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У наш час, зростає розуміння того, що традиційна 
схема отримання освіти в першій половині життя мо-
рально застаріла і потребує заміни безперервною осві-
тою та навчанням протягом усього життя. Для нових 
форм освіти характерні інтерактивність і співпраця у 
процесі навчання. Повинні бути розроблені нові теорії 
навчання, такі як конструктивізм, освіта, орієнтована на 
студента, навчання без часових і просторових кордонів. 
Для підвищення якості освіти необхідно також інтен-
сивно використовувати нові освітні технології [1].

Зараз багато менеджерів і теоретики вищої освіти 
говорять про інформаційні технології, про комп’ютерні 
технології, трохи рідше – про комунікаційні технології, і 
зовсім рідко – це вже предмет спеціальних обговорень – 
про аудіовізуальні технології [2].

Більш вірним буде розглядати інформаційні, ко-
мунікаційні та аудіовізуальні технології в сукупності, 
як підлеглі рішенню більш важливого завдання – ство-
рення нового освітнього середовища, де інформаційні, 
комунікаційні та аудіовізуальні технології органічно 
включаються у навчальний процес для реалізації нових 
освітніх моделей [3]. Однією з таких моделей є дистан-
ційне навчання.

При організації та впровадженні нових освітніх 
моделей у системи освіти різних країн, виникає пробле-
ма оцінки їх ефективності. Як показують дослідження, 
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що тривають уже не одне десятиліття, проблема оцінки 
ефективності є досить складною, багатоплановою та не 
має остаточного рішення. Важливий внесок у розробку 
теорії оцінки систем дистанційної освіти внесли такі на-
уковці як Д. Гуллер і Г. Рамбла.

Так, Д. Гуллер для оцінки систем дистанційної 
освіти пропонує використовувати наступні критерії: до-
ступ до освіти (критерій стосується можливостей для 
нових груп населення отримати необхідну їм освіту); 
відповідність програм дистанційної освіти загальнона-
ціональним, регіональним інтересам і потребам окре-
мих громадян; якість пропонованих програм; ступінь 
досягнення учнями поставлених цілей; вартісна ефек-
тивність; вплив програм дистанційної освіти на суспіль-
ство, на інші програми, установи та інститути, окремих 
громадян [2].

В основу моделі оцінки Г. Рамбла закладено чоти-
ри показники: час, витрачений на підготовку випускни-
ка; частка випускників від загального числа прийнятих; 
відповідність кількості випускників та рівня їх підготов-
ки цілям навчального закладу, потребам суспільства в 
освіченій робочій силі, суспільним потребам в освіті і 
потребам непривілейованих верств суспільства; еконо-
мічна і соціальна ефективність [4].

Російська концепція акцентує увагу на: важливос-
ті створення єдиної національної системи дистанційної 
освіти; необхідності стандартизації курсів дистанційної 
освіти; сертифікації навчальних закладів у системі дис-
танційної освіти [2].

Отже, питанням оцінки ефективності дистанцій-
ної освіти приділено достатньо багато уваги. 
Причому, як можна помітити, більшість кон-

цепцій та методик робить наголос на ефективності дис-
танційної системи навчання у порівнянні з традиційною. 
При цьому науковцями зовсім не приділяється увага або 
приділяється мимохідь (критерії Д. Гуллера) вартісній 
ефективності дистанційної освіти та однієї з її головних 
складових – інформаційних технологій. Між тим, це 
питання є дуже важливим, оскільки впровадження дис-
танційної освіти напряму пов’язане із значними капіта-
ловкладеннями у розробку, впровадження та підтримку 
спеціального Web-ресурсу. Крім того, у сучасних ринко-
вих умовах, для будь-якого вищого навчального закладу 
впровадження системи дистанційної освіти, крім під-
вищення ефективності самої освіти, у перспективі, має 
принести економічний прибуток.

Виходячи з вищенаведеного, метою даної статті є 
обґрунтування доцільності розробки системи дистан-
ційної освіти на підставі оцінки та аналізу прибутково-
сті, а також економічного ефекту від проекту.

