) йдеться 
про відповідне право, що здатне забезпечувати певну охорону; або 2) охорона 
є таким явищем, що забезпечується через відповідне правове становище (на-
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приклад, шляхом нормативних приписів правоохоронним органам, що від-
биває публічний характер галузі); або 3) йдеться про закон, яким забезпечу-
ється право на охорону тощо. Така багатозначність, так би мовити, «розмиває» 
зміст указаного завдання КК і, по суті, є абстрактною.

Так, розуміння (тлумачення) розглядуваного законодавчого припису як 
«права, що здатне забезпечувати певну охорону» в принципі може розгляда-
тися в межах логічного ланцюга (ментальність або традиції, які є нормою 
поведінки – заборона на їх зміну – кара за відповідні діяння). Проте щодо 
такого розуміння є й певні зауваження. 

Річ у тім, що само по собі право (тобто констатація існуючих норм) не 
здатне нічого забезпечувати, а є лише змістом тих чи інших положень. Напри-
клад, згідно зі ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховен-
ства права, котрий лише відповідає вимогам суспільства щодо категорії його 
поглядів на справедливість, з безумовним акцентом на таку підтримку через 
державницьку доречність.

Заради справедливості зазначимо, що в правовій доктрині з цього питання 
існує й інший підхід. Ідеться про так званий постмодерністський напрям, що 
ґрунтується на визначенні поняття «права», за якого останнє є незалежним 
від закону. Утім не слід забувати, що такий підхід базується на етатистській 
версії позитивістської концепції ототожнення права із законом, що само по 
собі є дуалістичним у контексті сучасних поглядів на праворозуміння (не 
кажучи вже про проблему визначеності джерел походження тих чи інших 
правових догм, на яких ґрунтуються норми в їх кримінально-правовому зна-
ченні). Такі погляди неодноразово піддавалися справедливій критиці через 
однобічність, яка є результатом потенційного суб’єктивізму (іноді навіть 
і свавілля) законодавця [18, с. 21–24].

На наш погляд, право одночасно є природним, політичним, економічним, 
ідеологічним, а також теологічним підґрунтям справедливого співвідношення 
між собою носіїв правосуб’єктності відомої «тріади» – особи, суспільства та 
держави – з приводу їх спільної взаємодії (взаємопов’язаності). Крім того, 
зміст права не є незмінним. Достатньо звернути увагу на різноманітність по-
глядів, притаманних людству щодо права, починаючи із античності та завер-
шуючи модерном. Також право само по собі (автоматично) не здатне забез-
печуватися (реалізовуватися). Тобто воно не може існувати без своєї формаль-
ної визначеності. Право стає матеріальним через певну юридичну форму, 
наприклад закон (у нашому випадку – КК). Саме тому право, якщо воно не 
втілене в законі (в аналізованому нами випадку – в КК), лише умовно (ідеа-
лістично), крізь призму самого себе (свого змісту) як соціального явища, може 
забезпечувати певну охорону суспільних відносин.
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Розвиваючи вищезазначене, укажемо, що функції кримінального права 
і завдання кримінального закону як певні напрями впливу на суспільні від-
носини, хоча і тісно пов’язані між собою, проте не є однаковими категоріями. 
Це пояснюється тим, що функція права (як соціального явища, що не зале-
жить від волі або розсуду законодавчої влади держави), на наш погляд, обу-
мовлена природним прагненням людства до усунення або хоча б мінімізації 
перешкод для забезпечення існування і розвитку найбільш важливих (клю-
чових) суспільних відносин, які склалися на відповідному етапі еволюції 
суспільства.

Що стосується завдань кримінального закону, то їм притаманна формалі-
зація вказаного прагнення крізь призму законодавчих уявлень про право. Це, 
вочевидь, відбувається з урахуванням особливостей накопиченого досвіду 
органами державної влади при їх правотворчій та правозастосовній діяльнос-
ті. Інакше кажучи, тут має місце адаптована до «життя» модель поведінки, 
так би мовити, її ідеальна форма, заради втілення якої існує відповідна галузь. 

Отже, функція права, як було зазначено вище, містить у собі ідеалістичну 
складову, в той час як завдання закону – його комплексно-прикладний зміст, 
що головним чином виявляється в необхідності: 1) реагування з боку держа-
ви на відповідне правопорушення; 2) недопущення порушення встановлених 
заборон шляхом їх попередження та 3) регулювання суспільних відносин, що 
виникають у зв’язку з вищезазначеним. 

Що стосується функцій, які випливають із завдань КК (ч. 1 ст. 1), то їх 
сутність повинна виражатися крізь роль і призначення відповідних положень 
у життєдіяльності особи, суспільства та держави за допомогою визначеного 
законом співвідношення між собою суб’єктів, з притаманними тому чи іншо-
му етапу розвитку людства засобами, що пристосовані для рішення завдань 
по охороні вказаних відносин з їх акцентом на всебічність охоплення зазна-
ченої мети.

Таким чином, виходячи зі сказаного, не є бездоганною теза про те, що 
правове забезпечення охо рони є завданням та обов’язком виключно органів 
держави, здійсню ване ними шляхом застосування різноманітних нормативно 
визначених засобів у межах наданої їм компетенції, як їх суб’єктивного пра-
ва (вимог спрямованих лише до одного з суб’єктів відповідних правовідносин, 
пов’язаних з протиправним посяганням). 

Така думка, як відомо, отримала певне наукове обґрунтування в сучасній 
науці. Так, наприклад, Ю. В. Баулін вважає, що зміст кримінального права 
полягає не в регулюванні поведінки суб’єктів з метою охорони найбільш 
важливих суспільних відносин шляхом зазначення в законі відповідних за-
борон, а в «унормуванні поведінки держави в особі спеціально уповноважених 
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органів по відношенню до осіб, які вчиняють злочини, тобто унормування 
поводження держави із злочинцями» [1, с. 337].

Утім зазначимо, що, по-перше, завдання КК визначаються не лише тим, 
до чого прагне держава, а ще й змістом приписів кримінально-правових норм 
як формою вираження інтересів суспільства та особи через специфічні право-
відносини, притаманні відповідній галузі права. 

По-друге, зміст тези, висловленої Ю. В. Бауліним, не може бути універ-
сальним чинником для досягнення відповідної мети кримінального права [19, 
с. 205–219]. Цей пояснюється тим, що, навіть якщо брати до уваги публічний 
характер кримінального права та ґрунтуватися на відповідному твердженні 
як базовому положенні, призначення права здійснювати охорону всіма відпо-
відними органами влади в межах наданих ним конституцією і за конами пов-
новажень і процедур [8, с. 179], хоча і є найбільш ефективним інструментом 
досягнення вказаної мети, проте в той же час і обмежене виключно через таку 
свою складову. 

Як бути, наприклад, із правосвідомістю членів суспільства, прагненням 
людства до справедливості, беззаперечних біблійних істин: «не вбий…», «не 
вкради …» тощо. Чи не є вони, хоча нехай і не прямо, але здатними сприяти 
в досягненні того ж? 

Таким чином, твердження, що відносини кримінально-правового характе-
ру, як наполягає проф. Ю. В. Баулін, є шляхом з однобічним рухом (лише 
приписи, спрямовані державою щодо її ж владних органів), на наш погляд, 
є некоректним та руйнує сам зміст розуміння «правовідносин» з приводу їх 
класичної структури – суб’єкти, предмет та їх взаємний зв’язок. Щодо акцен-
ту вченого на такій властивості кримінального права, як публічність, як одно-
го з його аргументів на користь указаного погляду, то вона (публічність) зовсім 
не означає, що як держава в цілому, так і відповідні її органи завжди, без 
винятків, є стороною у взаємодії з правопорушником. 

У певних випадках права́ держави як суб’єкта кримінально-правових від-
носин можуть обмежуватися, наприклад, при визнанні діяння малозначним 
(ч. 2 ст. 11 КК) або при правомірній необхідній обороні (ст. 36 КК) тощо. До-
речно тут нагадати висновки фахівців із теорії держави та права, що будь-яка 
норма права завжди «об’єднує в собі обидві засади: публічно-правову та при-
ватноправову» [20, с.169].

Отже, при уточненні завдання кримінального закону, яке в ч. 1 ст. 1 КК 
наразі визначається як «правове забезпечення охорони найбільш важливих 
суспільних відносин», потрібно враховувати такі чинники. 

По-перше, об’єкти кримінально-правової охорони захищаються у випад-
ках, коли на них відбувається посягання, тобто коли вони порушуються, і ви-
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никає потреба в заходах державного примусу, природа якого пов’язується із 
застосуванням кримінального закону. 

По-друге, заходи захисту застосовуються не тільки тоді, коли відбуваєть-
ся фактичне порушення суспільних відносин, а й у випадках потенційної 
можливості їх порушення, тобто коли посягання ще не відбулося, проте існує 
потенційна загроза заподіяння шкоди суспільним відносинам. 

Щодо поняття «правовий захист», то воно, як уявляється, є більш глибоким 
за змістом і включає до себе: 1) природне прагнення людства до захисту най-
важливіших інтересів; 2) соціальне значення захисту (виходячи з розвитку 
суспільства); 3) державний досвід та його компетенції (можливостей); 
4) суб’єктивне їх визначення (законодавче закріплення). 

Нагадаємо також, що слово «захищати» означає «оберігати, охороняти, 
відстоювати, заступатися» [21, с. 668]. Наразі в літературі поняття «охорона» 
і «захист» більшість науковців ототожнює. Проте, на наш погляд, будучи 
взаємопов’язаними, ці категорії не збігаються і співвідносяться як частина 
і ціле з тією відмінністю, що права та інтереси особи, держави, суспільства 
охороняються постійно, а захищаються тільки у випадку, коли на них від-
бувається посягання, тобто їх зміст виявляється порушеним. Як справедли-
во зазначає М. І. Матузов, «захист є момент охорони, одна з її форм» [22, 
с. 131].

Отже, з урахуванням вищевикладеного з приводу визначеності у вітчиз-
няному законодавчому полі завдань кримінального закону (ч. 1 ст. 1 КК), 
можна зробити висновок, що в контексті зазначеної норми КК замість «право-
вого забезпечення охорони» мова, на наш погляд, повинна йти про «правовий 
захист» найбільш важливих суспільних відносин.

Як de lege ferenda пропонуємо сформулювати ч. 1 ст. 1 КК наступним 
чином: «Кримінальний кодекс України має своїм завданням правовий захист 
прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та 
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримі-
нально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також 
запобігання кримінальним правопорушенням».

Висновки. На підставі аналізу приписів ч. 1. ст. 1 КК щодо уточнення 
змісту завдань Кримінального кодексу України як важливої складової рефор-
ми кримінального права встановлено таке. 

При вирішенні питання про зміст терміна «завдання КК» доцільно засто-
совувати формулювання: завдання – це те, до чого прагне законодавець, прий-
маючи норми закону про кримінальну відповідальність, те, що є змістом ви-
значених законом приписів кримінально-правових норм як форми вираження 
відповідної галузі права. 
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На відміну від «завдання кримінального закону», «функція кримінально-
го права» є категорією системного підходу, що застосовується при характе-
ристиці будь-яких систем – соціальних, правових тощо. Її призначення у всіх 
випадках полягає в тому, щоб визначити певний вектор діяльності системи, 
надаючи їй, так би мовити, той самий «еталон», наявність якого потрібна для 
досягнення поставленої мети. 

Використання для визначення завдань КК у ч. 1 ст. 1 термінологічного 
звороту «правове забезпечення охорони» є не зовсім коректним і припускає 
щонайменше потрійне тлумачення його змісту, а саме: 1) йдеться про відпо-
відне право, що здатне забезпечувати певну охорону; або 2) охорона є таким 
явищем, що забезпечується через відповідне правове становище (наприклад, 
шляхом нормативних приписів правоохоронним органам, що відбиває публіч-
ний характер галузі); або 3) йдеться про закон, яким забезпечується право на 
охорону тощо. Така багатозначність «розмиває» зміст указаного завдання КК, 
робить його абстрактним.

Поняття «правовий захист» для позначення завдань КК є більш вдалим 
і глибшим за змістом, адже включає до себе: 1) природне прагнення людства 
до захисту найважливіших інтересів; 2) соціальне значення захисту (виходя-
чи з розвитку суспільства); 3) державний досвід та його компетенції (можли-
востей); 4) суб’єктивне їх визначення (законодавче закріплення). 

Як результат дослідження щодо визначеності у вітчизняному законодав-
чому полі завдань кримінального закону (ч. 1 ст. 1 КК) доведено, що в кон-
тексті зазначеної норми у Кримінальному кодексі замість «правового забез-
печення охорони» доцільно передбачити «правовий захист» найбільш важли-
вих суспільних відносин.
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УТОЧНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАЧ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
УКРАИНЫ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕФОРМЫ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА

Статья посвящена уяснению роли и значения уголовного права для государства, 
общества и личности на современном этапе их развития. На основе анализа как исто-
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рических памяток отечественного уголовного законодательства, так и его современ-
ных предписаний определены задачи уголовного закона, которые рассматриваются 
через призму представлений о взаимной правовой связи государства и преступника. 
В статье с учетом современной юридической литературы проанализировано со-
держание основных доктринальных концепций о функциональной направленности 
уголовного права, а также содержании задач закона об уголовной ответственности. 
В результате проведенного анализа доказано, что функции уголовного права и задачи 
закона об уголовной ответственности являются взаимообусловленными категориями. 
Выводы изложены в предложениях de lege ferenda к ч. 1 ст. 1 КК.

Ключевые слова: функции уголовного права, функции закона об уголовной от-
ветственности, задачи Уголовного кодекса, правовая охрана, правовое обеспечение 
охраны, общественные отношения.

І. О. ZINCHENKO
Ph.D. in Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Criminal Law 

Department No. 2, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine, Kharkiv
YE. V. SHEVCHENKO 
Ph.D. in Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Criminal Law 

Department No. 1, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine, Kharkiv

SPECIFYING THE CONTENT OF GOALS OF THE CRIMINAL CODE 
OF UKRAINE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE CRIMINAL 

LAW REFORM 

Problem setting. At the beginning of the 21st century, the science of criminal law 
continues to enhance understanding of the essence of functions of criminal law as the 
ground for improving its notion and goals of the law on criminal liability, and, as a result, 
to specify a list of social relations, which stipulate criminal law. 

Recent research and publication analysis. Numerous scientists have been examined 
an issue on the content of penal relations and goals of criminal law. Nevertheless, a majority 
of scientific papers have been insignificantly considered issues regarding determining the 
content of goals of criminal law and their correlation with goals of the Criminal Code of 
Ukraine (CCU). Simultaneously, these issues are of great importance for the reformation 
of criminal law, which is occurring in our country nowadays. In addition, the theory hardly 
contains propositions regarding improving requirements of Article 1 of the CCU concerned 
with goals of the law on criminal liability. 

