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РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Стаття присвячена проблемам вдосконалення системи підготовки фахівців водного транспорту. Розглянуто основні умови 
інноваційного розвитку системи підготовки фахівців. Запропоновано механізм оцінювання підприємств системи підготовки на 
основі інтегрального рейтингового показника.
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Постановка проблеми. Проблема інноваційного 
розвитку системи підготовки фахівців водного тран-
спорту (далі – СПФВТ) є актуальною, обумовленою 
формуванням системи державної підтримки сфери 
підготовки фахівців, визначенням її механізмів та 
важелів. Метою формування системи державної під-
тримки сфери підготовки фахівців є забезпечення її 
фінансовими і матеріальними ресурсами та створен-
ням умов для її функціонування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми рейтингового оцінювання діяльності під-
приємств розглянуті в роботах Рича Сваннелла, 
А.В. Постюшкова, І.Б. Адова, Н.В. Анісімова, 
Е.Г. Бабкової, Л.Е. Басовського, Е.Н. Басовської, 
В.Я. Позднякова, М.І. Баканова, Л.В. Донцової, 
Н.А. Нікіфорової, А.Д. Шеремета, Н.В. Полякової, 
І.М. Ліфіца [1-4].

Постановка завдання. У роботі пропонується 
механізм рейтингового оцінювання підприємств 
СПФВТ та надаваних освітніх послуг (ОП) за резуль-
татами розрахунку інтегральних показників.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інте-
гральними показниками рейтингу підприємств 
СПФВТ є: термін функціонування на ринку ОП; 
рівень акредитації; вид підготовки фахівців (базова; 
професійно-орієнтована; перепідготовка; підви-
щення кваліфікації); соціальна корисність; фінан-
совий стан; рівень ресурсного забезпечення; рівень 
викладацького потенціалу; спектри, обсяги та рівні 
якості надаваних ОП; наявність системи моніто-
рингу та контролю якості надаваних ОП; наявність 
системи моніторингу та контролю знань майбут-
ніх фахівців (зокрема, систем тестування); обсяги 
фахівців, що проходять підготовку на підприємстві 
за державні/недержавні кошти; рівні працевлашту-
вання фахівців, що пройшли підготовку на підпри-
ємстві, в Україні та закордоном; рівень реагування 
на глобальні і локальні зміни в економіці, освіті, 
науці та суспільстві; обсяги державної фінансової 
підтримки.

Додатковими інтегральними показниками рей-
тингу підприємств СПФВТ є: динамічність реагу-
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вання на зміни на ринку праці та ринку ОП; наяв-
ність зв’язків з фондами підтримки підготовки 
фахівців та потенційними інвесторами; рівні: вза-
ємодії з іншими підприємствами СПФВТ; автоно-
мії підприємства; платоспроможності; рентабель-
ність надаваних ОП; частка ОП, що надаються 
недержавними підприємствами СПФВТ до загаль-
ного обсягу ОП; обсяги податкових надходжень від 
недержавних підприємств СПФВТ та вагомість вне-
ску підприємства в наповнення бюджету; кількість 
новостворених робочих місць; відносна вартість 
основних засобів підприємства; загальна кількість 
працюючих на підприємстві.

Послідовність дій щодо 
обґрунтування інтегрального 
показника рейтингу підприєм-
ства СПФВТ представлена на 
рисунку 1.

Зазначені параметри були 
систематизовані та розділені 
(рис. 2):

– показники фінансового 
стану підприємства СПФВТ;

– показники соціальної 
корисності;

– показники галузевої 
приналежності;

– показники адекватності 
ОП вимогам ринку праці.

Коефіцієнт фінансового 
стану підприємства розрахову-
ється за формулою:

Кфс = а1Кс + а2Кпл + а3Кр + а4Коп,

де Кфс – коефіцієнт фінан-
сового стану підприємства 
СПФВТ; Кс – коефіцієнт само-
стійності (автономії) підприєм-
ства СПФВТ; Кпл – коефіцієнт 
платоспроможності підприєм-
ства СПФВТ; Кр – коефіцієнт 
рентабельності надання ОП 
підприємством СПФВТ; Коп – 
коефіцієнт надання ОП підпри-
ємством СПФВТ; а1, а2, а3, а4 –  
коефіцієнти вагомості.

