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Анотація. На основі теоретичного аналізу наукових підходів та їх узагальнення здійснено дослідження 
теоретичних і практичних аспектів оцінки ефективності програми створення закордонних туристичних 
представництв.
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retical and practical aspects of assessing the effectiveness of the program of creation of overseas tourist offices.
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  — планове значення n-го показ-
ника, що характеризує результати завдання Про-
грами, затверджене на відповідний рік.

Сумарна оцінка результативності Програми за 
кожним завданням визначається за формулою (2):
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де E
i
 — результативність Програми за i-м завдан-

ням Програми, виражена у відсотках; i — номер 
завдання Програми; m — кількість показників, 
що характеризують рішення i-го завдання Про-
грами; K

mi
 — коефіцієнт вагомості m-го показ-

ника результативності, що характеризує рішення 
i-го завдання, в оцінці результативності i-го за-
вдання Програми.

Сума всіх коефіцієнтів вагомості повинна до-
рівнювати одиниці.

Інтегральна оцінка результативності Програ-
ми для окремого закордонного туристичного пред-
ставництва визначатиметься за формулою (3):
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де E — результативність Програми в цілому, у від-
сотках; n — кількість завдань Програми; E

i
 — ре-

зультативність Програми за i-м завданням; qi — 
коефіцієнт вагомості i-го завдання в інтегральній 
оцінці результативності Програми.

Значення коефіцієнтів вагомості для кожно-
го цільового індикатора і показника результатив-
ності Програми при оцінці результативності від-
повідних завдань Програми, а також для кожного 
завдання при інтегральній оцінці результативнос-
ті Програми в цілому будуть визначені рішенням 
відповідної комісії.

Оцінка соціально-економічної ефективності 
Програми здійснюється за кількісними та якісни-
ми показниками бюджетної, комерційної та су-
спільної ефективності.

У якості кількісних показників ефективності 
Програми застосовуються інтегральні ефекти або 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції роз-
витку туристичної сфери для оцінки соціально-
економічної ефективності діяльності об’єктів 
сфери туризму потребують вдосконалення моні-
торингу шляхом формування системи показників 
ефективності діяльності туристичної сфери.

Важливою складовою діяльності представ-
ництв повинна стати оцінка економічної, соціаль-
ної та екологічної ефективності Програми ство-
рення закордонних туристичних представництв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти впровадження відповідних програм роз-
витку та функціонування закордонних туристич-
них представництв висвітлені у працях багатьох 
вітчизняних і зарубіжних вчених: Ю. В. Алексєє-
вої, В. К. Бабарицької, І. В. Валентюк, А. П. Ду-
ровича, В. Ф. Кифяка, В. І. Цибуха, В. А. Шульги, 
Дж. К. Холловея та інших.

Мета статті — обґрунтувати доцільність впро-
вадження системи оцінки діяльності закордонних 
туристичних представництв на основі формування 
системи відповідних показників.

Виклад основного матеріалу. Необхідно зазна-
чити, що оцінка результативності Програми по-
винна здійснюватись щорічно на основі системи 
цільових показників. Ступінь досягнення запла-
нованих показників, на нашу думку, необхідно 
оцінювати як відношення досягнутих показників 
до їх планових значень [3].

Оцінка результативності Програми за конкрет-
ними закордонними представництвами пропону-
ється здійснювати таким чином. Результативність 
окремого завдання програми — за формулою (1):
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де E
n
 — результативність окремого завдання Про-

грами, виражена n-м показником, що характери-
зує рішення цього завдання; n — номер показни-
ка, що характеризує рішення завдання Програми; 
T

fn
 — фактичне значення показника, що характе-

ризує рішення завдання програми, досягнуте за 
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чисті дисконтовані доходи, розраховані як різ-
ниця між доходами та витратами з урахуванням 
дисконтування. Якісними показниками ефектив-
ності Програми є показники окупності заходів 
Програми, а також термін окупності (з урахуван-
ням дисконтування).