Paper objective. The article’s objective is to analyse goals of criminal law, using the 
thorough theoretical basis, to indicate their correlation with goals of the law on criminal 
liability, to define a notion of provision of legal security, and to reveal its content. 

Paper main body. Having analysed requirements disclosed in Part 1 of Article 1of the 
CCU concerned with specifying the content of goals of the Criminal Code of Ukraine as 
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an important component of the criminal law reform, the authors ascertained the following 
facts. 

In the process of addressing the issue related to the content of a notion of goals of the 
CCU, it is expedient to apply the following definition: the goals are those the legislator 
seeks, accepting norms of the law on criminal liability, and those being the content of 
legislatively determined requirements of penal norms as a form of expression of 
a corresponding branch of law.

In contrast to the goals of criminal law, a function of criminal law is a category of the 
system approach applied in characterizing any system, particularly social, legal, etc. Its 
purpose in all cases consists in determining a certain vector of the system’s activity, 
orienting it towards a so-called “benchmark”, which is necessary for achieving the 
established objective. 

The use of a terminological phrase «provision of legal security» for determining goals 
of the CCU in Part 1 of Article 1 is not exactly accurate and allows for at least three 
definitions of its essence, namely: a) it is about a corresponding right being able to provide 
certain protection; or b) security is a phenomenon provided through the corresponding 
legal status (for instance, owing to normative requirements for law enforcement agencies, 
which express the public nature of the branch); or c) it is about a law, which provides a right 
to security, etc. Such suggestiveness “blurs” the content of the aforementioned goal of the 
CCU and makes it inexplicit. 

A notion of legal protection for identifying goals of the CCU is more appropriate and 
thorough by its content because it includes: a) the natural seek of the humankind to protect 
the most important interests; b) the social importance of protection (taking into account 
the development of a society); c) governmental experience and its competences 
(opportunities); d) a subjective definition (legal implementation). 

Conclusion of the research. Having researched the degree of determining goals of 
criminal law (Part 1 of Article 1) within the domestic legislative framework, the authors 
prove that, in the context of the aforementioned norm, the legislator should substitute “legal 
protection” of the most important social relations for “provision of legal security” in the 
CCU. 

Short Abstract for an article
Abstract. The article is dedicated to ascertaining the role and importance of criminal 

law for the government, society, and a person at the current stage of their development. 
Drawing on analysis of historical documents of the domestic legislation, as well as 
contemporary requirements, the authors indicate goals of criminal law considered through 
the prism of attitudes regarding a reciprocal legal relation between a government and an 
offender. Taking into account contemporary juridical literature, the authors examine the 
content of the main doctrinal conceptions on determining the functional focus of criminal 
law, as well as goals of the law on criminal liability. Having analysed the scientific 
conceptions, the authors prove that functions of criminal law and functions of the law on 
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criminal liability are mutually stipulated categories. The made conclusions are disclosed 
in de lege ferenda propositions for requirements disclosed in Part 1 of Article 1 of the CCU.

Keywords: functions of criminal law, functions of the law on criminal liability, goals 
of the Criminal Code, legal protection, provision of legal security, social relations.
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COVID-19: ТАКТИКА ТА СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
ВИЖИВАННЯ 

Виступ на теоретичному семінарі кафедри економічної теорії 
Національного юридичного університету  
імені Ярослава Мудрого, 24 квітня 2020 р.

Добрий день, шановні колеги!
Сьогодні весь світ потрапив у надзвичайну ситуацію, яка об’єднала ме-

дичні, соціальні, економічні та політичні явища, наслідки яких ще важко 
оцінити, зрозуміти, прогнозувати. Це дуже нагадує «Чорного лебедя» (Насім 
Ніколас Талеба), основні риси якого – непередбачувані події, невизначені на-
слідки, які дають поштовх історії, змінюють життя як кожної людини, так 
і суспільства та світу в цілому (бажають цього чи ні). На думку Талеба, успіх 
безпосередньо залежить від того, як поводитися з такими ситуаціями. Не 
треба вважати, що ця ситуація стосується тільки медичної науки. На еконо-
містів покладена теж важлива задача: знайти та обґрунтувати заходи подо-
лання економічних наслідків епідемії. Ці заходи повинні об’єднувати як 
тактичні інструменти, так і стратегічні засоби.

Ситуацією у світі занепокоєний Світовий банк, який уже попереджає про 
складність майбутнього економічного розвитку. У «Перспективах розвитку 
світової економіки» (квітень 2020 р.) звертається увага на те, що «світовий 
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прогноз пов’язаний з крайнім ступенем невизначеності. Економічні наслідки 
залежать від факторів, взаємодію яких важко передбачити, в тому числі від 
розвитку пандемії, інтенсивності та ефективності заходів її стримування, 
масштабів порушень поставок, наслідків різкого ускладнення умов на світо-
вих фінансових ринках, зрушень у структурі витрат, змін у поведінці (напри-
клад, несхильність людей відвідувати торгові центри і користуватися громад-
ським транспортом), від впливу на впевненість і волатильність цін на біржо-
ві товари. Багато країн стикаються з багаторівневою кризою, яка включає шок 
в області охорони здоров’я, збої в економіці внаслідок внутрішніх факторів, 
різке падіння зовнішнього попиту, розворот потоків капіталу і обвал цін на 
біржові товари. При цьому переважають ризики погіршення ситуації. Щоб 
уникнути таких небезпечних результатів, необхідні дієві заходи політики. 
Заходи економічної політики повинні пом’якшувати наслідки спаду актив-
ності для людей, компаній і фінансової системи, скорочувати довготривалий 
глибокий збиток від неминучого серйозного уповільнення зростання і забез-
печувати можливість швидкого початку економічного відновлення після того, 
як пандемія відступить».

Економісти вже почали осмислювати цю ситуацію та надавати власні ре-
цепти. У редакцію журналу «Економіка України» надійшла стаття відомого 
польського вченого Гжегожа В. Колодко «Після пандемії. Економіка і політи-
ка у постпандемічному світі» (After. Economics and politics in the post-pandemic 
world). Даю зміст анотації та свої власні роздуми з приводу перспектив подо-
лання економічної кризи та майбутньої депресії, які пов’язані з пандемією. 
Також важливо виявити ті стратегічні проблеми, які висуваються реальним 
світом. 

Отже, «пандемія коронавірусу, яка потрясла світ, ляже довгою тінню на 
багато років. Вона ставить перед людством неймовірні виклики, які збігаються 
з іншими негативними мегатенденціями та невирішеними економічними, со-
ціальними та політичними проблемами. Величезні наслідки пандемії та ви-
трати від неї – людські та соціальні, економічні та фінансові – будуть повністю 
оцінені тільки через деякий час – постфактум. Хтось не втратить нічого, інші 
втратять все, іноді навіть своє життя. Неоднорідне постпандемічне майбутнє, 
в якому в умовах незворотної глобалізації будуть взаємодіяти різні політичні 
та економічні системи, піде по багатьох шляхах, причому становище висо-
корозвинених країн буде послаблюватися. Напруга по лінії США – Китай 
зростатиме, геополітика та геоекономіка будуть змінюватися. Протистояння 
між демократією та авторитаризмом будуть посилюватися, трансформується 
синергія ринку та держави. Особливо небезпечною буде альтернатива між дво-
ма сторонами однієї фальшивої монети: між неоліберальним капіталізмом та 
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капіталізмом популістським. Шанси на краще майбутнє можуть бути створені 
шляхом поступового переходу до нового прагматизму. Це стратегія модерації 
економічної діяльності та потрійно – економічно, соціально та екологічно – 
стійкого розвитку, що базується на основах інноваційної, неортодоксальної 
та цілісної економічної теорії. Пандемія також є величезним викликом для 
суспільних наук, не тільки для економіки, тому що старий спосіб мислення 
часто виявляється безпорадним для аналізу та пояснення нових ситуацій» 
(виділено мною. – О. Г.).

Безумовно, ми не в змозі розробити антикризовий пакет, але наше завдан-
ня – продемонструвати особливості економічної політики в кризових умовах. 
На мою думку, перш за все треба виявити блоки економічних проблем, які 
повинні бути вирішені стратегічно та відповідно до яких необхідно розробля-
ти тактичні інструменти. 

Перший блок. Необхідно підтримати збереження внутрішнього сукупно-
го попиту (перш за все споживчого), який стане стимулюючим фактором 
економічного розвитку. Безумовно, мова повинна йти і про безробітних. 
Оскільки рецесія може тривати недовго, але депресія, яка представляє собою 
тривалий період спаду виробництва, буде супроводжуватися масовим без-
робіттям. А для цього може знадобитися тривалий час.

Другий блок. Необхідно визначити заходи підтримки малого бізнесу, який 
постраждає найбільше, особливо ті галузі, що надають різноманітні послуги 
населенню. 

Третій блок. Виявити системоутворювальні підприємства (державні чи 
приватні), які зможуть стати драйверами виходу з кризи. До таких підприємств 
належать авіакомпанії. Жодна авіакомпанія світу не витримає кризи без дер-
жавної підтримки. Приміром, держава може фінансувати ці підприємства 
з метою збереження ними робочих місць своїм працівникам. 

Четвертий блок. Виявити можливості та роль банківської системи в по-
доланні економічної кризи: кого кредитувати, під які відсотки тощо. Важливо 
визначити, яку політику обере Національний банк України. Відомо, що ре-
альні відсоткові ставки центральних банків світу мають негативне значення, 
що спонукає інвестиційні процеси. І цей процес вважається довготривалим. 
Чи спроможний на це наш НБУ?

П’ятий блок. Визначити можливості державного бюджету з фінансуван-
ня найбільш постраждалих галузей економіки. Дуже важливо зрозуміти, на-
скільки зростатиме державний борг та дефіцит бюджету. На думку Г. Колод-
ко, «в економічній науці постпандемічного світу догма про необхідність 
збалансування державного бюджету затихне. Так само, як і концепція про 
загальну неприпустимість фінансування дефіциту державного бюджету не-
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залежним центральним банком. Будуть розглядатися погляди щодо можли-
вості та легітимності монетизації дефіциту за рахунок грошової експансії, 
особливо шляхом так званого друку грошей». Скільки додаткових державних 
грошей, вкинутих в економіку у відповідь на пандемічну кризу, слід спряму-
вати на інвестиції в інфраструктуру, а скільки – на підтримку приватного 
бізнесу для захисту робочих місць – це питання для дискусій.

Шостий блок. Необхідно спрогнозувати розмір інфляції та визначити її 
безпечний розмір. Деякі економісти вважають, що збільшення темпів інфля-
ції буде допускатися як один із способів фінансування витрат з обслугову-
вання державного боргу. Вважається, що прискорення інфляції не буде вели-
кою проб лемою. Але я думаю, що це стосується тільки розвинутих країн. 
Оскільки досвід таких країн, як Аргентина, Судан, Ангола, Туреччина, й осо-
бливо гіперінфляція в Зімбабве та Венесуелі, призвів до дуже негативних 
наслідків.

Реалізація цих економічних блоків може досягатися різними моделями, 
основними з яких є ліберально-ринкова та консервативно-державна, кожна 
з них має свої економічні інструменти, позитивні та негативні наслідки.

Представники першої моделі пропонують схему фінансилізації економіки 
за рахунок збільшення грошової маси та використання державних облігацій. 
При цьому виникає небезпечний процес – втеча капіталу, непрогнозована 
інфляція тощо.

Представники другої моделі пропонують селективні заходи державного 
регулювання економіки, підтримку сфери охорони здоров’я (формування 
раціональних резервів медичних ресурсів – ліків, персоналу, капіталу) та 
освіти шляхом переорієнтації фінансування державного бюджету. При цьому 
виникає небезпека: збільшення податків, суттєва реструктуризація видатків 
бюджету тощо. Для нашої країні небезпечною може стати можливість захоп-
лення грошей державної скарбниці політичними популістами, які під при-
криттям пандемії будуть використовувати різні корупційні схеми привласнен-
ня. Небезпека може виникнути в разі, коли лобісти сильного бізнесу будуть 
перехоплювати грошові потоки під прикриттям використання коштів для 
боротьби з коронавірусом.

Існує також модель, яка отримала назву «чинізму». Її розглядає у своїй 
статті Г. Колодко. Вона побудована на однопартійній системі, в якій править 
меритократія, з плюралізмом власності в економіці та гнучкою системою 
синергії влади невидимої руки ринку та видимої руки держави. Але такий 
варіант не приваблює розвинуті країни. 

Важливо зрозуміти, що українські можливості подолання кризи багато 
в чому залежать від глобальних процесів. Світовий банк прогнозує темпи 
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падіння в усіх країнах. Так, в Україні падіння буде до 7,7 %, у той час як 
в emerging and developing Europe темпи падіння будуть на рівні 5,2 %.

Багато питань виникає внаслідок світових подій. Наскільки українські 
ринки пов’язані з фінансовими ринками світу? Від цього буде залежати по-
ведінка інвесторів та наших виробників. Що буде відбуватися з доларом? Від 
цього буде залежати наш платіжний баланс. 

Дослідження особливостей економічної політики в умовах пандемії по-
рушує багато фундаментальних питань, наприклад співвідношення держави 
та приватного сектору, державних та ринкових заходів, регулювання еконо-
міки та контроль за її суб’єктами, ієрархії та мережевих відносин, алгоритм 
свободи та залежності. 

Г. Колодко вважає, що найкращий шлях подолання кризи – це «всеосяжна 
глобалізація, заснована на співпраці між соціальними ринковими економіка-
ми, до рівня яких у постпандемічному світі має розвиватися якомога більше 
країн. Звичайно, з власними характеристиками, вбудованими на рівні культу-
ри. Такий шлях вимагає відповідної синергії ринкових сил та державної по-
літики, а також нового стилю міжнародної координації. Функціонування 
економік має базуватися більшою мірою на новому прагматизмі, враховуючи 
імператив поміркованості та піклування про потрійний – економічний, со-
ціальний та екологічний – сталий розвиток. Тоді буде більше гармонії, спів-
переживання та терпимості і менше експлуатації, несправедливості та воро-
жості». 

Чи безпечним стане такий шлях для України? Усе це потребує обговорен-
ня, спеціального дослідження та наукового аналізу. 