На першому етапі необхідно визначити основний 
економічний ефект від впровадження системи дистан-
ційної освіти. Основний економічний ефект полягає у 
зростанні прибутку за рахунок збільшення обсягу нада-
них освітніх послуг. Для його визначення варто спрог-
нозувати зростання обсягів надання освітніх послуг, 
побудувати карту-прогноз руху готівки та обчислити 
приріст прибутку. Причина зростання обсягу надання 
освітніх послуг – збільшення частки ринку за рахунок 

появи нового для вищого навчального закладу сегмента, 
що складається з користувачів Інтернет. Для прогнозу-
вання зростання обсягів надання освітніх послуг роз-
глянемо два варіанти: від загального (ємності сегмента) 
до частки (росту обсягів надання освітніх послуг).

Сегмент можна представити кількістю користува-
чів Інтернет з розрахунку 200 користувачів на 1000 жи-
телів України. Якщо додати «непостійних» користувачів, 
то можна говорити про ємність (ЕВР) близько 9,5 млн 
користувачів. Із врахуванням користувачів Інтернет, що 
не цікавляться освітою (розподілення – від 1% до 40%), 
необхідно визначити частку ємності електронного ринку 
(ЕВВ). Таким чином, ємність віртуального ринку для ви-
щого навчального закладу складатиме ЕФ = ЕВР – ЕВВ.

З цього числа користувачів далеко не усі стануть 
віртуальними студентами (відгук багато в чому зале-
жить від рейтингу вищого навчального закладу, зруч-
ності для абітурієнта, «розкручування» ресурсу). Як 
правило, відгук не перевищує 7-8% від ЕФ, а в більшості 
випадків – не більше 0,5 – 1,5%.

Після реалізації проекту дистанційної освіти не 
відбувається «вибуху» обсягів надання освітніх послуг. 
Вони можуть зрости на 0,2 – 0,5% через місяць після за-
пуску проекту та досягають не більш 1 – 5% через рік.

Спрогнозувавши обсяги надання освітніх послуг, 
варто побудувати cash-flow (табл. 1). Цю табли-
цю потрібно складати на весь термін функціону-

вання проекту. Для системи дистанційної освіти у ви-
гляді спеціалізованого Web-ресурсу цей період склада-
тиме не менше року і не більше п’яти років. По-перше, 
тривалість навчання слухача дистанційних курсів, як 
правило не перевищує п’яти років. По-друге, оскіль-
ки інформаційні технології це та галузь знань яка дуже 
швидко розвивається та змінюється, то як правило, 
після п’яти років експлуатації система в цілому та Web-
ресурс зокрема потребуватимуть суттєвої модернізації 
або повної переробки.

Отже, основний економічний ефект від проекту 
(Еосн) розрахуємо шляхом додавання грошових потоків 
NCF (результатів за рядком 9).

На другому етапі, буде доцільно визначити супутні 
економічні ефекти під час впровадження проекту: зни-
ження трудомісткості робіт, економія на відрядженнях, на 
оборотних коштах, скорочення витрат на рекламу і т. д.

Супутні ефекти – явище не обов’язкове, їх може 
не бути зовсім. Але часто складається і зворотна ситу-
ація – основного ефекту немає, а за рахунок супутніх 
проект окупається.

Розглянемо можливі варіанти супутніх ефектів:
 скорочення трудомісткості і, як наслідок, ви-

вільнення робочої сили за місяць:

        
24дні,люд

Тдб Тдн
Е

Д


 

  

(1)

де       Елюд – вивільнення робочої сили;
Тдб – трудомісткість денна базисна;
Тдн – трудомісткість денна нова;
Д – денний фонд робочого часу.
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– економія грошових ресурсів (Етр) за цим факто-
ром за місяць:

        1,38,тр людЕ Е ЗП  
  

(2)

де      Етр – економія грошових ресурсів;
ЗП – заробітна платня.
– економія на витратах на відрядження (Евідр):

        ( ) ,відр б нЕ Д Д В  
  

(3)

де       Дб – кількість днів базисна;
 Дн – кількість днів нова;
В – денні видатки.
– економія на сплаті за користування засобами 

зв’язку (телефон, факс, пошта та ін.) – Езз:

  ( ) ,зз б нЕ Ч Ч Т  
  (4)

де       Чб – час використання базисний;
 Чн – час використання новий;
 Т – тариф.

Крім того, впровадження системи дистанційної 
освіти в перспективі здатне призвести до значного ско-
рочення чисельності студентів денної форми навчання, 
а отже, до появи таких супутніх ефектів, як економія на 
сплаті комунальних послуг, на кількості примірників за-
куповуваної до бібліотеки вищого навального закладу 
літератури та ін.

