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СМИСЛОВА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ 
ПРОФЕСІЙНОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ 
В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

У статті розглядаються проблеми смислової динаміки формування і розвитку 
системи професійного менеджменту. Розвиток менеджменту досліджується в 
контексті технологічної конкурентоспроможності економіки. Визначаються 
стратегічні концепти розвитку теорії і практики менеджменту, які сформували 
професійні орієнтири менеджменту і його сучасну інноваційну динаміку. 
Аналізуються ключові положення моделі смислової динаміки професійного 
менеджменту, які формуються на основі смислових суджень, смислових рядів 
взаємодії та професійної сутності системи менеджменту. Розглядаються ключові 
положення, які формують сутність професійного менеджменту і його подальший 
розвиток. Особлива увага приділяється розгляду смислових рядів професійного 
менеджменту, характеристиці їх видів і функціональних характеристик. 
Звертається також увага на окремі види смислових рядів взаємодії, а саме на 
суб’єктно-об’єктну взаємодію в менеджменті як виключно взаємодію людей, базові 
елементи системи менеджменту, формування інтегральної якості менеджменту, 
«нову нормальність» менеджменту в період четвертої промислової революції 
Індустрія 4.0 та становлення інтегрального Суспільства 5.0. Показана важливість 
інноваційної динаміки системи менеджменту та умови зменшення трансакційних 
затрат, які стримують розвиток цифрової економіки. Доказується необхідність 
трансформації управлінської еліти і її відповідальність за розвиток інноваційної 
економіки. Увага акцентується на професійних якостях кадрів менеджменту, 
які повинні відповідати умовам ефективності і результативності сучасної 
управлінської діяльності та забезпечення технологічної конкурентоспроможності 
економіки.

Ключові слова: смислова динаміка менеджменту; технологічна 
конкурентоспроможність економіки; інтегральна якість управлінської діяльності; 
адаптаційна взаємодія ефективності і результативності менеджменту; смислові 
ряди взаємодії системи менеджменту; смислові судження і ціннісні категорії 
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менеджменту; домінантні групи і управлінська еліта; концепти теорії і практики 
менеджменту; професіоналізація менеджменту; стадії взаємодії науки, аналітики і 
практики менеджменту; «нова нормальність» менеджменту.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Людська 
діяльність на протязі досить великого історичного часу 
формування і розвитку суспільних відносин все-таки більше 
була орієнтована на пошук таких форм і методів цієї діяльності, 
які підтверджуються певною смисловою динамікою. Смислова 
динаміка, наприклад, економічного розвитку створює умови 
для формування стратегії необхідної поступової трансформації 
для побудови сприятливих умов для досягнення головної 
мети – створення системи розширеного відтворення соціально-
економічного благополуччя людей. Професійний менеджмент, 
розуміючи і практично підтримуючи сучасний технологічний 
розвиток суспільства, виступає смисловим вектором цього 
розвитку. В той же час,   розгляд багатьох проблем соціально-
економічного розвитку українського суспільства не має не тільки 
стратегічної та системної основи, але і певної смислової динаміки, 
що постійно приводить процеси необхідної трансформації, в 
першу чергу економіки, до негативних результатів. Особлива 
роль в таких обставинах пов’язана з системою освіти, яка прямо 
впливає на рівень соціально-економічного розвитку суспільства. 
Розвиток кожного суспільства є прямим результатом рівня 
розвитку освіти, особливо системи вищої освіти. Таким чином, 
система вищої освіти має відповідати сучасним викликам 
інноваційного розвитку, але її зміст неможливо адекватно 
сформувати без розвитку науки. У нас типовими формами 
професійного навчання займається досить велика кількість 
людей і формат цього навчання, в більшості випадків, має 
актуальну направленість, але мало хто думає про професійну 
освіту, яка має бути орієнтована на важливі проблеми розвитку 
майбутнього суспільства. В даному випадку важливо розуміти 
певну смислову динаміку розвитку професійного напрямку, 
враховуючи його важливий статус для майбутнього розвитку 
суспільства. Особливо необхідно звернути увагу на розвиток 
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менеджмент-освіти. Накопичення актуальної проблематики 
(все те, що потрібно вирішувати терміново і зараз), в даному 
випадку, не буде переростати в якість професійної управлінської 
освіти, яка повинна бути направлена на майбутнє інноваційної і 
креативної економіки, забезпечення адекватного управлінського 
супроводу процесів четвертої промислової революції Індустрія 
4.0 та майбутнього інтегрального «Суспільства 5.0». Займаючись 
постійно тільки актуальним, не доходить справа до дійсно важли-
вого. А важливо побудувати системне ціле нашого майбутнього і 
докласти волю, щоб туди активно рухатися для отримання свого 
майбутнього. В той же час, воля, яка потрібна для побудови май-
бутнього, не може бути реалізована без наявності та діяльності 
тих, хто формую смислову динаміку досягнення майбутнього. У 
цьому випадку професіонали, які формують смислову динаміку 
змін для побудови майбутнього, є головним реформаторським 
потенціалом, всі інші реалізують цю смислову динаміку і дово-
дять її до результативного завершення. Зрозуміло, що у такому 
важливому процесі потрібні усі учасники з певною професійною 
якістю підготовки, але, перш за все, потрібні ті, які формують, 
при наявності волі для змін, смисловий механізм цих змін. По 
суті справи, – це і є «нова нормальність» професійної системи 
менеджменту для першої половини ХХІ століття. Формування 
смислової динаміки необхідних інноваційних змін – це 
прерогатива управлінської еліти, якої, на жаль, в Україні сьогодні 
немає, але потрібно вже зараз визначати шляхи її реальної появи і 
розвитку соціокультурних умов її подальшого  розвитку.       