O. A. GRYTSENKO 
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Nowadays, the whole world finds itself in an emergency situation, which joins medical, 
social, economic, and political phenomena together. We can barely evaluate, understand, 
and prognosticate consequences of these phenomena. This situation resembles the theory 
of black swan very much. The main features of the theory implies unpredictable events 
and undetermined consequences, which give impetus to social processes and change the 
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life of each human being, as well as a society and the world on the whole. Economists have 
already begun to comprehend this situation and to offer own recipes. Although we cannot 
develop the anti-crisis package, our goal is to demonstrate peculiarities of an economic 
policy under crisis conditions. The author proposes blocks of economic problems to be 
solved strategically. These blocks should underpin the development of necessary tactic 
instruments. 
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економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого;

В. Г. Паркулаб – кандидат юридичних наук, керуючий партнер юридичної 
фірми «Глобус»;

К. С. Тверезовська – голова студентського сенату Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого;
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С. В. Тютюнникова – докторка економічних наук, професорка, професор-
ка кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківсько-
го національного університету імені В. Н. Каразіна;

Л. О. Українська – докторка економічних наук, професорка, професорка 
кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національ-
ного економічного університету імені Семена Кузнеця;

О. А. Фрідман – фахівчиня Навчального центру організації освітнього 
процесу управління якості освіти Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна;

О. В. Ярмак – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
економічної теорії та міжнародної економіки Харківського торговельно-еко-
номічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету.

Засідання круглого столу проводилося дистанційно. Його відкрила заступ-
ниця головного редактора збірника наукових праць «Економічна теорія та 
право» докторка економічних наук, професорка Л. С. Шевченко. Вона звер-
нула увагу на те, що в Національному юридичному університеті імені Ярос-
лава Мудрого формується нова інституціональна модель управління якістю 
освітнього процесу, яка охоплює три рівні: 

1) стратегічне управління якістю освіти, яке здійснюють Вчена та Науко-
во-методична ради Університету, ректор, проректори, зокрема проректор 
з навчально-методичної роботи. Відповідно до Положення про Вчену раду 
Університету, введеного в дію Наказом ректора від 28.12.2015 р. № 236, Вче-
на рада визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечен-
ня якості вищої освіти; 

2) оперативне управління якістю освіти, що є функцією кафедр, деканатів, 
рад факультетів/інститутів, студентського сенату;

3) оперативне забезпечення якості навчального процесу, яке покладається 
на підрозділи та відділи університету. 

Виняткової актуальності набуває вивчення досвіду провідних університе-
тів м. Харкова щодо забезпечення якості університетських освітніх програм, 
особливо тих, які спрямовані на підготовку фахівців і професіоналів за нови-
ми спеціальностями, зокрема спеціальністю «Економіка». 

Проф. Л. С. Шевченко представила учасників круглого столу, подякувала 
представникам академічної спільноти м. Харкова за інтерес, виявлений до 
проблематики круглого столу, і запросила обмінятися думками щодо методо-
логічних і методичних засад створення ефективної системи внутрішнього 
забезпечення якості освітнього процесу в університеті, критеріїв розроблення 
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сучасних освітніх програм, практичного втілення концепції студентоцентро-
ваного навчання, пріоритетних напрямів взаємодії викладача зі здобувачами 
вищої освіти, новітніх методів викладання економічних та управлінських 
дисциплін та з інших питань розвитку вищої освіти. 

ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА В УМОВАх ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ

С. В. Тютюнникова
докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії 

та економічних методів управління, Харківський національний університет іме-
ні В. Н. Каразіна, Україна, м. Харків

Необхідність підвищення якості вищої освіти обумовлена багатьма при-
чинами.

По-перше, світ, який нас оточує, ускладнюється. Для того щоб адекватно 
його відобразити в нашій свідомості та наукових знаннях, сформувати навич-
ки постійного аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку та їх вра-
хування в реальній практиці, вища освіта має трансформуватися в напрямі 
формування цілісного світогляду. Для реалізації цього підходу необхідно 
в освітньо-професійних та освітньо-наукових програмах передбачити наяв-
ність дисциплін, які формують світогляд, логічно пов’язати їх послідовність, 
спряженість та спрямованість на відповідні компетентності.

По-друге, має місце відірваність освіти від реального господарства. Підви-
щення якості освіти – це тісна її інтеграція з реальною економікою. Така інтег-
рація має різноманітні форми: система практик, корпоративних університетів, 
залучення відомих фахівців-практиків для викладання відповідних спецкурсів, 
замовлення на виконання кваліфікаційних робіт на практико-орієнтовані теми 
тощо. Важливим напрямом випереджаючої освіти має стати науково-дослід-
ницька та конструкторська праця. Для реалізації цього завдання необхідні 
сумісні зусилля представників ЗВО та стейкхолдерів щодо створення відпо-
відної матеріально-технічної бази та формування пакетів замовлень від ком-
паній на виконання робіт. Випускні кваліфікаційні роботи слід довести до 
реальних проєктів з творчою компонентою вдосконалення практики.

По-третє, на цей час існують різношвидкісні технологічне та організацій-
не оновлення сучасного виробництва та відповідна реакція закладів вищої 
освіти з точки зору зміни карт спеціальностей і професій, наборів аналітичних, 
технічних, гуманітарних, професійних знань та навичок. Як свідчить досвід 
економічно розвинених країн світу, в багатьох відомих університетах в освіт-



170

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 2 (41) 2020

ні програми включені дисципліни, що формують професійні компетентності, 
які відповідають сучасному розвитку науки і техніки, а зміст освітніх програм 
пов’язаний із розвитком новітніх цифрових технологій (наука про дані, штуч-
ний інтелект, когнітивні технології). Жорстка конкурентна боротьба в гло-
бальному світі існує не тільки між країнами, але й у сфері освіти між окре-
мими університетами. Більше того, вона буде й у подальшому загострювати-
ся. Тому нагальним завданням є реформування вищої освіти задля 
підвищення її якості та конкурентоспроможності.

По-четверте, сучасний ринок праці знаходиться в кризовому стані. Про це 
свідчать такі факти, як зростання безробіття, особливо молодіжного, втрата 
цінності праці, диспропорції між попитом і пропозицією праці, зростаюча 
тенденція незайнятих вакансій за деякими професіями (спеціальностями), 
значна частка працевлаштування випускників ЗВО не за отриманою кваліфі-
кацією та спеціальністю, незадоволеність змістом праці тощо. Якість освіти 
знаходиться в площині знання пріоритетів та потреб сучасної економіки, 
вміння швидко на них реагувати, у тому числі на їх зміни, та перебудовува-
тися. Поряд із фундаментальною освітою необхідно також розвивати дис-
танційні та короткі програми навчання для випускників, які не знайшли або 
втратили роботу, або не мають можливості отримати повноцінну (довгостро-
кову) освіту, або для тих, хто потребує перекваліфікації тощо. Короткі про-
грами мають бути вузькоспеціалізованої спрямованості та формуватися за 
реальними замовленнями роботодавців.

Слід зазначити, що конкурентоспроможність національної економіки де-
далі більше визначається використанням новітніх технологій, таких як блок-
чейн, штучний інтелект, машинне навчання, «хмарні» рішення тощо. Вико-
ристання їх та розвиток напряму залежить від освітнього процесу, підготовки 
та перепідготовки відповідних кадрів. При спробі з’ясувати, що є першодже-
релом сучасного розвитку – економіка чи освіта, економіка підштовхує роз-
виток освіти чи навпаки, ми забуваємо про можливість та необхідність їх 
паралельного та взаємообумовленого розвитку. Приклади Південної Кореї, 
Китаю, Японії свідчать про перспективність саме такого комплементарного 
розвитку. Система освіти має бути комплексною та гнучкою, тісно пов’язаною 
із суспільним виробництвом, такою, що зчитує та враховує його сигнали та 
швидко реагує на них.

По-п’яте, підвищення якості освіти потребує також оновлення методоло-
гії вивчення багатьох навчальних дисциплін. Виходячи з нового розуміння 
наукової картини світу, на зміну старому підходу поділу наукових дисциплін 
за принципом «вузького» предмета мають прийти нові ускладнені та комп-
лексні предмети спеціального наукового знання, що вимагають застосування 
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проблемного навчання. Зараз необхідно виявляти проблеми сьогоденного та 
майбутнього розвитку та знаходити на них відповіді (краще заздалегідь), тому 
таким важливим завданням сучасної освіти є формування у здобувачів проб-
лемного мислення та методології наукового пошуку відповідей на актуальні 
питання науки та практики. Завдяки такому мисленню можливо подолати 
засилля запозиченого знання, яке видобувається з різних за якістю та реле-
вантністю інтернет-джерел, та перейти до ціннісного та цілісного знання, яке 
створюється самостійно або в малих групах здобувачами вищої освіти під 
керівництвом викладача.

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ 
ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ

О. С. Марченко
докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків

Л. О. Українська 
докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії 

та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця, Україна, м. Харків

Якість освітнього процесу безпосередньо залежить від ефективності ме-
неджменту ЗВО, що актуалізує впровадження новацій управління якістю 
освітніх послуг, зокрема заходів та методів консультативного менеджменту.  
Спираючись на концептуальні основи менеджменту знань, діяльність освітніх 
організацій можна представити як комплекс різних за цілями, змістом, фор-
мами, напрямами, але взаємопов’язаних потоків знань та інформації, що 
обумовлює необхідність їх координації з метою досягнення високого рівня 
якості освіти. 

Консультування є формою руху знань та інформації у ЗВО, отже консуль-
тативний менеджмент, складовими якого є управління консультуванням 
і управління через консультування, є необхідною складовою менеджменту 
якості освітніх послуг ЗВО. 

Консультаційний процес в освітній організації відповідно до складу його 
учасників має певні моделі (рис. 1).

Модель «викладач–здобувач вищої освіти». Викладання навчальних дис-
циплін передбачає використання різних форм організації навчального
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3) якості управління навчальним консультуванням у ЗВО.  

 

 
Рис. 1. Моделі консультування в освітній організації. 

 

За моделлю «викладач-викладач» консультування здійснюється як 

обмін знаннями між викладачами та науковцями у формі: а) порад, 

рекомендацій, що передбачає самоорганізацію викладачами цієї діяльності; 

б) дискусій, круглих столів, наукових та методичних семінарів кафедр, 

міжкафедральних семінарів, конференцій, присвячених певним науковим та 

освітнім проблем. Стосовно цих форм консультування, то слід підкреслити, 

МОДЕЛІ 
КОНСУЛЬТУВАННЯ 

В ОСВІТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Модель «фахівець– 
співробітники»: 

консультування як функція 
фахівців підрозділів ЗВО 

Модель «керівник–
підлеглий»: 

консультування 
керівниками підлеглих 

з метою сприяння 
якнайкращому виконанню 
поставлених перед ними 

завдань 

Модель «викладач–
здобувач вищої освіти»: 
консультування як форма 
руху знань між основними 

учасниками освітнього 
процесу 

 

Модель «викладач–
викладач»: 

консультування як форма 
обміну знаннями  

та досвідом викладачів 
освітньої організації 

Модель сполучення 
внутрішнього та зовнішнього 

консультування 

Моделі внутрішнього консультування 

Рис. 1. Моделі консультування в освітній організації

процесу – лекцій, семінарських та практичних занять, колоквіумів тощо. 
Важливою формою є консультування викладачем як певної студентської гру-
пи, так і окремого здобувача вищої освіти. У процесі консультування знання 
викладача трансформуються в знання студента. При цьому якісне консульту-
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вання, як і освітній процес у цілому, є неможливими без активної участі сту-
дента. Нерозривність надання і споживання освітніх послуг за консультацій-
ною моделлю характеризується взаємозв’язком дій викладача та студента, їх 
інтелектуальною співпрацею, спрямованою на отримання якісного навчаль-
ного результату. 

Так само мінливість якості освітньої послуги у формі консультацій визна-
чається не тільки професійними здібностями викладача, а й активністю та 
ефективністю дій студента в консультаційному процесі. Виходячи з цього 
якість консультування та його навчальний ефект залежать від: 1) професіона-
лізму викладача, зокрема володіння ним методикою консультаційної діяль-
ності; 2) здатності й готовності здобувача вищої освіти оволодіти знаннями, 
що передаються йому в процесі консультування; 3) якості управління навчаль-
ним консультуванням у ЗВО. 

За моделлю «викладач–викладач» консультування здійснюється як обмін 
знаннями між викладачами та науковцями у формі: а) порад, рекомендацій, 
що передбачає самоорганізацію викладачами цієї діяльності; б) дискусій, 
круглих столів, наукових та методичних семінарів кафедр, міжкафедральних 
семінарів, конференцій, присвячених певним науковим та освітнім проблем. 
Стосовно цих форм консультування, то слід підкреслити, що їх результатив-
ність безпосередньо залежить від якості управління проведенням наукових 
та методичних заходів. Прикладом ефективного управління обміном знань 
за цією моделлю консультування є круглі столи з обговорення актуальних 
наукових та освітніх проблем, що регулярно проводяться в редакції фахово-
го наукового видання НЮУ імені Ярослава Мудрого «Економічна теорія та 
право». 

Модель «фахівець–співробітники» передбачає визначення консультування 
як важливого напряму діяльності функціональних служб ЗВО, насамперед 
тих, завданням яких є забезпечення якості освітнього процесу. Наприклад, 
серед функцій відділу управління якістю освіти Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця визначено такі, що безпо-
середньо спрямовані на управління консультуванням:

– підготовка освітніх інноваційних проєктів, їх апробація та впрова-
дження;

– організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тре-
нінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості, впроваджен-
ня освітніх інновацій;

– здійснення індивідуально-консультативної роботи з учасниками освіт-
нього процесу з питань забезпечення якості, освітньої інноваційної діяль-
ності.
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Слід підкреслити, що консультування «фахівець–співробітники» є особ-
ливо важливим при ліцензуванні та акредитації освітніх програм. Ефектив-
ність консультаційної діяльності за цією моделлю визначається рівнем про-
фесійної підготовки фахівців та службовців, їх володіння методами консуль-
тування та якістю консультативного менеджмента. 

Відповідно до моделі «керівник–підлеглий» консультування є додатковою, 
але важливою функцією керівників освітньої організації різного рівня управ-
лінської ієрархії, які не тільки визначають підлеглим певні завдання, а й 
роз’яснюють заходи їх виконання та критерії оцінки результатів, дають по-
ради, рекомендації. При цьому використовуються управлінські моделі кон-
сультування – ділові бесіди, інструктаж, виступи керівників на зборах трудо-
вого колективу університету, кафедр та інше, що також потребує ефективної 
організації та управління.

Модель сполучення внутрішнього та зовнішнього консультування. Внут-
рішнє консультування – це сукупність різних видів консультаційної діяльнос-
ті, що здійснюється співробітниками та підрозділами ЗВО. Наприклад, фахів-
ці науково-методичного відділу освітньої організації, надаючи поради пра-
цівникам університету, здійснюють внутрішнє консультування. Зовнішнє 
консультування – це консультаційна діяльність незалежних від ЗВО консуль-
тантів та їх організацій. Внутрішнє і зовнішнє консультування є взаємодопов-
нюючими каналами одержання професійної допомоги в розв’язанні проблем 
щодо забезпечення якості освітнього процесу. Отже, найбільш ефективною 
є модель одержання професійної консультаційної допомоги, що передбачає 
сполучення внутрішнього та зовнішнього консультування як джерел спеці-
альних знань та інформації. Важливим завданням консультативного менедж-
менту є забезпечення високого рівня внутрішнього та зовнішнього консуль-
тування з проблем якості освітнього процесу.