На наступному етапі, визначаємо повний еконо-
мічний ефект. Повний економічний ефект (Еефекту) яв-
ляє собою суму всіх економічних ефектів за термін ро-
боти проекту:

          1
,

n

проекту осн і
і

Е Е Е


 

  

(5)

де   Еосн – основний ефект;

Еі  – супутні ефекти;
n – кількість супутніх економічних ефектів.

Нарешті останнім, четвертим етапом, йде визна-
чення економічних показників проекту. Перш за все, це 
строк окупності проекту (бездисконтний показник), що 
оцінюється за допомогою коефіцієнта окупності Ток:

         
,

мес
р обсл

ок
проекту

В В m
Т

Е
 



  

(6)

де       Вр – постійні витрати проекту;
мес
обслB – витрати на обслуговування проекту (у мі-

сяць);
m – час, витрачений на обслуговування (місяців).
Якщо Tок > 1, то проект неефективний, тому що він 

не окупається за термін експлуатації спеціалізованого 
Web-ресурсу.

Цінність майбутніх надходжень знижується з ча-
сом. Тому необхідно привести майбутні надходження 
до початкового моменту інвестування проекту, зробити 
ці гроші порівнянними, тобто виконати дисконтування. 
Один з дисконтних критеріїв проекту – чиста поточна 
вартість NPV:

     1
,

(1 )

m
k

рk
k

NCF
NPV В

r
 




  

(7)

де   NCFk – грошовий потік у період k (місяць або квар-
тал), причому k = (1, ..., m), де m – число місяців реаліза-
ції проекту (тобто сума розраховується без інвестицій, 
витрачених до реалізації проекту, без Bp);

Bp – витрати на здійснення проекту;
r – ставка дисконтування, тобто мінімальна необ-

хідна норма прибутковості для проекту (ставка банків-
ського відсотка).

Таблиця 1

Таблиця руху готівки cash-flow

№ 
з/п Показники

Значення показників за кварталами

1-й рік 2-й рік

I II III IV I …

1 Приріст обсягів надання освітніх послуг (натур. од.), ΔQ

2 Вартість навчання одного студента з ПДВ, грн

3 Приріст доходу, грн (ряд. 1 × ряд. 2… × … ряд. 5)

4 Приріст собівартості освітніх послуг, грн

5

Постійні витрати проекту (Bp) грн, у т. ч.: – оплата праці (ФОП);  
– вартість МШП;  
– апаратне та програмне забезпечення; – розміщення сайту;  
– загальногосподарські витрати (Взаг)

6

Змінні витрати проекту, грн, у т. ч.: – витрати на утримання бази даних 
(Вутр);  
– витрати на виділену лінію Інтернет; – витрати на оплату праці (ЗПф);  
– витрати на підтримку (Впідтр);  
– витрати на просування (Впрос)

7 Прибуток до оподаткування (ряд. 3 – ПДВ – ряд. 4 – ряд. 5 – ряд. 6)

8 Податок на прибуток Пнп = 0,3 × ряд. 7

9 Грошовий потік NCF («+» – чисте надходження, «–» – потреба в кредиті), 
грн (ряд. 7 – ряд. 8)
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Проект має сенс прийняти, якщо NPV > 0.
Таким чином, розрахувавши економічну ефектив-

ність проекту та провівши аналіз його прибутковості, 
можна приймати свідоме рішення щодо доцільності 
впровадження системи дистанційної освіти. Тільки 
після цього можна займатися аналізом ефективності 
системи дистанційної освіти у порівнянні з традицій-
ною системою освіти. Так, на думку експертів, нові ін-
формаційні технології навчання дозволяють підвищити 
ефективність практичних і лабораторних занять з при-
родничих дисциплін не менше ніж на 30%, об’єктивність 
контролю знань учнів – на 20 – 25% [2, 5]. Успішність 
у контрольних групах, які навчаються з використанням 
освітніх інформаційних технологій, як правило, вище в 
середньому на 0,5 бала (при п’ятибальній системі оцін-
ки). Зокрема, швидкість накопичення словникового за-
пасу при комп’ютерній підтримці вивчення іноземних 
мов підвищується в 2-3 рази.                   
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