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
процесів формування і розвитку смислової динаміки інтегральної 
якості професійної системи менеджменту є базовою проблемою 
розуміння і професійного сприйняття характеру і значення 
сучасної управлінської діяльності. Сьогодні практично немає 
фундаментальних досліджень цієї проблематики професійного 
менеджменту. В загальному плані до цієї важливої проблеми 
професійного менеджменту необхідно віднести дослідження 
П. Друкера, Г. Мінцберга, Ф. Маліка, Г. Хемела, С. Каммінгса, 
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Р. Флоріда. Розуміючи вплив якості управлінської діяльності на 
розвиток соціально-економічних і соціокультурних умов розви-
тку сучасного суспільства, а також існування держав розвинутих і 
економічно слабких, важливо також звернути увагу на досліджен-
ня Д. Белла, Д. Даймонда, Г. Макстона, Й. Рандерса, Р. Шарма, 
Н. Фергюсона. 

Постановка завдання. Визначити особливості смислової 
динаміки інтегральної якості професійної системи менеджменту 
і дати характеристику смислових суджень, смислових рядів 
взаємодії управлінських понять і категорій, звернути увагу на 
базову смислову сутність професійної системи менеджменту. 
Довести необхідність інтегральної оцінки управлінської 
діяльності з позицій смислової взаємодії ефективності і 
результативності діяльності управлінських кадрів в контексті 
технологічної конкурентоспроможності економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідно зазна-
чити, що менеджмент як фундаментальна наука і визначена про-
фесіональна діяльність, поки що не знайшов широкої підтрим-
ки серед наукового і бізнесового середовища. Великі претензії з 
цього приводу до менеджменту виникають серед різних категорій 
спеціалістів, але особливо старається певна частина економістів, 
яка вважає, що менеджмент має право на існування тільки в меж-
ах економічної теорії і прикладної економіки. З іншої сторони, 
сам менеджмент досить часто розглядається як деяка концентра-
ція певних концепцій і теорій різноманітних авторів, які не за-
вжди, власне, є дослідниками управлінських проблем, а, в біль-
шості випадків, видають свій авторський погляд на відому (або 
бажану) їм управлінську реальність. Такий підхід має свою по-
зитивну цінність, оскільки старається довести, що майже усі про-
блеми, в той чи інший спосіб, мають відношення до управлінської 
діяльності. Таким чином був сформований менеджмент як комп-
лексна збиральна дисципліна, яка має багато варіантів викорис-
тання вкупі з великим переліком напрямків наукової (і не тільки) 
діяльності. І дійсно, менеджмент як елемент культури суспільства 
має системну взаємодію з багатьма напрямками наукової і прак-
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тичної діяльності, але це зовсім не означає що він не може мати 
свою науково-дослідну, аналітичну і практичну сферу діяльності. 
Смислова динаміка розвитку професійної системи менеджменту 