Коефіцієнт соціальної 
корисності і-го підприємства 
СПФВТ розраховується за 
формулою:

Кск = аі
1Кі

ноп + аі
2Кі

пп +  
+ аі

3Кі
рм + аі

4Кі
омф,

де Кск – коефіцієнт соці-
альної корисності СПФВТ; 
Кі

ноп – частка обсягу ОП, що 
надаються і-им підприєм-
ством СПФВТ відносно обсягу 
надаваних ОП всією СПФВТ; 
Кі

пп – коефіцієнт кількості 
створених і-им підприєм-
ством СПФВТ робочих місць; 
Кі

рм – коефіцієнт надання ОП 
і-им підприємством СПФВТ; 
Кі

омф – коефіцієнт кількості 
майбутніх фахівців, підготов-
лених підприємством СПФВТ; 
аі

1, а2, аі
2, аі

3, аі
4– коефіцієнти 

вагомості; і – номер підпри-
ємсфтва в загальній кількості 
недержавних підприємств 

СПФВТ (і =1, 2, …n); n –загальна кількість підпри-
ємств СПФВТ.

Коефіцієнт соціальної корисності всієї СПФВТ 
розраховується за формулою:

Кі
ск = (∑аі

1Кі
ноп + ∑ аі

2Кі
пп + ∑аі

3Кі
рм+ ∑аі

4Кі
омф)/ а5Кпн∑,

де Кі
ск – коефіцієнт соціальної корисності і-го 

підприємства СПФВТ; Кі
ноп – частка обсягу ОП, що 

надаються і-им підприємством СПФВТ відносно 
обсягу надаваних ОП всією СПФВТ; Кі

пп – кое-
фіцієнт кількості створених і-им підприємством 
СПФВТ робочих місць; Кі

рм – коефіцієнт надання  

Визначення одиничних параметрів для зведених показників (коефіцієнтів фінансового стану, 
соціальної корисності та галузевої приналежності) 

 

Систематизація одиничних параметрів 
 

Розробка анкет для опитування експертів (в сфері підготовки фахівців, в сфері водного 
транспорту, маркетологів, економістів, юристів) 

 

Визначення кількості експертів для забезпечення репрезентативності дослідження 
 

Визначення вагомості (рейтингу, ваги) одиничних параметрів для зведених показників  
 

Визначення показника узгодженості експертних думок 
 

Визначення зведених показників (коефіцієнтів фінансового стану, соціальної корисності та 
галузевої приналежності) 

 

Розрахунок інтегрального показника рейтингу для кожного підприємства СПФВТ 
 

Визначення меж інтегрального показника рейтингу підприємств СПФВТ для визначення 
видів та розмірів преференцій, розмірів державної підтримки та видів і розмірів держаних 

замовлень на фахівців та ОП 
 

Рис. 1. Процедура визначення інтегрального показника  
рейтингу підприємства СПФВТ

Рис. 2. Система параметрів інтегрального показника  
рейтингу підприємства СПФВТ

 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК РЕЙТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА СПФВТ 

 

Коефіцієнт 
фінансового 

стану  

 Коефіцієнт 
соціальної 
корисності 

 Коефіцієнт 
галузевої 

приналежності  

 Коефіцієнт 
адекватності ОП 
вимогам ринку 

праці 
 

– коефіцієнт 
самостійності 
(автономії); 
– коефіцієнт 
платоспромо-
жності; 
– коефіцієнт 
рентабельності 
надання ОП; 
– коефіцієнт 
надання ОП. 

 – частка обсягу ОП, 
що надаються підпри-
ємством відносно об-
сягу надаваних ОП 
всією СПФВТ; 
–кількість нових під-
приємств; 
– кількість створених 
підприємством робо-
чих місць; 
– коефіцієнт надання 
ОП підприємством; 
– кількість майбутніх 
фахівців, підготов-
лених підприємством. 

 – коефіцієнт від-
носної вартості 
основних засобів 
надання ОП 
підприємством; 
–кількість нових 
ОП, що надаються 
підприємством; 
– загальна кіль-
кість працюючих 
на підприємстві; 
– кількість працю-
ючих, безпосеред-
ньо зайнятих у 
наданні ОП 
підприємством. 