Таким чином: 
– консультування за різними моделями є необхідним і важливим елемен-

том внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу та досяг-
нення його програмних результатів шляхом надання консультаційної підтрим-
ки здобувачам вищої освіти та персоналу ЗВО; 

– ефективне консультування є метою консультативного менеджменту, що 
є підставою для ствердження про необхідність і доцільність впровадження та 
використання підходів та методів управління консультуванням як складової 
менеджменту якості освітніх послуг. 

З метою вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіт-
нього процесу пропонується організація центру управління якістю, до пере-
ліку функцій та завдань якого слід включити такі напрями консультативного 
менеджменту та консультування:
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– організація та координація заходів внутрішнього консультування за 
різними його моделями, сполучення внутрішнього та зовнішнього консуль-
тування;

– інформаційно-методичне забезпечення якісного освітнього процесу;
– організація та надання консультаційної підтримки здобувачам вищої 

освіти, зокрема, у питаннях індивідуальної освітньої траєкторії, освітньої 
мобільності, заочної освіти, організації дуальної та неформальної освіти тощо;

– консультування викладачів з організаційно-методичних аспектів викла-
дання навчальних дисциплін;

– консультування розробників освітньо-професійних програм з питань їх 
створення, впровадження, оновлення, ліцензування та акредитації;

– підготовка методичних матеріалів з питань забезпечення якості освіт-
нього процесу та консультування;

– проведення методичних семінарів та тренінгів;
– організація співпраці та обміну досвідом із закладами вищої освіти 

з управління якістю освітнього процесу. 

ПИТАННЯ УРАхУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЕФЕКТУ ОСВІТНІх 
ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ

О. В. Ярмак
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної теорії та 

міжнародної економіки, Харківський торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Харків

Освітні послуги як сукупність навчальних, виховних, розвиваючих дій 
фахівців, що ретранслюють загальні й професійні знання та інформацію, 
спрямовані на формування і нагромадження людського капіталу здобувачів 
вищої освіти. Їх якість характеризується багатьма ознаками та визначається 
великою кількістю чинників. За споживчим підходом якість освітніх послуг – 
це корисний ефект, який відображає їх здатність задовольнити потреби здо-
бувачів вищої освіти на суспільно необхідному рівні; відповідно до процес-
ного підходу якість – це відповідність процесу надання освітніх послуг про-
фесійним вимогам та критеріям, стандартам та нормам освітньої діяльності.

Визначення якості освітніх послуг буде неповним, якщо не ураховувати їх 
інвестиційний ефект, який полягає у трансформації витрат держави, органі-
зацій бізнесу як інвесторів коштів у освіту персоналу, здобувачів вищої осві-
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ти на їх продукування, надання й отримання в людський капітал індивіда, 
фірми, суспільства, використання якого як інтелектуального ресурсу вироб-
ничої, інноваційної та інших видів діяльності забезпечує зростання вартості 
та доходу.

Інвестиційний ефект притаманний освітнім послугам, оскільки вони 
є інтеграторами знань та інформації. Інтеграція знань в освітньому процесі – 
це багатостадійний рух знань, що охоплює процеси створення, залучення, 
оволодіння знаннями, їх трансформацію, обмін, збереження, використання. 
У процесі інтеграції знань здійснюється їх накопичення, яке є об’єктним 
(ресурсним) і суб’єктним. Об’єктне (ресурсне) накопичення знань здійсню-
ється шляхом їх додавання: до суб’єктивних (персоніфікованих) знань до-
даються кодифіковані, об’єктивовані, внаслідок чого спостерігається роз-
ширення знання як ресурсу освітнього процесу. Суб’єктне накопичення 
знань – це їх розповсюдження в різних формах між учасниками освітнього 
процесу. 

Освітні послуги є, по-перше, об’єктом інвестицій, по-друге, інтелектуаль-
ними інвестиціями – вкладеннями інтелектуальних цінностей у людський 
капітал здобувачів вищої освіти. Це дає підстави для їх характеристики як 
інвестиційних ресурсів сучасної економіки. 

Економічна наука визначає інтелектуальні інвестиції або в контексті до-
сліджень інтелектуального капіталу та інвестицій у нього, або як інвестиції 
в інтелектуальну власність. За правовим підходом до характеристики інвес-
тиційної діяльності інтелектуальні інвестиції визначаються як вкладення ін-
телектуальних цінностей у різні об’єкти з метою отримання доходу та досяг-
нення соціальних ефектів. Це, по-перше, майнові права на об’єкти авторсько-
го права та суміжних прав і права промислової власності; по-друге: 
а) кодифіковані знання, представлені у формі знаків та символів – сукупність 
технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у ви-
гляді технічної документації; б) суб’єктивні (неявні) знання як навички та 
виробничий досвід (ноу-хау), що не запатентовані. 

Інвестиції в освітні послуги – це вкладення ресурсів (матеріальних, фі-
нансових, інтелектуальних) у знання, які є змістом освітньої послуги, яка 
комерціалізується та є інвестиційним інтелектуальним товаром (послугою), 
об’єктом ринку освітніх послуг. Коли здобувач вищої освіти, держава, фірми 
оплачують освітні послуги, то це є придбанням інвестиційного інтелектуаль-
ного товару, використання якого в майбутній професійній діяльності студен-
тів ЗВО забезпечить отримання доходу. Отже, витрати на придбання освітніх 
послуг є інвестиціями тих, хто їх оплачує. Треба зауважити, що вкладення 
здобувачем вищої освіти власного людського капіталу в його інтелектуально-
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професійний розвиток слід вважати його інтелектуальною інвестицією. 
У свою чергу, витрати ресурсів ЗВО на надання освітніх послуг відповідної 
сучасним вимогам якості повинні окупитися, а їх оплата – забезпечити необ-
хідний обсяг надходження коштів для формування фінансових ресурсів освіт-
ньої організації.

Таким чином:
1) освітні послуги є інвестиційними інтелектуальними товарами, викорис-

тання яких у майбутній виробничій, інноваційній та іншій професійній ді-
яльності здобувача вищої освіти забезпечить зростання вартості та доходу. Це 
дає підстави до визначення інвестиційного ефекту освітніх послуг складовою 
їх якості. У споживчому аспекті це вигоди інвесторів коштів у освітні послу-
ги від використання людського капіталу, сформованого в освітньому процесі, 
у суспільній практиці; 

2) при розроблені програм забезпечення якості освітнього процесу слід 
включати до них заходи, спрямовані на досягнення та підвищення інвести-
ційного ефекту освітніх послуг як інтелектуального ресурсу формування та 
накопичення людського капіталу майбутніх фахівців та професіоналів з пев-
ної галузі знань;

3) важливим завданням управління якістю освіти є забезпечення відповід-
ності ціни та якості освітніх послуг, складовою якої є їх інвестиційний ефект. 
Рівень інвестиційного ефекту слід ураховувати при визначенні діапазону цін 
на різні за якістю освітні послуги.

ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ  
В СУЧАСНИх УМОВАх

О. А. Фрідман
фахівчиня Навчального центру організації освітнього процесу Управління 

якості освіти, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, 
м. Харків

Одним з основних факторів, що впливають на розвиток людського потен-
ціалу та економічне зростання, є освіта. Від якості людських ресурсів залежить 
рівень розвитку країни в цілому та її економічної конкурентоспроможності. 
Але важливим моментом є саме якість освітніх послуг. 

Питання підвищення якості освіти в Україні має велике соціальне та еко-
номічне значення в умовах сьогодення. У ХХІ столітті лідируючі позиції 
у світі займають країни, які мають висококваліфікованих фахівців у різних 
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сферах життя. Саме такі країни вдало роблять інвестиції в людський капітал, 
розуміючи, що він наразі є основним фактором для розвитку інноваційної 
економіки. До інвестицій у людський капітал можна віднести витрати на 
освіту, включаючи загальну і спеціальну, середню і вищу, формальну і не-
формальну. Інвестиції у вищу освіту сприяють збільшенню кількості висо-
кокваліфікованих фахівців. 

За результатами рейтингу Global Innovation Index 2019 можна зробити ви-
сновок, що до найкращих показників у системі Глобального інноваційного 
індексу України належать ті, що характеризують освітній потенціал, людський 
капітал і дослідження. Проте в цих показниках присутні певні проблеми. 

Україна має хороші результати в галузі знань та технологій, а її найслабші 
показники в інфраструктурі. За співвідношенням учнів та вчителів Україна 
посідає 3-тє місце у всьому світі. За рівнем створення нових знань і немате-
ріальних активів Україна посідає 17-те місце, за показником «корисні моделі 
за походженням» – 1-ше місце [3].

Для підвищення якості освіти необхідно проводити постійну роботу з удо-
сконалення основних складових освітнього процесу. Серед них можна виді-
лити такі: високий рівень кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
розвиток індивідуальних освітніх траєкторій навчання; посилення практичної 
складової освітніх програм.

Розглянемо названі складові освітнього процесу на прикладі організації 
освітнього процесу Харківського національного університету імені В. Н. Ка-
разіна.

Високий рівень кваліфікації науково-педагогічних працівників. У Хар-
ківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в освітній та 
науковій діяльності беруть участь 438 докторів наук, професорів і 1274 
кандидати наук, доценти. Серед науково-педагогічних працівників 67,2 % 
мають наукові ступені та вчені звання. В університеті на штатних посадах 
факультету іноземних мов працювали 5 викладачів з Італії, КНР, Сирії та 
ФРН. А також читали лекції студентам і співробітникам понад 70 іноземних 
фахівців з різних країн університету, в тому числі в межах Програми Ераз-
мус+, Проєкту Жана Моне. Важливим чинником якості освітнього процесу 
є педагогічна майстерність викладача, його вміння використовувати сучасні 
методи навчання. Тому викладачі Каразінського університету постійно під-
вищують кваліфікацію та активно впроваджують в освітній процес вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій шляхом читання лекцій 
із застосуванням мультимедійних презентацій, використання освітніх плат-
форм дистанційного навчання та комп’ютерних технологій під час контролю 
знань.
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Розвиток індивідуальних освітніх траєкторій. В Законі України «Про 
вищу освіту» визначено, що здобувачі вищої освіти мають право вибирати 
навчальні дисципліни в обсягах не менше як 25 % загальної кількості кредитів 
ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти [1]. Кожен заклад вищої 
освіти розробляє власну освітню траєкторію та механізм реалізації цієї норми 
Закону. 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Харків-
ському національному університеті імені В. Н. Каразіна за вибором студента 
організовується вивчення окремих навчальних дисциплін із циклів загальної 
та професійної підготовки. Студентам також може бути запропонований вибір 
спеціалізацій і блоків навчальних дисциплін із циклу професійної підготовки. 
У студентів другого та третього курсів є можливість обирати та вивчати між-
факультетські дисципліни циклу загальної підготовки. Студенти обирають 
для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні на семестр. 
Навчальні заняття з міжфакультетських вибіркових дисциплін, проводяться 
в один і той же день та в один і той же час на всіх факультетах [2].

Це унікальна можливість для студентів розширити коло своїх наукових 
інтересів, отримати нові знання та знайомства. Так, наприклад, у групі для 
вивчення міжфакультетської дисципліни «Риторика» було 90 студентів з 17 фа-
культетів університету. При проведенні опитування понад 80 % студентів 
відповіли, що їх повністю задовольняє перелік для вибору міжфакультетських 
дисциплін.

Посилення практичної складової освітніх програм. Практична підго-
товка здобувачів вищої освіти є однією з основних складових забезпечення 
якості вищої освіти і, як результат, конкурентоспроможності випускників на 
ринку праці. Необхідні уміння і навички набуваються через практичні, лабо-
раторні заняття, навчальні й виробничі практики. Програми проведення всіх 
видів практик спрямовані на формування у студентів сучасних практичних 
компетентностей. Проходження практик забезпечує поступове розширення 
обсягу базових знань у галузі. У Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна поширюється практика проведення навчальних занять із 
залученням провідних спеціалістів-практиків з різних підприємств та органі-
зацій. Залучаються працедавці й до розробки освітніх програм.

Сучасний студент дуже вимогливий, тому закладам вищої освіти необхід-
но постійно підвищувати якість освітнього процесу за допомогою викорис-
тання різноманітних форм і способів подачі навчальної інформації, реалізації 
права студента на вибір та академічну мобільність, посилення практичної 
складової освітніх програм. Потрібно швидко реагувати на потреби ринку 
праці, де питання якості підготовки студентів стоять на першому місці.
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Тому, зважаючи на потреби суспільства та запити сьогодення, Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна наразі докладає всіх зусиль 
для підвищення якості вищої освіти з метою підготовки висококваліфікованих 
фахівців, конкурентоспроможних у вирішенні питань та проблем сучасної 
науки, практики та виробництва. 
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Л. С. Шевченко
докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економічної теорії, 

гарантка освітньої програми «Бізнес-економіка», Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків

Концепція студентоцентрованого навчання (student-centered education) сфор-
мувалася у США в другій половині ХХ ст. J. B. Watson, B. F. Skin, R. Mager 
у своїх працях першими визначили її зміст та методологічні засади. 

Найбільшого розвитку концепція студентоцентрованого навчання набуває 
у 2000 рр. У 2005 р. вона була покладена в основу «Стандартів і рекомендацій 
щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG), які 
були прийняті у 2005 р. міністрами, відповідальними за вищу освіту, на про-
позицію, підготовлену Європейською асоціацією забезпечення якості вищої 
освіти (ENQA) спільно з Європейським союзом студентів (ESU), Європей-
ською асоціацією закладів вищої освіти (EURASHE) та Європейською асоці-
ацією університетів (EUA). З того часу стандарти зазнали певних змін. Однак 
студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання залишається не-
змінним принципом забезпечення якості вищої освіти. Відповідно до стан-
дарту 1.3 «навчальні заклади повинні забезпечувати таке викладання програм, 
що заохочує студентів до активної участі у творенні навчального процесу, 
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і таке оцінювання студентів, що відображає цей підхід» [1, с. 11]. За такого 
підходу здобувач вищої освіти є самостійним і відповідальним суб’єктом 
освітнього процесу, реалізує свої інтереси й потреби шляхом участі в розроб-
ленні не тільки освітніх програм, а й систем внутрішнього забезпечення 
якості освіти у ЗВО. 