будується на дослідженнях відомих вчених, таких як А. Файоль 
[8], А. Маслоу [16], Ч. Барнард [1], Д. Дункан [8], П. Друкер  
[6; 7], Г. Мінцберг [17], Г. Хемєл [23], Р. Флоріда [22], Ф. Малік 
[15], С. Каммінгс [10] (табл. 1). Серед представників практичного 
менеджменту активну позицію щодо визначення необхідності 
спеціалізованої підготовки управлінських кадрів висловлювали 
Ли Якокка [11, с. 21-22; 25, с. 70-71], А. Слоун [8, с.25], Г. Форд  
[8, с. 11-13, 22-23], Дж. Уелч [13] та інші. Вони наполягали на тому, 
що головною специфікою діяльності менеджменту є комунікація 
менеджера з людьми і створення для них умов ефективної і 
результативної праці. Менеджер постійно повинен розвиватися 
в професійному плані і бути взірцем для своїх підлеглих. Велика 
кількість дослідників специфічних управлінських проблем також 
прийняли участь у формуванні науки і професії менеджменту. 
Сьогодні менеджмент має повне право виступати в якості наукової 
і професійної сфери діяльності та претендувати на системність, 
інноваційність та інтегральність свого розвитку.

Таблиця 1
Стратегічні концепти теорії і практики менеджменту

Автори смислових 
суджень/ дати життя

Головний концепт

Анрі Файоль
(29.07.1841 р.–19.11.1925 р.)

Функціональна специфіка 
управлінського процесу; первинна 

роль функцій адміністрування  
[8, с. 80-84].

Абрахам Маслоу
(1.04.1908 р.–8.06.1970 р.)

Спіраль та ієрархія потреб; роль 
соціально-психологічних методів 
менеджменту і їх місце в системі 

мотивації персоналу [16].



16

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Честер Барнард
(7.11.1886 р. – 7.06. 1961  р.)

Теорія, структура та елементи 
формальних організацій; функції 

керівника і функціональна 
специфіка процесу керівництва [1].

Джек У. Дункан Смислова динаміка основних 
ідей менеджменту; прогрес через 

спеціалізацію менеджменту [8, с. 17].

Пітер Друкер
(19.11. 1909 р.–11.11.2005  р.)

Розвиток менеджменту як наукової 
теорії і сфери професійної 

діяльності; специфіка ефективності 
і результативності діяльності кадрів 

менеджменту [6; 7].

Генрі Мінцберг
(2.09.1939 р.)

Зміна формату і змісту підготовки 
менеджерів; роль практичної 

складової діяльності і професійної 
підготовки сучасних менеджерів 

[17].

Гері Хемєл
(26.11.1954 р.)

Стратегічна роль управлінських 
інновацій; нові принципи 

менеджменту і його роль в 
цивілізаційному розвитку 
суспільства [23, с. 229].

Річард Флоріда
(26.11.1957 р.)

Креативний клас в системі 
менеджменту; роль менеджменту в 

креативній економіці [22, с. 39].

Фредмунд Малік
(1.09.1944 р.)

Процеси професіоналізації 
менеджменту; принципи, завдання 

та інструментарій ефективного 
менеджменту [15, с. 77].
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Стівен Каммінгс Історичні складові менеджменту; 
смислова динаміка розвитку 

менеджменту в епоху модерну  
[10, с. 149].

Елтон Мейо
(26.12.1880 р.- 7.09.1949 р.)