 – коефіцієнт дина-
міки попит/пропо-
зиція ОП, що на-
даються підприєм-
ством; 
– коефіцієнт кіль-
кості інновацій-
них технологій, які 
використовуються 
при наданні ОП 
підприємством; 
– коефіцієнт зага-
льної кількості 
трансферів щодо 
надання ОП, здій-
снених підпри-
ємством. 
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ОП і-им підприємством СПФВТ; Кі
омф – коефіцієнт 

кількості майбутніх фахівців, підготовлених під-
приємством СПФВТ; Кпн – коефіцієнт кількості 
нових підприємств СПФВТ; аі

1, аі
2, аі

3, аі
4, а5– коефі-

цієнти вагомості; і – номер підприємства в загаль-
ній кількості недержавних підприємств СПФВТ 
(і =1, 2, …n); n – загальна кількість підприємств 
СПФВТ.

Коефіцієнт галузевої приналежності і-го підпри-
ємства СПФВТ визначається за формулою:

Кі
гп = аі

1Квозп + аі
2Ккоп + аі

3Кзкп + аі
4Ккпоп,

де Кі
гп – коефіцієнт галузевої приналежності 

підприємства СПФВТ; Кі
возп – коефіцієнт відносної 

вартості основних засобів надання ОП на і-му під-
приємстві; Кі

коп – коефіцієнт кількості нових ОП, 
що надаються і-им підприємством СПФВТ; Кі

зкп – 
коефіцієнт загальної кількості працюючих на і-му 
підприємстві СПФВТ; Кі

кпоп – коефіцієнт кількості 
працюючих, безпосередньо зайнятих в наданні ОП 
і-им підприємством СПФВТ; аі

1, аі
2, аі

3, аі
4 – коефі-

цієнти вагомості; і – номер підприємства в загаль-
ній кількості недержавних підприємств СПФВТ 
(і =1, 2, …n); n – загальна кількість підприємств 
СПФВТ.

Коефіцієнт галузевої приналежності групи 
(об’єднання) підприємств СПФВТ визначається за 
формулою:

Кг
гп = ∑аі

1Кі
возп + ∑аі

2Кі
коп + ∑аі

3Кі
зкп + ∑аі

4Кі
кпоп,

де Кг
гп – коефіцієнт галузевої приналежності групи 

(об’єднання) підприємств СПФВТ; Кі
возп – коефіцієнт 

відносної вартості основних засобів надання ОП на 
і-му підприємстві; Кі

коп – коефіцієнт кількості нових 
ОП, що надаються і-им підприємством СПФВТ; Кі

зкп –  
коефіцієнт загальної кількості працюючих на і-му під-
приємстві СПФВТ; Кі

кпоп – коефіцієнт кількості пра-
цюючих, безпосередньо зайнятих в наданні ОП і-им 
підприємством СПФВТ; аі

1, аі
2, аі

3, аі
4 – коефіцієнти 

вагомості; і – номер підприємства в загальній кіль-
кості недержавних підприємств СПФВТ (і =1, 2, …n);  
n – загальна кількість підприємств СПФВТ.

Коефіцієнт адекватності ОП, що надаються і-им 
підприємством СПФВТ, вимогам ринку праці визна-
чається за формулою:

Кі
аоп = аі

1Кі
дпп + аі

2Кі
кітоп + аі

3Кі
зктоп, 

де Кі
аоп – коефіцієнт адекватності ОП; Кі

дпп – коефі-
цієнт динаміки показника попит/пропозиція ОП, що 
надаються і-им підприємством СПФВТ; Кі

кітоп – кое-
фіцієнт кількості інноваційних технологій, які вико-
ристовуються при наданні ОП, що надаються і-им 
підприємством СПФВТ; Кі

зктоп – коефіцієнт загальної 
кількості трансферів щодо надання ОП, здійснених 
і-им підприємством СПФВТ; аі

1, аі
2, аі

3 – коефіцієнти 
вагомості; і – номер підприємства в загальній кіль-
кості підприємств СПФВТ (і =1, 2, …n); n –загальна 
кількість підприємств СПФВТ.