Проте розуміння змісту студентоцентризму є різним у викладачів універ-
ситетів, студентів та роботодавців. Сформувалися поміркована та радикальна 
моделі студентоцентризму. Поміркована модель відображає позиції студент-
ства щодо доступності вищої освіти якомога більшій кількості бажаючих 
навчатися в університетах, можливостей розвитку й саморозвитку під час 
навчання. Радикальна модель підтримується роботодавцями й наголошує на 
ефективності професійної підготовки студентів до майбутньої трудової ді-
яльності, можливостях його працевлаштування. У будь-якому разі в центрі 
всього навчального процесу знаходиться студент. Саме на нього спрямована 
діяльність викладачів, роботодавців, студентських наукових та академічних 
рад тощо. 

Чи реалізує принцип студентоцентризму освітня програма (ОП) «Бізнес-
економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого? На мій погляд, так. При-
наймні її розробники цього прагнуть.

По-перше, ОП передбачає гнучке використання та індивідуалізацію різно-
манітних форм і методів навчання і викладання; регулярне оцінювання сту-
дентами змісту та структури навчальних дисциплін та їх подальше коригу-
вання з метою забезпечення високої якості освітнього процесу. Спілкування 
зі студентами-економістами фінансово-правового факультету НЮУ засвідчи-
ло, що вони активно цікавляться можливостями «студентської автономії», 
а під студентоцентризмом розуміють також надання їм права оцінювати якість 
роботи викладачів, проводити незалежні анкетування серед студентів з питань 
змісту, реалізації, якості та напрямів удосконалення ОП; вносити зміни в гра-
фік освітнього процесу та розклад занять; бути залученими до розроблення 
критеріїв оцінювання результатів навчання з різних навчальних дисциплін; 
ширше використовувати можливості управління якістю вищої освіти органа-
ми студентського самоврядування, а саме: студентським сенатом, радою 
студентського самоврядування фінансово-правового та інших факультетів, 
студентським омбудсменом. 

По-друге, ОП гарантує реалізацію кожним здобувачем вищої освіти мож-
ливості формування індивідуальної освітньої траєкторії. Про що йдеться? 
В узагальненому вигляді про персональний підхід до реалізації потенціалу 
кожного студента. Але як цього досягти? Сучасна дидактика пропонує два 
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способи індивідуалізації роботи зі студентами. Перший – запропонувати 
кожному студенту індивідуальну програму опанування ОП відповідно до його 
здібностей, схильностей, інтересів і мотивів навчання. Другий спосіб – ство-
рити умови для саморозвитку та системної самореалізації студентів в обраній 
професійній сфері, так званого евристичного навчання, використовуючи цілий 
«пакет» моделей навчання, але спираючись на індивідуальні якості та здіб-
ності студентів. 

На практиці формування індивідуальної освітньої траєкторії найчастіше 
охоплює розроблення та реалізацію індивідуального навчального плану; 
створення умов для вільного вибору студентами вибіркових навчальних пред-
метів; розвиток дистанційних навчальних технологій, забезпечення індивіду-
альної академічної мобільності студентів. Саме так розуміють індивідуальну 
освітню траєкторію і більшість студентів. Вони мають реальну можливість 
обирати актуальні для бізнесу навчальні дисципліни з широкого переліку 
(каталогу), наповнюючи власний освітній «портфель» такими курсами, як: 
«Національна економіка», «Регіональна економіка», «Глобальна економіка та 
європейські студії», «Інтелектуальна економіка», «Банківська система», «Ри-
нок цінних паперів», «Ринок фінансових послуг», «Ринок нерухомості», 
«Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Організаційний розвиток 
бізнесу», «Економіка стартапів», «Ризик-менеджмент», «Страховий захист 
бізнесу», «Бізнес-планування», «Бізнес-консалтинг», «Прийняття управлін-
ських рішень», «Управління персоналом», «Управління конфліктами», «Ло-
гістика», «Безпека праці» та ін. Особливу увагу приділено викладанню нав-
чальних дисциплін, які забезпечують поглиблене опанування правом: «Тру-
дове право», «Корпоративне право», «Правовий захист економічної 
конкуренції», «Антикорупційний комплаєнс», «Транскордонне економічне 
співробітництво», «Економіко-правове регулювання природокористування та 
охорони довкілля». Викладання кожної навчальної дисципліни спирається на 
сучасний науково-методичний комплекс.

По-третє, студентоцентроване навчання реалізує компетентнісний підхід. 
У процесі вивчення бізнес-економіки студенти набувають важливих фахових 
компетентностей, серед яких – ті, що встановлені стандартом вищої освіти за 
спеціальністю «Економіка», а також ті, які формуються винятково освітньою 
програмою «Бізнес-економіка». Її розробники, зокрема, доповнили перелік 
фахових компетентностей із стандарту такими, що відповідають нинішнім 
проблемам вітчизняного бізнесу: здатність поглиблено аналізувати проблеми 
і явища в одній або декількох професійних сферах з урахуванням економічних 
ризиків та можливих соціально-економічних наслідків; здатність самостійно 
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розробляти, впроваджувати, супроводжувати бізнес-проєкти, виявляти проб-
леми в бізнес-діяльності та пропонувати способи їх розв’язання; здатність до 
аналітичної діяльності, спрямованої на економічне обґрунтування сучасних 
бізнес-стратегій; уміння визначати загрози економічній безпеці бізнесу, роз-
робляти та впроваджувати заходи з їх запобігання; розуміння специфіки ве-
дення міжнародного бізнесу, чинників досягнення конкурентних переваг на 
світових ринках.

Водночас ОП забезпечує формування у здобувачів вищої освіти соціальних 
навичок, необхідних для успішної професійної діяльності. Зазначу, що в кра-
їнах Європейського Союзу існує поняття м’яких навичок (soft skills). Вони 
протиставляються жорстким – спеціальним вузькопрофесійним навичкам 
(hard skills), бо не мають однозначної жорсткої прив’язки до конкретної про-
фесії. Часто м’які навички називають також універсальними або функціональ-
ними компетенціями, а факт володіння ними – функціональною грамотністю 
(functional literacy). Такі навички є міжпрофесійними, корисними для будь-
якого виду діяльності, дозволяють швидко адаптуватися до нових умов праці 
та життєдіяльності, вирішувати нестандартні завдання. Причому кожна ком-
панія називає актуальні для неї м’які навички. Так, Microsoft цінує ораторські 
та комунікативні здібності, володіння офісними програмами, створення пре-
зентацій, менеджмент проєктів і високий рівень самоорганізації. Forbs уважає 
найголовнішими комунікативну компетентність, креативність, написання 
якісних текстів, досвід роботи в команді, базові комп’ютерні знання та здат-
ність до «реінжинірингу» – готовність робити звичні речі в новий спосіб. 
«Німецька хвиля» відзначає комунікативні та управлінські таланти: ораторське 
мистецтво, вміння переконувати, лідирувати, управляти, робити презентації, 
знаходити підхід до людей і вирішувати конфліктні ситуації. ЮНЕСКО та 
Європейська комісія навіть встановили мінімальний рівень такої грамотнос-
ті, необхідний кожному європейцю для того, аби «вписатися» в суспільство 
й не бути «соціальним інвалідом», не кажучи вже про професійну самореалі-
зацію [2].

Вітчизняні роботодавці (а про це свідчать їхні відгуки на освітню програ-
му «Бізнес-економіка») хотіли б бачити у своїх працівників: уміння працюва-
ти в команді; здатність брати на себе відповідальність і працювати в критич-
них умовах; здатність самостійно розробляти, впроваджувати, супроводжу-
вати бізнес-проєкти, виявляти проблеми в бізнес-діяльності та пропонувати 
способи їх розв’язання; уміння полагоджувати конфлікти, навички міжосо-
бистісної взаємодії; креативність у діяльності; етичні принципи професійної 
діяльності та самоменеджмент. Саме такі компетентності і формує ОП «Біз-
нес-економіка». 
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По-четверте, здобувачам вищої освіти надається різнобічна освітня, кон-
сультативна та інформаційна підтримка, що є функцією викладачів усіх кафедр 
Університету, задіяних в ОП, співробітників деканату фінансово-правового 
факультету, працівників бібліотеки. Спільне завдання – сформувати ефективну 
взаємодію зі студентами, забезпечити якісні комунікації та міжособистісні від-
носини. Ефективним заходом освітньої підтримки студентів ОП є лекції, які 
читаються студентам зараз, під час карантину, з використанням платформ Zoom 
та Google Classroom, опублікування консультацій викладачів із певних на-
вчальних дисциплін у соціальних мережах. Наприклад, тільки у 2019–2020 нав-
чальному році на Facebook-сторінці кафедри «BUSINESS ECONOMICS. 
Актуальна освіта в НЮУ імені Ярослава Мудрого» було опубліковано понад 
100 лекцій і консультацій з усіх навчальних дисциплін, які викладаються на 
ОП «Бізнес-економіка». Інформаційна підтримка здобувачів вищої освіти 
здійснюється також шляхом використання інформаційно-телекомунікаційної 
мережі Університету, інтернет-ресурсів, здійснення особистого спілкування 
викладачів і студентів, комунікацій on-linе. Необхідність інформаційної під-
тримки студентів стала особливо відчутною під час карантину й переходу 
НЮУ на дистанційне навчання студентів. 
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кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики, декан фінансово-
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На сьогодні в Україні відбуваються процеси перетворення й оновлення 
системи вищої освіти. Головна мета таких перетворень відображає спрямо-
ваність, розвиток і самоактуалізацію особистості, розкриття індивідуальних 
здібностей, створення сприятливих умов для розвитку творчої та професійної 
активності майбутніх фахівців.
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Система вищої освіти з навчання фахівців повинна охоплювати широкий 
якісний комплекс засобів, що забезпечують розвиток умінь. Одним з найбільш 
важливих моментів у системі вищої освіти з навчання фахівців у цьому на-
прямі є взаємодія між викладачем і студентом: вступаючи в суб’єктні відно-
сини і будучи їх активним учасником, студент починає сприймати реалізова-
ні способи спілкування як норму, як свій індивідуальний вибір. 

Взаємодія в системі «викладач – студент» представляє собою систему вза-
ємних впливів суб’єктів, включених у спільну діяльність на основі загальних 
цілей професійної освіти. Така взаємодія між викладачем і студентом впливає 
на формування системи цінностей майбутнього фахівця, таких як людина, 
істина, освіта, професія та інші. Але не варто заперечувати, що на цей час не 
тільки викладачі, а й самі студенти впливають на процес навчання [1, с. 180]. 
На сьогодні й від них як безпосередніх отримувачів освітніх послуг на сучас-
ному ринку освіти залежить якість їх надання під час освітнього процесу. 
Студент повинен усвідомлювати свою власну роль як суб’єкта освітньої ді-
яльності. Кардинальна переорієнтація такої взаємодії, як справедливо зазначає 
Г. Ф. Пономарьова, повинна розвиватися виключно в напрямі стратегії 
партнерства [2]. Організація тісної взаємодії зі студентами, спрямована на 
вдосконалення забезпечення якості освітнього процесу, нині набуває особли-
вого значення, оскільки саме від цього залежить становлення професійно-
комунікативної компетентності майбутнього фахівця. 

Особистий досвід на адміністративних посадах дозволяє автору виокре-
мити основні та найбільш перспективні форми взаємодії викладачів зі сту-
дентством, які, безумовно, найближчим часом потребують подальшого роз-
витку. 

1. Інформаційна взаємодія зі студентами. Модернізування змісту освітніх 
програм на основі нових освітніх стандартів з урахуванням базового принци-
пу поєднання фундаментальності й широти охоплення університетської осві-
ти до вимог, що пред’являються до випускника сучасним ринком праці, на 
сьогодні неможливо без активної інформаційної взаємодії з майбутніми ви-
пускниками – споживачами освітніх послуг. Належна інформаційна взаємо-
дія передбачає тісні взаємозв’язки між усіма суб’єктами освітнього процесу, 
і в першу чергу це налагодження ефективної системи інформування студентів 
та викладачів про підсумки анкетування, щодо результатів моніторингу та 
вжитих за його результатами кроків. Для досягнення цієї мети слід активно 
інтегрувати в освітній процес систему моніторингу, аналізу та контролю 
якості навчального процесу. 

2. Залучення студентства до процесу внесення змін (доповнень) до об-
раних ними освітніх програм з метою їх подальшого вдосконалення. Модер-
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нізування змісту освітніх програм на основі нових освітніх стандартів на 
сьогодні неможливе без участі студентів. Студенти повинні бути більш за-
лученими до процесу внесення змін (доповнень) до навчальних планів і за-
безпечувати зворотний зв’язок щодо вдосконалення занять. Це, зокрема, по-
винно відбуватися на рівні кафедр, викладачі яких входять до Вченої ради 
факультету, та деканату й супроводжуватися активним залученням викладачів 
на цих рівнях. Під час побудови індивідуальної освітньої траєкторії функції 
взаємодії студента з викладачем полягають у такому. Це перш за все своєчас-
не надання студенту інформації про форми й методи навчання, методи по-
точного контролю з навчальних дисциплін за освітньою програмою. У ході 
безпосередньої реалізації індивідуальної траєкторії взаємодія проявляється 
в організації навчального процесу та регулярного моніторингу навчання сту-
дента і внесення в міру необхідності відповідних коригувань.

3. Постійний моніторинг якості освіти на всіх етапах навчання. Управ-
ління процесом освіти в навчальному закладі засноване на знанні того, як 
протікає освітній процес. Для управління процесом освіти в навчальному 
закладі служить система освітнього моніторингу – постійного відстеження 
ходу освітнього процесу з метою виявлення й оцінювання його проміжних 
результатів, факторів, а також прийняття рішень щодо регулювання й корекції 
освітнього процесу. Під моніторингом якості освіти в закладі вищої освіти 
І. П. Аннєнкова розуміє інформаційну систему, яка постійно оновлюється 
і поповнюється на основі безперервного стеження за станом і динамікою роз-
витку основних складових якості освіти, за сукупністю визначених критеріїв 
з метою вироблення управлінських рішень по коригуванню небажаних дис-
пропорцій на основі аналізу зібраної інформації та прогнозування подальшо-
го розвитку досліджуваних процесів [3, с. 22]. До показників факультетсько-
го рівня вона відносить: відповідність особистих якостей випускників вимо-
гам професії; відповідність професійних знань, умінь і навичок вимогам 
професії; здатність випускників до інноваційної діяльності; рейтинг випус-
кників серед працівників організації; особисті досягнення випускників (на-
городи, наукові роботи, винаходи, публікації та ін.). До показників кафедраль-
ного рівня: професійну спрямованість випускників; професійну компетент-
ність випускників; позитивні риси в роботі випускників; недоліки в роботі 
випускників; ставлення керівників до випускників [4].