Хоторнський ефект як негативний 
фактор результатів дослідження; роль 
і система впливу соціальних факторів 

на продуктивність праці групи  
[8, с. 129].

Макс Вебер
(21.04.1864 р. – 14.06.1920 р.)

Господарська і управлінська етика 
світових релігій; професійна етика 

аскетичного протестантизму; 
бюрократія як соціальний прошарок 
професійних управлінців; ієрархія 

побудови організації; спеціалізація і 
розподіл праці по функціям  

[4, с. 187, 213].

Дуглас МакГрегор
(6.09.1906 р. – 1.10.1964 р.)

Мотиваційні цінності людей і їх 
диференціація; теорія Х і теорія Y.

Вільям Оучі
(1943 р.)

Реалізація принципів мотивації 
персоналу організації і завдання 

менеджменту; мотиваційна теорія Z.

Джерело: сформовано автором.

Розглянемо деякі аспекти смислової динаміки розвитку 
професійної системи менеджменту, маючи на увазі, в першу 
чергу, ціннісні судження, які вибудовують певні системні 
смислові ряди взаємодії для формування смислової сутності 
професійної системи менеджменту і її інноваційної динаміки 
(рис. 1). Для цього спочатку визначимо особливості формуван-
ня, розуміння і використання ціннісних суджень, які є важливи-
ми для розвитку системи менеджменту. «Кожні епоха, покоління, 
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культура і етнос породжували своїх власних майстрів, тих самих 
спеціальних людей, інсайт, сили і вміння яких були вище, ніж у 
простих смертних. Ці «мудреці» зазвичай з’являються в періоди 
криз і швидких змін, коли старі шаблони і форми замінюються 
новими» [2, с. 132-133]. Треба відзначити, що в менеджменті 
поки існує певне затишшя. На думку Г. Хемела ситуація може 
виглядати наступним чином: «чому менеджмент немов завмер на 
одному місці? Може тому, що ми досягли кінця менеджменту – 
в тому сенсі, в якому Френсіс Фукуяма тлумачив про кінець 
історії? Якщо ліберальна демократія – це остаточна відповідь 
на тривалі людські пошуки політичного самовизначення, може 
і сучасний менеджмент за підсумками свого розвитку за останні 
сто років є кінцевою відповіддю на старе як світ питання про те, 
як найефективніше об’єднати зусилля людей. Може бути, ми вже 
так-сяк оволоділи наукою організації людей, розподілом ресурсів, 
встановленням цілей, складанням планів і мінімізації відхилень 
від кращих зразків? Може велика частина складних проблем 
управління вже вирішені?» [23, с. 18]. Питання, які тут приводяться 
хвилюють багатьох людей, оскільки вони спостерігають досить 
багато проблем, які не вирішуються управлінцями на протязі  
вже довгого часу. Однак, скоріше за все, з технологіями менедж-
менту сталося наступне: пройшовши швидкий процес еволюції 
за першу половину ХХ століття, «технологія» менеджменту 
підкорила локальну вершину. Замість того щоб зійти на вершину 
Евересту, вона ліниво розліглася на одному із скромних пагорбів 
Аппалачів, хоча з них і видно більш високі гори, але серед них 
немає жодного восьми тисячного монстра Гімалаїв [23, с. 19]. 
Використовуючи таке образне порівняння Г. Хемел, звичайно, 
не применшує досягнень менеджменту, але, необхідно признати, 
що велика частина винаходів менеджменту знаходяться від нас 
в минулому періоді майже на сто років тому і було б нерозумно 
припускати, що технології менеджменту, які вірою і правдою 
служили нам в ХХ столітті, будуть настільки вдало вирішувати 
проблеми ХХІ століття. Звичайно, необхідно запускати 
новий виток розвитку менеджменту. Ми повинні навчитися 
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координувати зусилля тисяч людей, не вдаючись до послуг 
дорогої армії наглядачів, міцною хваткою тримати витрати, 
які не зруйнують процеси розвитку уяви і творчості людей, а 
головне – будувати організації, в яких дисципліна і свобода не є 
взаємовиключними поняттями [23, с. 23]. Таким чином, важливо 
визнати, що розвиток професійної системи менеджменту 
потребує нових наукових і практичних імпульсів, які зможуть 
продовжити смислову динаміку інноваційного розвитку «нової 
нормальності» професійного менеджменту. Для цього, на нашу 
думку, важливо  розглянути пілотну модель смислової динаміки 
професійної системи менеджменту (рис. 1).