Коефіцієнт адекватності ОП, що надаються 
СПФВТ, вимогам ринку праці визначається за фор-
мулою:

Каоп = ∑аі
1Кі

дпп + ∑аі
2Кі

кітоп + ∑аі
3Кі

зктоп,

де Каоп – коефіцієнт адекватності ОП; Кі
дпп – коефі-

цієнт динаміки показника попит/пропозиція ОП, що 
надаються і-им підприємством СПФВТ; Кі

кітоп – кое-
фіцієнт кількості інноваційних технологій, які вико-
ристовуються при наданні ОП, що надаються і-им 
підприємством СПФВТ; Кі

зктоп – коефіцієнт загальної 
кількості трансферів щодо надання ОП, здійснених 
і-им підприємством СПФВТ; аі

1, аі
2, аі

3 – коефіцієнти 
вагомості; і – номер підприємства в загальній кіль-
кості підприємств СПФВТ (і =1, 2, …n); n – загальна 
кількість підприємств СПФВТ..

Коефіцієнти вагомості параметрів визнача-
ються методом попарних порівнянь показників між 
собою [4]. Шкала відносної важливості наведена у 
таблиці 1.

Експертна оцінка окремих параметрів функціо-
нування підприємств СПФВТ надається експертами, 
що мають відношення до: банківської сфери (для 
визначення методики надання кредитних преферен-
цій недержавним підприємствам СПФВТ), податко-
вої сфери (для визначення методики надання подат-
кових преференцій недержавним підприємствам 
СПФВТ, фондам підтримки підготовки фахівців, 
благодійникам, інвесторам у сферу підготовки фахів-
ців); законодавчої сфери (для визначення методики 
формування нормативно-правового підґрунтя функ-
ціонування СПФВТ); сфери підготовки фахівців (для 
визначення, зокрема, методик надання ОП, змісту та 
спектра ОП, формування моделей майбутніх фахів-
ців, моделей підготовки, моделей викладачів); сфери 
маркетингової діяльності (для визначення методик 
дослідження стану ринків праці та ринків ОП, мож-
ливостей трансферу ОП, фахівців та викладачів); 
галузі водного транспорту; сфери державного управ-
ління (для визначення методики надання державної 
підтримки підприємствам СПФВТ).

Крім того, були задіяні незалежні експерти, що 
працюють на підприємствах СПФВТ, фондах під-
тримки підготовки фахівців тощо.

Для відображення істинного стану СПФВТ та 
перспектив її функціонування необхідно, щоб від-
повідна статистична вибірка була репрезентатив-
ною. Для цього кожен елемент вибірки вибирається 
з генеральної сукупності випадково і кожен елемент 
може бути вибраним з рівною вірогідністю. Згідно 
із [5] кількість експертів визначається за формулою:

m = 1+ 3,322 lg N,

де m – мінімальна кількість експертів, що забез-
печить досягнення репрезентативності статистичної 
вибірки; N – розмір генеральної сукупності, тобто 
загальна кількість експертів, що можуть надати 
оцінку об’єкту статистичного дослідження.

Таблиця 1 
Шкала відносної важливості

Інтенсивність відносної важливості Визначення Пояснення

1 Рівна важливість Рівний вклад двох параметрів  
у підсумковому критерії

2 Незначна перевага одного над іншим Одному параметру надається незначна 
перевага над іншим

3 Значна перевага Одному параметру надається значна 
перевага над іншим 

Зворотні величини приведених чисел
Якщо при попарному порівнянні першого параметра з другим отримано одне 
із вищезазначених чисел (1, 2, 3), то при порівнянні другого показника з пер-
шим отримаємо зворотну величину
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параметрів відбувалося згідно з експертними дум-
ками, які є результатами опитування експертів.

На основі шкали відносної важливості одиничних 
параметрів складається матриця попарних порівнянь 
відповідних показників. Для обчислення значень 
коефіцієнтів вагомості показників використовуються 
закони економетрики [6], згідно з якими обчислю-
ються середні значення коефіцієнтів вагомості і сту-
пінь узгодженості експертних думок.

Після проведених розрахунків коефіцієнт фінан-
сового стану підприємства буде розраховуватися за 
формулою:

Кфс = 0,17 Кс + 0,21 Кпл + 0,48 Кр + 0,14 Коп,

де Кфс – коефіцієнт фінансового стану підприєм-
ства; Кс – коефіцієнт самостійності (автономії) під-
приємства; Кпл – коефіцієнт платоспроможності під-
приємства; Кр – коефіцієнт рентабельності надання 
ОП підприємством; Коп – коефіцієнт надання ОП під-
приємством.