4. Участь у науково-дослідній роботі викладача і студента, зорієнтова-
ну на спільний науковий пошук, та тісна співпраця в розробці планів прохо-
дження виробничої практики, а також під час спілкування з потенційними 
роботодавцями. Зазначимо ще один суттєвий момент, пов’язаний із внутріш-
нім забезпеченням якості освітнього процесу. Важливо забезпечити тісний 
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взаємозв’язок науково-дослідної роботи студентів і практики, передбаченої 
освітньою програмою за спеціальністю «Економіка» на підставі взаємодії 
наукових керівників і керівників практик у партнерських організаціях. У цьо-
му напрямі керівництвом Університету було укладено меморандуми про 
співпрацю з приватними фірмами та держаними установами, в яких студенти 
факультету проходять виробничу практику. Результати анкетування та осо-
бистого спілкування зі студентами за результатами проходження практики 
дозволяє гаранту освітньої програми, безпосереднім керівникам практики, 
викладачам кафедри, декану та роботодавцям удосконалити та впроваджува-
ти нові форми набуття практичних навичок під час її проходження. Це до-
зволяє визначити і транслювати в зміст освітніх програм також обсяг і набір 
управлінських компетенцій, які повинні мати випускники за спеціальністю 
«Економіка», а відповідно, й підвищити рівень підготовки як із фундамен-
тальних економічних дисциплін, так і з дисциплін за вибором студента.

5. Організація роботи кураторів. Окрема роль у вирішенні завдань щодо 
забезпечення якості освітнього процесу на фінансово-правовому факультеті 
належить кураторам, які закріплені за академічними групами для створення 
комфортного гуманітарного середовища студентам, а також із метою поліп-
шення результатів виховної та навчальної роботи. Метою роботи куратора 
є створення зовнішніх умов і сприяння актуалізації внутрішніх резервів мо-
лодої людини для повноцінної творчої самореалізації як у професійній, так 
і в інших доступних сферах життєдіяльності студента. Тому кураторами по-
винні призначатися найдосвідченіші викладачі. Куратори, які постійно спіл-
куються зі студентами, різнобічно впливають на них і, водночас, працюють 
за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмета, вони 
також дбають про об’єднання зусиль викладачів, які працюють у певній гру-
пі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчаль-
ної роботи зі студентами групи. Застосовуючи у своїй роботі гуманістичні 
технології навчання і виховання, куратори можуть суттєво вплинути на фор-
мування єдиної корпоративної культури навчального закладу, забезпечити 
психологічні та організаційно-педагогічні умови для створення в академії 
комфортного гуманітарного середовища як ключового компонента соціальної 
ситуації розвитку особистості сучасного спеціаліста. Поєднуючи у своїй ро-
боті викладацькі й виховні функції, куратор має можливість реально створи-
ти систему тих специфічних взаємокомунікацій, що являють собою соціальну 
ситуацію гармонійного професійно-особистісного розвитку майбутніх спеці-
алістів [4].

Взаємодія викладача зі студентами є найбільш демократичним, відкритим 
і динамічним видом міжособистісних контактів. Саме завдяки реалізації таких 
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суб’єктних взаємозв’язків (відносин співробітництва, взаєморозуміння і вза-
ємодопомоги), що складаються між ними, можливо домогтися оптимальних 
результатів у навчальному процесі. Питання взаємодії, безумовно, потребують 
подальших досліджень, і в першу чергу це питання забезпечення, організації 
та регулювання педагогічно доцільних взаємовідносин викладача і студентів 
в умовах сучасної кредитно-трансферної системи навчання [2]. Запроваджен-
ня в сучасній українській вищій школі кредитно-трансферної системи нав-
чання, безумовно, дозволяє розширити горизонти професійного розвитку 
студентів, сприяє диференціації їх навчальних цілей, які в умовах системи, 
на думку В. Нагаєва, з одного боку, повинні бути зорієнтовані на організацію 
пізнавальної діяльності, а з другого – на виявлення результативності навчан-
ня. Саме таким чином відкривається перспектива реального використання 
результатів власної пізнавальної діяльності, що стимулює формування моти-
вації навчання [5, с.138].

Висновки. Сенсом спільної діяльності або взаємодії в партнерстві є спів-
робітництво всіх його учасників. У партнерських взаєминах відбувається 
перебудова рольових відносин викладача та студента в рівноправні. У цьому 
відношенні цілком слушно зазначає В. В. Оніпко, що «ідея співробітництва, 
діалогу, партнерства у взаємовідносинах суб’єктів навчальної діяльності – 
одна з основних у педагогіці останніх років» [6, с. 194]. Взаємодія всіх 
суб’єктів освітньої діяльності повинна бути найбільш демократичним, від-
критим і динамічним видом міжособистісних контактів викладача і студентів. 
Це, у свою чергу, дозволить завдяки комплексної реалізації вищезазначених 
форм взаємодії всіх учасників навчального процесу, які базуються на відно-
синах співробітництва, партнерства, взаєморозуміння і взаємодопомоги, до-
могтися оптимальних та якісних результатів для підвищення та вдосконален-
ня внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу.
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СПІВПРАЦЯ КЛЮЧОВИх СТЕЙКхОЛДЕРІВ ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ОРГАНАМИ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАх 
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

К. С. Тверезовська
голова студентського самоврядування, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків

Основною метою функціонування закладу вищої освіти (далі – ЗВО) є за-
доволення потреб усіх зацікавлених сторін. Неорієнтованість закладу вищої 
освіти на інтереси студентства та продуктивної молоді негативно впливає на 
якість освітнього процесу, що в подальшому значно знижує конкурентоспро-
можність ЗВО на ринку освітніх послуг. Зважаючи на зазначене, стейкхолде-
ри внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу мають здійснювати 
ефективне управління взаємовідносинами з органами студентського само-
врядування, адже саме прогресивна молодь має прямий та непрямий вплив 
на досягнення стратегічних цілей. 

Студентське самоврядування є формою самоорганізації студентів, само-
стійною громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоюван-
ня своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації студента як від-
критої, цілеспрямованої та освіченої особистості, а також важливим факто-
ром розвитку якісної освіти. Органи студентського самоврядування 
в університеті здійснюють свою діяльність в інтересах усього студентства, 
що дає змогу брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу та реалізовувати заходи щодо забезпечення якості вищої 
освіти. При цьому успіх реалізації стратегічних планів діяльності органів 
студентського самоврядування можливий лише шляхом співпраці та всебіч-
ної підтримки університетською спільнотою ініціатив студентів. Спільні 
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зусилля та пошук компромісів дають змогу побудувати освітнє середовище, 
яке сприяє особистісному розвитку всіх учасників освітнього процесу на 
основі принципів диференціації, індивідуалізації, практикоорієнтованого 
навчання, студентоцентрованого підходу та міжнародної інтеграції в освітній 
і науковій сферах.

Університет є цивілізаційним феноменом, що пройшов тривалий процес 
еволюції, і тепер, в еру інформатизації, спрямовує свою діяльність на підви-
щення культури лідерського служіння та розвиток ініціативи студентів. Ба-
гато хто з дослідників визначає місію ЗВО як забезпечення умов для набут-
тя здобувачами вищої освіти соціальних та громадянських компетенцій 
функціо нувати в плюралістичному суспільстві, в якому для молодих людей 
важливими є співпраця і взаємодія. На таких засадах будує свою діяльність 
і Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Універси-
тет усіляко сприяє розвитку студентського лідерства та організації дозвілля, 
створює умови для реалізації творчого потенціалу й соціальної активності 
та формує позитивний імідж студента, який відповідає сучасним стандартам 
вищої школи. На жаль, більшість теперішніх ЗВО в Україні не виконують 
низки функцій, які притаманні європейському і світовому освітнім просто-
рам. 

Особливої актуальності набуває конструктивна взаємодія ключових стейк-
холдерів внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу з органами 
студентського самоврядування, що допомагає побудувати інноваційну плат-
форму взаємодії сучасних студентів, випускників, викладачів та роботодавців. 
Наприклад, зараз у світі та в Україні склалася надзвичайно складна ситуація, 
пов’язана з виникненням коронавірусної хвороби. З метою запобігання по-
ширенню коронавірусу серед населення України органами законодавчої, ви-
конавчої та місцевої влад вжито низку заходів, спрямованих на запобігання 
поширенню інфекції, в тому числі запроваджене дистанційне навчання. 
Останнє є викликом сучасній університетській освіті. Стало зрозуміло, що 
в глобальних реаліях сьогодення та в умовах діджиталізації суспільства тра-
диційна національна система вищої освіти задовольняє запити студентської 
аудиторії лише частково. Навпаки, завдяки застосовуванню Internet та мобіль-
них технологій викладач і студент можуть продуктивно, на партнерських 
засадах, співпрацювати за межами закладу вищої освіти.

Органи студентського самоврядування швидко відреагували на зміни та 
створили найкомфортніші умови взаємодії студентства як для подолання 
проб лем порушення прав та інтересів студентів під час online-навчання, так 
і для організації дозвілля шляхом проведення вебінарів, воркшопів та майстер-
класів. Ключовим інструментом у забезпеченні якості освітнього процесу став 
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регулярний зворотний зв’язок зі студентами, посередниками яких є органи 
студентського самоврядування. Одним з яскравих прикладів практичного за-
стосування даного інструментарію є створення Студентським Сенатом (вищий 
колегіальний виконавчий орган студентського самоврядування) Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого online-платформи для 
відкритого діалогу з проректором з навчальної роботи Барабашем Юрієм 
Григоровичем у форматі чату.

Зверну увагу й на таке. Одним із першорядних факторів успішності ре-
формування вищої освіти має бути відмова від традиційного розуміння уні-
верситету як власності держави чи місцевої громади. Інституційна автономія 
закладу вищої освіти потребує перетворення університету на самодостатню 
інституцію, де органи студентського самоврядування стануть лабораторією 
з широкими повноваженнями для самореалізації молоді в умовах жорстких 
ринкових відносин та глобалізації суспільства. Такий підхід практикують 
американські ЗВО, що навчає студентів поважати особисті права та свободи, 
відповідально виконувати обов’язки та налагоджувати стосунки на основі 
справедливості та чесної конкуренції.

На мій погляд, продуктивна співпраця ключових стейкхолдерів внутріш-
нього забезпечення якості освітнього процесу з органами студентського само-
врядування досягається шляхом відкритого діалогу, пошуку компромісів, 
врахування інтересів молоді та всебічної допомоги. Студенти, аспіранти, 
викладачі та інші працівники, будучи частиною університетської спільноти, 
беруть на себе відповідальність сумлінного і якісного виконання обов’язків 
в освіті, науці та інших сферах професійної діяльності.

КРИТЕРІЇ ЯКІСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:  
ПОГЛЯД ЗОВНІШНЬОГО СТЕЙКхОЛДЕРА

В. Г. Паркулаб
кандидат юридичних наук, керуючий партнер юридичної фірми «Глобус», Украї-

на, м. Харків

Наприкінці 2019 р. наша юридична фірма готувала експертний висновок 
для НЮУ щодо актуальності освітньо-професійної програми «Бізнес-еконо-
міка». Пройшов певний час, в думках я неодноразово повертався до змісту 
програми. І зараз хочу сформулювати певні вимоги чи, можливо, критерії того, 
якою взагалі має бути університетська освітня програма, які проблеми забез-
печення якості освітнього процесу за її допомогою можна розв’язати.
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По-перше, для того аби будь-яка освітня програма була актуальною, 
а освітній процес – якісним, потрібно від початку орієнтуватися на підготов-
ку фахівців із системними економічними знаннями, практичними навичками 
та уміннями, науковим економічним мисленням, здатними до ефективної 
професійної діяльності та власного вдосконалення, що є інтелектуальним 
капіталом інноваційного розвитку бізнесу в умовах сучасних соціально-еко-
номічних перетворень, викликів та ризику. 

По-друге, освітні програми університету повинні мати глибоку теоретич-
ну обґрунтованість і комплексну прикладну спрямованість, бути інновацій-
ними і перспективними, відповідати сучасним трендам в економіці, бізнесі, 
на ринку праці, вимогам щодо вдосконалення підготовки фахівців з бізнес-
економіки. 

Окремо зупинюся на навчальному плані спеціальності. Він має бути добре 
структурованим та обґрунтованим, сприяти універсальності підготовки фа-
хівців, отриманню ними комплексу теоретичних та прикладних знань з май-
бутньої професії. При цьому важливо, аби студенти мали можливість вибору 
навчальних дисциплін, що суттєво розширює освітній простір їх професійної 
підготовки, посилює їх зацікавленість і самостійність в опануванні професії. 
Наскільки я знаю, наявність вибіркових навчальних дисциплін зараз 
є обов’язковою вимогою Національного агентства із забезпечення якості ви-
щої освіти. І це правильно. Нарешті, навчальний план спеціальності повинен 
включати дисципліни, які формують практичні навички майбутньої професії. 
Якісна вища освіта сьогодні є запорукою професійних успіхів випускників 
університету в майбутньому. Слід підкреслити також доцільність включення 
до навчального плану освітньої програми «Бізнес-економіка» комплексу дис-
циплін з правової підготовки бізнес-економістів, які повинні чітко розуміти 
правові аспекти підприємництва, мати навички вивчення та застосування 
в практичній діяльності нормативних актів, професійно діяти у правовому 
полі бізнесу, сприяти підвищенню правової культури підприємців.

По-третє, гарантією якості та результативності освітнього процесу є ви-
кладачі кафедр. Про це свідчать не тільки формальні дані, а й власний досвід 
партнерів і співробітників юридичної фірми «Глобус», які вчилися в НЮУ 
імені Ярослава Мудрого, у тому числі в розробників програми «Бізнес-еко-
номіка», а зараз активно співпрацюють з ними з різних питань її формування, 
реалізації, удосконалення. 

По-четверте, для якісного освітнього процесу потрібне сучасне інформа-
ційно-методичне забезпечення. В умовах дистанційного навчання під час 
карантину, пов’язаного з коронавірусом, ми в цьому мали можливість пере-
конатися. Більшість університетів світу почали активно використовувати 
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платформи Zoom, Google Classroom та інші. Дуже цікавим та ефективним, на 
мою думку, є досвід викладачів кафедри економічної теорії з консультування 
з навчальних дисциплін програми, публікації конспектів лекцій, методичних 
матеріалів у соціальній мережі Facebook.