Розрахунок інтегральних дисконтованих 
ефектів Програми при оцінці бюджетної, еконо-
мічної та соціальної ефективності здійснюється 
для кожного року реалізації Програми і в пер-
спективі до визначеного року.

Термін окупності з урахуванням дискон-
тування характеризує мінімальний період часу, 
після якого накопичений дисконтований ефект 
зупиняється і надалі залишається невід’ємним. 
Термін окупності розраховується для бюджетної і 
комерційної ефективності.

Пріоритет в оцінці ефективності заходів Про-
грами віддається показникам суспільної ефектив-
ності, оскільки вони дозволяють найбільш повно 
оцінити наслідки реалізації Програми для су-
спільства.

Розрахунок бюджетної ефективності Програ-
ми проводиться на основі оцінки щорічних чис-
тих бюджетних доходів як перевищення доходів, 
які може отримати бюджетна система України від 
реалізації заходів Програми, над витратами на ре-
алізацію Програми.

Для оцінки бюджетної ефективності Про-
грами має використовуватися прогноз обсягу по-
даткових надходжень до державного бюджету від 
реалізації заходів Програми за роками реалізації 
і в довгостроковій перспективі. Як показник до-
ходів до бюджетів всіх рівнів використано подат-
кові надходження від результатів реалізації захо-
дів Програми, тобто одержувані значення будуть 
відображати тільки прямий і мінімальний внесок 
Програми в бюджетну ефективність. При цьому 
використовується оцінка прогнозованого обсягу 
податкових надходжень від додатково виробленої 
продукції (базою для розрахунку виступає обсяг 
додатково наданих послуг щодо базового рівня — 
податки на додану вартість і прибуток, відраху-
вання від фонду оплати праці та ін.).

Як показник бюджетних витрат використо-
вується сумарний обсяг видатків державного бю-
джету на реалізацію Програми за роками.

Розрахунок дисконтованих річних бюджет-
них ефектів (чисті приведені бюджетні доходи) 
здійснюється за формулою (4):
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 — чистий приведений бюджетний доход в 
i-му році; W

i
 — чистий бюджетний доход в i-му 

році; i = 1 … t — часовий період; r — ставка дис-
контування, яка для оцінки бюджетної ефектив-
ності Програми визначається експертами з ураху-

ванням прогнозів темпів інфляції в економіці та 
можливих альтернатив використання бюджетних 
коштів, що витрачаються.

При розрахунку бюджетної ефективності Про-
грами чистий бюджетний доход від реалізації за-
ходів Програми відображає бюджетний ефект у 
кожному році у виді перевищення прогнозованих 
доходів бюджетів усіх рівнів над бюджетними витра-
тами на реалізацію Програми. Чистий приведений 
дохід при цьому характеризує приведений бюджет-
ний ефект для кожного року оцінки. Інтегральний 
бюджетний ефект від реалізації заходів Програми 
розраховується як сума дисконтованих річних бю-
джетних ефектів, а також проводиться розрахунок 
строку окупності бюджетних інвестицій.

Термін окупності або період повернення ко-
штів державного бюджету встановлюється як пе-
ріод від моменту здійснення інвестицій до момен-
ту, коли бюджетний ефект стає невід’ємним.

Показник бюджетної ефективності Програми 
характеризує ступінь фінансової участі держави в 
реалізації Програми — частку бюджетних асигну-
вань (коефіцієнт участі держави). Частка бюджет-
них асигнувань розраховується як відношення 
величини коштів державного бюджету, що виді-
ляються на реалізацію Програми за розрахунковий 
період, до величини сумарних витрат з усіх джерел 
фінансування за той же період з приведенням ре-
зультату до року початку реалізації Програми.

При розрахунку суспільної ефективності 
Програми проводиться експертна та статистична 
оцінка сумарних суспільних доходів — грошових 
потоків, що відображають збільшення валового 
внутрішнього продукту країни.

Основним показником суспільної ефектив-
ності Програми стане інтегральний приведений 
суспільний ефект від реалізації заходів Програми, 
розрахований як сума дисконтованих річних гро-
мадських ефектів з урахуванням мультиплікатив-
ного ефекту в суміжних галузях економіки і соці-
альній сфері.