Коефіцієнт соціальної корисності і-го підприєм-
ства СПФВТ розраховується за формулою: 

Кі
ск = 0,11 Кі

ноп + 0,31 Кі
пп + 0,42 Кі

рм+ 0,16 Кі
омф,

де Кі
ск – коефіцієнт соціальної корисності і-го під-

приємства СПФВТ; Кі
ноп – частка обсягу ОП, що нада-

ються і-им підприємством СПФВТ відносно обсягу 
надаваних ОП всією СПФВТ; Кі

пп – коефіцієнт кіль-
кості створених і-им підприємством робочих місць; 
Кі

рм – коефіцієнт надання ОП і-им підприємством; 
Кі

омф – коефіцієнт кількості майбутніх фахівців, під-
готовлених підприємством; і – номер підприємства в 
загальній кількості недержавних підприємств (і =1, 
2, …n); n – загальна кількість підприємств.

Коефіцієнт соціальної корисності всієї СПФВТ 
розраховується за формулою: 

Кск = (0,11 Кі
ноп + 0,31 Кі

пп + 0,42 Кі
рм+ 

+ 0,16 Кі
омф)/0,5 Кпн,

де Кск – коефіцієнт соціальної корисності СПФВТ; 
Кі

ноп – частка обсягу ОП, що надаються і-им підпри-
ємством відносно обсягу надаваних ОП усією СПФВТ; 
Кі

пп – коефіцієнт кількості створених і-им підприєм-
ством робочих місць; Кі

рм – коефіцієнт надання ОП 
і-им підприємством; Кі

омф – коефіцієнт кількості май-
бутніх фахівців, підготовлених підприємством; Кпн – 
коефіцієнт кількості нових підприємств; і – номер 

підприємства в загальній кількості недержавних під-
приємств (і =1, 2, …n); n – загальна кількість під-
приємств.

Коефіцієнт галузевої приналежності і-го підпри-
ємства СПФВТ визначається за формулою: 

Кі
гп = 0,48 Квозп + 0,27 Ккоп + 0,15 Кзкп + 0,10 Ккпоп,

де Кгп – коефіцієнт галузевої приналежності і-го 
підприємства; Кі

возп – коефіцієнт відносної вартості 
основних засобів надання ОП на і-му підприємстві; 
Кі

коп – коефіцієнт кількості нових ОП, що надаються 
і-им підприємством; Кі

зкп – коефіцієнт загальної кіль-
кості працюючих на і-му підприємстві; Кі

кпоп – коефі-
цієнт кількості працюючих, безпосередньо зайнятих 
в наданні ОП і-им підприємством; і – номер підпри-
ємства в загальній кількості недержавних підпри-
ємств (і =1, 2, …n); n – загальна кількість підпри-
ємств СПФВТ.

Висновки. Запропонований автором підхід став 
основою відповідної системи підтримки прийняття 
управлінських рішень щодо стратегії та тактики 
інноваційного розвитку та вдосконалення СПФВТ 
на основі використання рейтингових оцінок підпри-
ємств СПФВТ.

Управлінські рішення, що приймаються за допо-
могою розробленої автором системи підтримки 
рішень, стосуються, зокрема: обсягів та спектрів 
надаваних ОП; кількості підприємств СПФВТ; обся-
гів майбутніх фахівців водного транспорту, що 
потребують підготовки; обсягів державної підтримки 
СПФВТ; прогнозування стану СПФВТ; структур-
ної трансформації СПФВТ; мотивації та заохочення 
інвесторів, роботодавців до підтримки СПФВТ.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бабкова Э.Г., Муратова Л.И., Ширина С.Н. Оценка финансово-

экономической эффективности функционирования организа-
ций. – Волгоград : ВолГТУ, 2012. – С. 166-188.

2. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М. : 
ИНФРА-М, 2011. – 352 с.

3. Адова И.Б., Анисимова Н.В. Экономический анализ. – Ново-
сибирск : Изд-во НГТУ, 2002. – 107 с.

4. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности 
товаров и услуг. – М. : Юрайт-М, 2001. – 234 с.

5. Васнев С.А. Статистика. – М. : МГУП, 2001. – 170 с.
6. Черняк О.І., Комашко О.В., Ставицький А.В., Баженова О.В. 

Економетрика. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київ-
ський університет», 2010. – 359 с.