ТЕхНОЛОГІЯ TUTORIAL ЯК ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ 
ТРАЄКТОРІЯ: ДОСВІД ПОЛЬСЬКИх ЕКОНОМІЧНИх 

УНІВЕРСИТЕТІВ

О. В. Овсієнко
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної теорії, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків
О. О. Набатова
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної теорії, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків

Світ навкруги людини постійно змінюється. Особливо стрімкими ці зміни 
стають у період бурхливих суспільно-економічних зрушень, пов’язаних 
із цифровізацією, розвитком нематеріальної економіки, появою все більшої 
кількості нових інтелектуальних продуктів. Тому людина, яка сьогодні отри-
мує бізнес-освіту, має бути готовою не тільки опановувати інновації в різних 
сферах людського життя, а й генерувати їх самостійно. З огляду на це в поль-
ських вищих навчальних економічних закладах значна увага приділяється 
формуванню студентом вільної траєкторії навчання. 

Під час проходження стажування для педагогічних і науково-педагогічних 
працівників на базі Економічного Університету в місті Кракові (Польща) авто-
ри познайомилися з технологією tutorial, яка посідає важливе місце у форму-
ванні вільної освітньої траєкторії польських студентів, що навчаються за 
економічними програмами.

Сутність технології tutorial полягає в тому, що здобувач вищої освіти само-
стійно обирає те, чому він прагне навчитися. Важлива відмінність від тради-
ційної для українських закладів вищої освіти системи формування вільної 
освітньої траєкторії: здобувач не обирає дисципліни із запропонованого пере-
ліку, а приходить зі своєю власною пропозицією стосовно змісту курсу, який 
би він хотів вивчати. 

Організаційно tutorial може бути реалізований у різних варіантах у за-
лежності від навчальної дисципліни, року навчання студента та особистого 
стилю наставництва тьютора. Це можуть бути індивідуальні зустрічі або за-
няття в малих групах. У Краківському економічному університеті студенти 
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мають щорічно обирати tutorial (3 ЕСТS), що передбачає 8 індивідуальних 
занять з викладачем по 60 хвилин два рази на місяць. Студенти, як правило, 
готують письмову роботу для кожного заняття в різноманітних формах (есе, 
аналіз кейсів, огляд книг, рецензії на наукові статті, розгорнуті плани або 
нотатки до усних виступів, презентації тощо) та обговорюють її з тьютором, 
удосконалюючи навички усного спілкування та маючи можливість отриму-
вати постійний зворотній зв’язок від викладача.

Тutorial у цілому спрямований на:
– поглиблення розуміння студентом предмета навчальної дисципліни, 

усвідомлення її значення та можливостей застосування отриманих теоретич-
них знань у практичному контексті; 

– розвиток загальних навчальних компетентностей (ідентифікація та 
оцінка релевантних джерел інформації, усне та письмове спілкування, ефек-
тивне управління часом, критичне самооцінювання тощо);

– удосконалення навичок роботи з навчальною та науковою літературою 
(синтезування інформації з різних джерел, формулювання та обґрунтування 
ключових тез, критичний аналіз дискусійних положень тощо);

– забезпечення студенту можливості реалізовувати власні навчальні інте-
ре си в контексті обраної дисципліни, персоніфікації його навчального досвіду;

– формування професійного мислення.
Навчання з використанням технології tutorial є суто індивідуальним. Воно 

передбачає високу відповідальність самого здобувача. Адже для того щоб 
прийняти обґрунтоване рішення, чому хочеш навчатися, необхідно орієнту-
ватися як у перспективних напрямах розвитку економічної науки, так і зна-
тися на сучасних тенденціях та формах розвитку бізнесу. Тому участі здобу-
вача в tutorial передує ціла низка умов. По-перше, студенти мають спершу 
опанувати низку обов’язкових базових економічних дисциплін. Польськими 
закладами вищої освіти встановлюється певна кількість кредитів, набравши 
які можна подавати заявку на участь у курсах, які викладаються способом 
tutorial. По-друге, здобувач має підготовувати мотиваційне есе, у якому ви-
словлює власне бачення структури дисципліни, змісту тем, які до неї входять. 

На заклади вищої освіти технології tutorial також накладають високу від-
повідальність. Так, заклад освіти має призначити студенту викладача, з яким 
він буде працювати над індивідуальним курсом. Зазначимо, що далеко не всі 
викладачі погоджуються брати в цьому участь, оскільки така форма навчання 
потребує величезних зусиль з планування навчальної діяльності (визначення 
цілей курсу з фокусом на спонукання студентів до активного навчання, прин-
ципів та правил навчання, зокрема термінів виконання завдань, підготовки 
планів занять та допоміжних матеріалів), організації ефективних комунікацій 
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(заохочення студентів до активної участі в обговоренні, коректне аргументо-
ване коментування виступів студентів, створення довірливої атмосфери спіл-
кування, запобігання руйнівної поведінки), вдалої подачі навчального мате-
ріалу (яка допоможе студентам візуалізувати загальну структуру дисципліни 
та пов’язати теоретичний матеріал із практичним досвідом, конкретними 
прикладами), використання інтерактивних методів навчання та підтримки 
мотивації. Здобувач освіти має право обрати викладача з тих, хто погодився 
викладати tutorial. Тобто остаточне рішення приймає студент. Оцінка знань 
студента відбувається на основі письмового есе, яке пише здобувач після за-
вершення курсу. Фінальне есе, як правило, порівнюється з початковим моти-
ваційним есе. 

Досвід використання технологій tutorial доволі цікавий. На нашу думку, 
вони дають змогу з’ясувати професійні прагнення здобувачів, їх цільові уста-
новки, громадські та особисті цінності, у подальшому грамотно підійти до 
планування власної кар’єри в бізнесі із самореалізацією, творчими прагнен-
нями. Вибір студентів може виявитися важливим для їх майбутніх роботодав-
ців, оскільки віддзеркалює не тільки сферу інтересів майбутніх працівників, 
їх покликання, а також своєрідне професійне налаштування.

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Н. В. Можайкіна
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної теорії та 

міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господар-
ства імені О. М. Бекетова, Україна, м. Харків

Формування професійно-творчої компетентності студентів – важливе пи-
тання сучасної освіти. Для здійснення повноцінної професійної діяльності 
студенти повинні поступово сформувати в себе професійно-творчу компе-
тентність. Питання про способи розвитку креативних і творчих здібностей 
особистості вивчалися на всіх етапах еволюції педагогіки як науки і суспіль-
ства в цілому. Однак, незважаючи на те, що багато авторів відзначають тер-
міни «творчість» і «креативність» тотожними, їх варто розмежовувати.

Виділяючи ознаки творчого процесу, більшість авторів підкреслюють його 
спонтанність, несвідомість, неконтрольованість волею і розумом. Творчість – 
діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, 
оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю. Креативність – це те, 
що допомагає людині не задовольнятися наявними відповідями, а спонукає 
знаходити оригінальні рішення, формулювати незвичайні ідеї. Креативність – 



196

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 2 (41) 2020

це не те саме, що інтелект, вона передбачає поєднання захопленості й впев-
неності у своїх силах. Діяльність креативної людини ґрунтується не тільки на 
натхненні й спонтанності. Її робота завжди цілеспрямована і практична. Про-
дукт творчості створюється не заради самого продукту як такого, а для ви-
рішення завдання або отримання вигоди. Від цього залежить, які кошти 
і форми роботи використовуються. 

Очевидно, що для формування професійно-творчої компетентності необ-
хідне введення нових методик навчання студентів. Важливим моментом при 
організації навчання є навчально-розвиваюче середовище. Саме воно відіграє 
важливу роль у розвитку творчих здібностей студентів. Задача викладача – 
перш за все забезпечити всім суб’єктам освітнього процесу можливості для 
ефективного особистісного саморозвитку. Особлива єдність властивостей 
освітнього середовища і самого суб’єкта розуміється і як фактор загально-
освітнього середовища, і поведінковий фактор суб’єкта.

Можна виділити кілька принципів, що лежать в основі моделювання 
продуктивної навчальної взаємодії. У процесі становлення навчальної ді-
яльності формуються не тільки пізнавальні дії, а й система взаємодії, від-
носини, стиль спілкування, при цьому навчальні взаємодії викладача повин-
ні бути провідною силою процесів навчання і виховання. Істотну роль у роз-
витку пізнавальних дій, мотивів особистості учня відіграє той тип взаємодії, 
за якого через активну участь у спільній з викладачем продуктивній діяль-
ності активізується і власна творча продуктивна діяльність студентів. Реалі-
зація всього багатства міжособистісних відносин учасників (студентів, ви-
кладача) забезпечується в даному типі взаємодії тим повніше, чим глибше 
вони входять у систему співпраці один з одним. І це в рівній мірі стосується 
всіх учасників педагогічного процесу. У справжньому, дійсному співробіт-
ництві викладач навчається і виховується не менше, ніж ті студенти, яких він 
навчає.

Треба відмітити, що творчі здібності розвиває діяльність, у процесі якої ви-
никають позитивні емоції. Однак не будь-яка діяльність розвиває творчі здібнос-
ті, а тільки та, в процесі якої виникають позитивні емоції. Пізнавальна потреба 
характеризується почуттям задоволення від розумової роботи. Експерименталь-
но зареєстровано, що розумова робота, виконувана за індивідуальною потребою, 
обов’язково пов’язана з вираженою діяльністю центру позитивних емоцій.

При організації роботи по формуванню креативності слід ураховувати, що 
студентам необхідне не тільки відповідне розумове навантаження, а й своє-
часне керівництво викладача. Однак світ навколо стрімко змінюється, і ви-
кладач опинився в досить складній ситуації: знання, інформація, а разом 
з ними і технологія її видобутку змінюються зі стрімкою швидкістю, освіта 
насилу встигає відслідковувати ці зміни. Саме така стрімка динаміка відбува-
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ються в суспільстві на сучасному щаблі розвитку соціальних і культурних 
змін, високий рівень розвитку науки викликає необхідність перенесення ува-
ги педагогів з процесу передачі готових знань на процес добування знань, 
тобто на розвиток мислення і творчих здібностей.

Найбільш поширеним є поділ процесу навчання на п’ять методів, причому 
в кожному з наступних етапів їх застосування активність і самостійність сту-
дентів наростає: пояснювально-ілюстративний метод; репродуктивний метод; 
метод проблемного викладу; частково-пошуковий або евристичний метод; 
дослідницький метод. Останнім часом дедалі більшого поширення набувають 
ігрові методи навчання (навчальні ділові або діяльні ігри засновані на прин-
ципі імітаційного моделювання ситуацій реальної професійної діяльності 
в поєднанні з принципами проблемності й спільної діяльності). 

Для формування професійно-творчої компетентності студентів на основі 
інтеграційного підходу при навчанні найважливішими методами фахівці вва-
жають евристичні та креативні. До евристичних методів слід віднести синек-
тику, мозковий штурм, метод інверсії та ін. Форми навчання в цих моделях 
передбачені колективні, індивідуальні, групові. Традиційно використовува-
лися колективні форми навчання, але в останні роки у вищій освіті перевагу 
віддають індивідуальним і груповим, оскільки при двох останніх формах 
нав чання краще розкривається творчий потенціал студентів. 

Таким чином, процес підготовки студентів закладів вищої освіти до про-
фесійно-творчої діяльності повинен проводитися з урахуванням мінливих 
завдань практичної діяльності та умов їх вирішення. Вони повинні освоюва-
ти сучасні методи творчості й засоби вирішення професійно-творчих завдань, 
формувати системне мислення зі здібностями цілеспрямованого пошуку 
і прийняття творчого прикладного рішення, розвивати креативні особистісні 
якості, що дозволяють ефективно здійснювати професійно-творчу діяльність 
в умовах високої конкуренції та домагатися результатів у праці.

КРОС-КУЛЬТУРНА КОМПОНЕНТА ПІДГОТОВКИ  
ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ

О. В. Бервено
докторка економічних наук, доцентка, професорка кафедри економічної теорії та 

міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господар-
ства імені О. М. Бекетова, Україна, м. Харків

В умовах глобалізації проблема міжкультурної взаємодії набуває особли-
вої актуальності, яка проєктується і на вимоги до підготовки сучасних фахів-
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ців. При підготовці фахівців різних профілів із подальшою ефективною реа-
лізацією їх науково-освітнього потенціалу дедалі більш важливого значення 
набуває крос-культурна підготовка. Особливо це стосується фахівців у галузі 
економіки, чиє подальше поле трудової діяльності знаходиться в міжкультур-
ному просторі.

Проблема крос-культурної підготовки студентів включає два основних 
аспекти. По-перше, це формування загальнокультурного рівня, що є однією 
з фундаментальних вимог до сучасного випускника ЗВО. Загальнокультурний 
рівень майбутнього економіста-міжнародника має реальне значення як для 
майбутнього роботодавця, так і для потенційних клієнтів, кожен з яких оцінює 
його комунікаційні навички як одні з пріоритетних. По-друге, в процесі крос-
культурної підготовки відбувається формування необхідних крос-культурних 
компетентностей. Вони не зводяться тільки до мовних навичок, а включають 
психологічні, соціокультурні, правові та поведінкові компоненти, що дозво-
ляють представникам різних культур вести творчий діалог. Із цієї точки зору 
крос-культурну підготовку студентів можна розглядати як їх підготовку до 
майбутнього ефективного функціонування в мультикультурному просторі. 
Ідеться про потенційно можливу участь майбутніх фахівців у розвитку між-
народного співробітництва, про можливість адекватно реагувати на мульти-
культурний контент. Кінцевим результатом крос-культурної підготовки є якіс-
на зміна особистості: зміни в мисленні, в афективних реакціях, в поведінці, 
основу яких складають зміни системи цінностей. Ефективність крос-
культурної підготовки, на нашу думку, перш за все визначається тією систе-
мою цінностей, яка формується в майбутніх фахівців, що дозволяє не тільки 
визначати культурні відмінності та розбіжності, а й змінювати власну пове-
дінку для їх подолання або згладжування. У сучасних швидкозмінних реалі-
ях формування крос-культури фахівця передбачає адаптивність і самостій-
ність, що дозволяють набувати необхідних знань і ефективно застосовувати 
їх у нових умовах, створюючи нові зразки поведінки. Такі навички багато 
в чому залежать від тих ціннісних установок, які сформувалися в студентів 
у процесі навчання.

Крос-культурна підготовка студентів здійснюється як шляхом аудиторної 
роботи в процесі вивчення іноземних мов, культурології, соціології, психоло-
гії, основ міжнародної комунікації та інших гуманітарних дисциплін, так і під 
час позааудиторної роботи: факультативні заняття, гуртки, майстер-класи, 
стажування, підготовка до конкурсів, проєктні роботи (крос-культурні про-
єкти) та ін. Крос-культурна підготовка студентів може здійснюватися за до-
помогою правильного підбору індивідуальних і групових завдань для студен-
тів як у рамках вивчення окремих дисциплін, так і в рамках підготовки між-
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дисциплінарних проєктів (наприклад, дослідження культурної спадщини 
і менталітету інших країн, особливостей власної та зарубіжної комунікативної 
культури). Значення матиме комплексний характер таких досліджень, що 
включає аналіз не тільки культурних, а й соціальних, економічних, політичних 
факторів, що визначають середовище сучасних міжнародних економічних 
відносин.