Висновки. Таким чином, державну структуру 
закордонних туристичних представництв необхідно 
розглядати як важливу складову системи підтрим-
ки авторитету України у політичній, культурній та 
економічній сферах. Виходячи з цього, необхідним 
є розробка Програми створення закордонних ту-
ристичних представництв із чітким визначенням 
координації між всіма органами для спільної та 
ефективної роботи на загальну мету відповідних від-
ділів, Міністерства інфраструктури України, пред-
ставників приватного сектору. Програма створення 
закордонних туристичних представництв має бути 
розроблена щонайменше на 5 років із чітким визна-
ченням ролі всіх суб’єктів, що беруть участь у про-
цесі. Необхідно зазначити, що реалізація Програми 
матиме істотний вплив на перехід вітчизняної еко-
номіки на несировинну модель розвитку.
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Важливим для ефективної роботи закордон-
них туристичних представництв є чітке визначення 
послуг, на отримання яких можуть розраховувати 
представники країни розташування з боку таких 
представництв, та розроблення стратегії діяльності 
таких представництв на кожен рік у країні розташу-
вання із визначенням фінансування на виконання 
напрямків стратегії. Перелік основних послуг має 
бути чітко визначений на веб-сайті представництв, 
означений у інформаційних матеріалах, які розпо-
всюджуються на різноманітних заходах.

Також необхідно створити аналітичний центр 
з питань розвитку в’їзних туристичних потоків на 
базі Державного агентства щодо туризму та ку-
рортів. До основних завдань такого майбутнього 
центру, крім інших, будуть відноситися накопи-
чення, систематизація та передання інформації, 
яка надходить від представництв, безпосередньо 
представників бізнесу, які зацікавлені у експорті 
туристичних продуктів у закордонні країни.
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УДК 331.102.344 С. О. Степанчук

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація. Стаття присвячена діагностиці та оцінці розвитку людського потенціалу країни. На осно-
ві результатів досліджень окреслено пріоритетні напрямки розвитку людського потенціалу в національній 
економіці. Проведений моніторинг дозволив визначити підходи з удосконалення механізму формування й ви-
користання людського та інтелектуального потенціалів України.

Ключові слова: людський потенціал, індекс розвитку людського потенціалу, інтелектуальний капітал, 
інтелектуальний потенціал.

Summary. The article is devoted to the diagnosis and development of human potential. Based on the research 
results outlined priority areas of human development in the national economy. Monitored allowed to define approaches 
to improve the mechanism of formation and use of human and intellectual potential of Ukraine.

Key words: human potential; human development index; intellectual capital; intellectual potential.
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Постановка проблеми. Усе більше в сучасній 
науковій і практичній фаховій літературі акцен-
тується увага на понятті «потенціал», оскільки 
він стає одним із найважливіших понять в епо-
ху швидких змін. Це надзвичайно ємне поняття 
покликане підсумувати можливості зростання 
в тій чи іншій сфері, наявні, сформовані його 
передумови, які для своєї реалізації потребують 
тих чи інших суспільних умов. Потенціал зрос-
тання не завжди означає наявність зростання в 
певний момент часу. Динаміка руху кількісних 
показників потенціалу дає можливість створити 
спектр, так зване «віяло прогнозів», кожен з яких 
пов’язується з припущеннями про певний вплив 

внутрішніх і зовнішніх факторів на процес, що 
досліджується [8, с. 49].

Тому дослідження та оцінка розвитку люд-
ського потенціалу країни дозволяє сформувати 
уявлення про сучасний стан розвитку суспільства 
в Україні, здійснити прогнози на майбутні пері-
оди, а також створювати можливості щодо втру-
чання та коригування явищ і процесів щодо по-
силення й активізації використання людського та 
інтелектуального потенціалу на благо держави та 
її населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематикою дослідження розвитку людського 
та інтелектуального потенціалів цікавилося і за-
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