Крос-культурна підготовка повинна фокусуватися на володінні інструмен-
тами та методами діагностики перш за все власної культури, на основі яких 
формуються навички розуміння інших культур і засобів діяльності в них та 
управління будь-якими культурними відмінностями. Багато в чому рівень 
крос-культурної підготовки студентів визначається мотиваційно-особистіс-
ними критеріями.

Сучасний світ стає дедалі більш вестернізованим, що характеризується 
домінуванням у багатьох сферах суспільного життя прозахідної єдиної мега-
культури, що руйнівно впливає на культурне різноманіття світу. Усе більш 
поширеною стратегією ведення міжнародного бізнесу стає єдина стратегія 
маркетингу, що дозволяє економити на масштабах за рахунок певного рівня 
стандартизації та єдиних підходів до виходу на ринки різних країн. Однак 
така стратегія найчастіше дає збої саме тому, що не враховує міжкультурні 
відмінності. Тому для фахівців, які готуються виходити на міжнародний ринок, 
навички міжкультурної адаптації та формування міжкультурних відносин 
набувають особливої гостроти.

Міжкультурні дослідження носять не тільки теоретичний, а й практикоорі-
єнтовний характер, забезпечуючи майбутню ефективність функціонування 
суб’єктів господарювання в глобальному бізнес-середовищі. Ефективною осно-
вою будь-якої міжкультурної комунікації є формування ціннісних установок, які 
забезпечують прийнятні для представників різних культур гуманістичні пове-
дінкові моделі, а також можливості залучення до нових культурних цінностей.

Сенситивність студентської аудиторії особливо сприяє формуванню стій-
ких ціннісних орієнтацій, які є підґрунтям ефективних міжкультурних кому-
нікацій, розширення діалогу культур, гуманізації цінностей. Формування 
гуманістичних ціннісних установок в освітньому середовищі може ефектив-
но протидіяти поширеному серед сучасної молоді феномену екзистенціаль-
ного вакууму, детермінувати процес навчання, сприяти формуванню мотива-
ційно-потребнісної сфери особистості, що забезпечить її подальшу трудову 
соціалізацію. Через асиміляцію інструментальних цінностей, необхідних 
у міжкультурній взаємодії при майбутньому працевлаштуванні, відбувається 
каталізація засвоєння цінностей термінальних, у тому числі загальнолюдських 
цінностей, які є основою сталого діалогу культур.
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MANAGING THE QUALITY OF AN EDUCATION PROCESS: 
CONTEMPORARY PRIORITIES AND PRACTICES FOR ENSURING.  
ROUND-TABLE DISCUSSION AT THE EDITORIAL OFFICE OF THE 

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS “ECONOMIC THEORY 
AND LAW”, 5 MAY 2020

On 5 May 2020, the Editorial Board of the Collection of Scientific Papers “Economic 
Theory and Law” held the round-table discussion “MANAGING THE QUALITY OF 
AN EDUCATION PROCESS: CONTEMPORARY PRIORITIES AND PRACTICES 
FOR ENSURING”.

Lecturers, scientists, executives of universities’ quality management departments of 
Yaroslav Mudryi National Law University, V. N. Karazin Kharkiv National University, 
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, O. M. Beketov National 
University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv 
National University of Trade and Economics, as well as representatives of student self-
governance and employers of the Kharkiv region remotely participated in the round-table 
discussion. 

During the discussion, the participants considered the following issues: 
the role of pre-emptive education under digital transformation; 
consultative management within an internal support system for quality of an education 

process; 
taking into account an investment effect of education services within a support system 

for quality of an education process; 
qualitative upgrading of tertiary education under modern conditions; 
student-centred learning as the basis for a contemporary education program; 
prior directions of the interaction between a lecturer and a candidate for a graduate 

degree: a strategy for partnership; 
collaboration of key stakeholders of the internal support of quality of an education 

process with agencies of student self-governance under digitalization; 
criteria for a quality education program: an external stakeholder’s view; 
tutorial technology as an individual education trajectory: experience of Polish economic 

universities; 
forming the creative competence of students; 
a cross-cultural component of teaching specialists in international economics. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ,  
ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИх ПРАЦЬ  

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО» 

Для публікації статті необхідно подати до редакції:
– електронний варіант статті, надісланий на електронну адресу редколегії: 

econom_theory@ukr.net;
– примірник статті, роздрукований на принтері, вичитаний і підписаний усіма 

авторами з позначкою про дату її надходження до редакції;
– довідку про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада та місце 

роботи, науковий ступінь, вчене звання, контактна інформація (телефон, особистий 
e-mail автора, поштова адреса (з індексом) організації, де працює автор), код ORCID, 
розділ збірника, в якому доцільніше розмістити статтю;

– рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності та витяг з про-
токолу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку, 
якщо автори не мають наукового ступеня;

– фотографію автора (співавторів) статті форматом 4×5,5 з розширенням *.jpg, 
якості 600×600 dpi;

– ліцензійну згоду автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі Інтер-
нет на сайті Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (http://library.nlu.edu.ua/), сайтах журналу «Економічна теорія та 
право» (http://econtlaw.nlu.edu.ua) та Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського (www.nbuv.gov.ua).

Технічні вимоги до статті
Обсяг статті – 18–30 аркушів, включаючи рисунки, таблиці, графіки, список ви-

користаної літератури, розширену анотацію.
Текст статті має бути набраним у текстовому редакторі WORD for WINDOWS 

шрифтом Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний від-
ступ – 1,25 см, береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см. Орі-
єнтація – книжкова.

При підготовці рукопису не слід користуватися для форматування тексту пробі-
лами, табуляцією тощо; застосовувати колонтитули та автоматичний перенос слів. 
Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра 
таблиць редактора Word, формули необхідно готувати в редакторі Microsoft Equation 
Editor 2.0. Не допускається використання сканованих або сфотографованих схем, 
рисунків, таблиць тощо.

Вимоги щодо оформлення статті:
– у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК;
– наступний рядок – відомості про автора (співавторів) мовою статті: пріз-

вище, ім’я, по батькові (великими літерами, шрифт напівжирний), науковий ступінь, 
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вчене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співав-
тори); місто, де розташована організація, та країна; e-mail і ORCID автора.

– у правому верхньому куті першої сторінки розміщується фото автора (ав-
торів);

– нижче по центру наводиться назва статті мовою статті (великими літерами, 
шрифт напівжирний).

– джерела фінансування досліджень. Якщо стаття містить матеріали досліджень, 
що проводилися в межах грантів, цільових програм, фундаментальних або приклад-
них досліджень за рахунок видатків державного бюджету або при фінансовій під-
тримці інших установ, указати цей факт у виносці до заголовку статті. Такі роботи 
заслуговують на особливу увагу та схвалення журналів, що включені до наукомет-
ричних баз.

Наприклад:
1 Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економіч-

на модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної 
реєстрації 0111u000961) та фундаментального дослідження «Науково-теоретичні 
проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової економіки 
в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної реєстрації 
0115U000326);

– коротка анотація до статті (до 50 слів) і ключові слова (5–7) мовою стат-
ті (кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5).

Для статей, написаних на економічну тематику, під «Ключовими словами» вка-
зується JEL Classification (кількість – від 1 до 5, в одному рядку. Наприклад: JEL 
Classіfіcatіon: I23, M21). Більш детально:

http://en.wikipedia.org/wiki/JEL_classification_codes;
– текст статті;
– список використаної літератури;
– references; 
– відомості про автора (співавторів) російською мовою (кегль 12, міжрядковий 

інтервал 1,5): прізвище, ім’я, по батькові (шрифт напівжирний), науковий ступінь, 
вчене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співав-
тори); місто, де розташована організація, та країна;

нижче по центру наводиться назва статті російською мовою (кегль 12, міжряд-
ковий інтервал 1,5, шрифт напівжирний);

нижче коротка анотація до статті (до 50 слів) і ключові слова (5–7) російською 
мовою (кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5);

– розширена анотація обсягом від 2 до 3 тис. знаків англійською мовою (кегль 14, 
міжрядковий інтервал 1,5).

Анотація англійською мовою повинна відповідати таким вимогам: інформатив-
ність (не містити загальних слів); оригінальність (бути написаною автентичною 
англійською мовою); змістовність (відображати основний зміст статті та результати 
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досліджень); структурованість (дотримуватися логіки викладу матеріалу в статті), 
компактність. Анотація має лаконічно описувати авторські результати та висновки, 
а не загальну ситуацію по проблемі. Ключові слова мають бути максимально специ-
фічними, слід уникати загальної термінології та не повторювати назву статті.

Структура наукової статті:
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими наукови-

ми чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор статті, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в даному 

напрямі.
Список використаних джерел
наводиться в кінці статті (кегль – 12). Використана література подається загаль-

ним списком за порядком її згадування в тексті у квадратних дужках (наприклад, [1, 
с. 22], або [1], або [1; 5]). Усі статистичні дані, цитати мають бути підкріплені та 
закінчуватися посиланнями на джерела. Cлід уникати посилань на газети, підручни-
ки, навчальні посібники. Редакційна колегія рекомендує посилатися на статті з на-
укових збірників із глобальними індексами цитування (Scopus, Web of Science).

Cписок використаних джерел має складатися з двох частин: СПИСОК ВИКО-
РИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ – список джерел мовою оригіналу, 
оформлених відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 
8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. 
Київ, 2016).

REFERENCES – список використаної літератури, транслітерований у роман-
ському алфавіті й оформлений згідно з міжнародним бібліографічним стандартом 
АРА:

http://www.apastyle.org/ або
http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx.
http://www.ecu.edu/cs-dhs/laupuslibrary/upload/apa_style_guide_6th_ed_oct09.pdf 
http://soskin.info/userfiles/file/CHASOPYS/APA-2010.pdf 
https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_APA.pdf 
Назви періодичних українсько- та російськомовних видань (журналів, збірників 

та матеріалів конференцій) у REFERENCES подаються транслітерацією та англій-
ською мовою.

Транслітерування українських джерел: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
Транслітерування російських джерел: http://translit.net/
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Якщо мовою статті є англійська, бібліографічний опис джерел не транслітеру-
ється. 

Робота редакції з авторами
Рукопис статті передається на подвійне сліпе рецензування членами редколегії та 

експертами відповідно до наукового напряму статті. Остаточне рішення про публі-
кацію приймає редакційна колегія, яка має право відхиляти матеріали, повертати їх 
на доопрацювання, скорочувати й редагувати.

Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вимог, не реєстру-
ються й не розглядаються, а повертаються авторам для доопрацювання.

Точка зору редакційної колегії може не збігатися з точками зору авторів статей.
Автор (співавтори) статті несе відповідальність за правильність і достовір-

ність викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто, точність 
викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних дже-
рел (за наявності). 

Зразки ліцензійної згоди на публікацію (Додаток 1), анотації до статті англійської 
мовою (Додаток 2) та оформленні статті (Додаток 3) розміщено на сайті збірника 
наукових праць «Економічна теорія та право»: http://econtlaw.nlu.edu.ua/.

Порядок рецензування статей
Рецензування рукописів наукових статей, поданих авторами в збірник «Еконо-

мічна теорія та право», спрямовано на підтримку високої якості економічних і юри-
дичних досліджень та убезпечення їх результатів від плагіату й недобросовісного 
використання. Принципами рецензування є незалежність, об’єктивність, висока 
компетентність, обґрунтованість висновків, етичність та неупередженість наукової 
експертизи. У збірнику друкуються матеріали, які раніше не публікувалися і не при-
значені для одночасної публікації в інших виданнях.

Стаття приймається до розгляду лише за умови, що вона відповідає вимогам до 
авторських оригіналів статей, надрукованим у збірнику.

Перед передачею на рецензування всі статті перевіряються на відсутність плагі-
ату (неправомірного запозичення), актуальність, відповідність наукової спрямова-
ності (профілю) збірника. При виявленні плагіату або недостовірних даних та по-
силань стаття знімається з рецензування. 

Рецензування рукописів є подвійним сліпим (double-blind peer review) і перед-
бачає рецензування та рекомендацію наукової статті до опублікування членом (або 
членами) редакційної колегії збірника, який є експертом із проблем, що досліджу-
ються автором, а також запрошеними вітчизняними або закордонними фахівцями 
у певній галузі економіки та права.

Головні вимоги до рецензентів збірника та їх персональний склад визначаються 
рішенням редакційної колегії.

Рецензент рукопису повинен визначити актуальність, самостійність, методоло-
гічну та теоретичну обґрунтованість, новизну та практичне значення результатів 
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дослідження, відповідність вимогам щодо структури та оформлення статей, що пуб-
лікуються у фахових виданнях, відповідність статті науковому рівню, тематиці, ви-
могам та редакційній політиці збірника наукових праць «Економічна теорія та право» 
та доцільність її публікації.

Якщо в рецензії містяться рекомендації щодо виправлення і доопрацювання 
статті, редакційна колегія направляє автору текст рецензії з пропозицією врахувати 
їх при підготовці нового варіанта статті або аргументовано їх спростувати. Стаття, 
надана автором у редакцію після усунення зауважень, розглядається в загальному 
порядку. Остаточне рішення щодо публікації статті приймається редакційною коле-
гією, яка має право відхиляти матеріали, повертати їх на доопрацювання, скорочу-
вати й редагувати. Редакційна колегія зобов’язана за вимогою автора надати йому 
рецензії (текст рецензії при анонімній експертизі) для вивчення, усунення недоліків 
та здійснення необхідних доповнень і виправлень.

Стаття, не рекомендована рішенням редакційної колегії до публікації, до повтор-
ного розгляду не приймається.

Політика антиплагіату
З метою забезпечення високої якості та унікальності опублікованих матеріалів 

усі статті, що надходять до редакції, попередньо перевіряються на виявлення тексто-
вих запозичень (плагіату) із використанням Антиплагіатної інтернет-системи 
StrikePlagiarism.com, що є у розпорядженні Національного юридичного університе-
ту імені Ярослава Мудрого.

До розгляду не приймаються:
статті, що містять менш ніж 85 % унікального тексту, за винятком оглядів (рецен-

зій) наукових праць, які можуть вимагати певної кількості цитувань;
статті, зміст яких повністю або частково повторює інші опубліковані чи розмі-

щені автором у мережі Інтернет матеріали (дисертацію, автореферат, монографію, 
наукову статтю, тези, звіт про наукову діяльність тощо);

статті, створені рерайтом.
Редакція рекомендує авторам здійснювати самостійно попередню перевірку 

своїх статей на виявлення плагіату з використанням будь-яких онлайн-сервісів.
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