                                        

Рис. 1. Модель смислової динаміки професійної системи 
менеджменту (ПСМ)

Джерело: розроблено автором.
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перевагу і свій особистий смак і це, можливо, багатьом не 
подобається. Визначення професійних особливостей і наукових 
пріоритетів для менеджменту має досить тернистий шлях, який 
також не обійшов  і Україну. В науковому середовищі більшість 
вважала менеджмент абсолютно тотожним старому розумінню 
управління як системи взаємодії людей з речовими факторами 
виробництва, що не може бути правильним судженням, бо 
воно значним чином деформує головне ціннісне судження 
менеджменту – взаємодія суб’єкту з об’єктом в управлінському 
процесі є виключно взаємодією людей. Претендуючи на об’єктивну 
обґрунтованість, ціннісні смислові судження мають схожість з 
судженнями, заснованими на фактах, як емпіричних, так і логіко-
математичних. Сучасна ситуація, коли головним пріоритетом 
діяльності менеджменту стає інтелектуальний людський капітал 
говорить про те, що менеджмент повернувся «на круги своя» і ера 
професійного менеджменту тільки починається.  З іншого боку, 
такі судження можуть сприйматися як судження, що ґрунтуються 
на особистих уподобаннях, оскільки висловлюють людське 
ставлення (схвалення або несхвалення), а не судження про факти. 
В такому випадку вони не є ціннісними смисловими судженнями. 
Але в зв’язку з цим негайно постає складна філософська проблема: 
стосовно до суджень про факти ми розуміємо що означає 
об’єктивна необґрунтованість, тобто хибність. Наші судження 
істинні, якщо описують відповідні факти такими, якими вони є в 
дійсності, і помилкові, якщо ми не можемо цього зробити. Але в 
якому сенсі судження, що виражають позицію індивіда, можуть 
бути об’єктивно обґрунтованими або необґрунтованими? Звісно 
ж, що це може відбуватися принаймні двома різними способами. 
Такі судження можуть бути об’єктивно необґрунтованими або 
тому, що вони суперечать фактам, або тому, що вони ґрунтуються 
на невірній ціннісній перспективі. Ціннісні судження можуть 
суперечити фактам в наступному сенсі: коли ми формуємо нашу 
позицію, то робимо це на основі деяких специфічних вихідних 
посилок фактологічного характеру, так що наша позиція і наші 
судження, які виражають цю позицію, будуть суперечити фактам, 
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якщо вони ґрунтуються на помилкових фактологічних посилках. 
Помилкові фактологічні посилки можуть спотворити наші ціннісні 
судження, як про цілі, так і про засоби їх досягнення. Ціннісне 
судження може бути об’єктивно необґрунтованим і в тому 
випадку, коли воно ґрунтується не на тій ціннісній перспективі, 
яка проголошується тим, кому належить судження: наприклад, 
коли людина стверджує, що засновує своє ціннісне судження 
на основі ціннісної перспективи, хоча фактично засновує його 
на інший, він може просто брехати, повністю усвідомлюючи, 
що говорить неправду. Є й інша можливість: він може це не 
усвідомлювати або усвідомлювати частково. Багато розбіжності 
в ціннісних судженнях важко або навіть неможливо вирішити. У 
більшості випадків ретельний аналіз показав би, що суперечності 
з приводу ціннісних суджень ґрунтуються на суперечностях щодо 
фактів. І все ж дозволити їх може бути досить важко, оскільки 
ці розбіжності фактологічного характеру можуть стосуватися 
фактів, про які дуже складно або навіть неможливо отримати 
надійну інформацію. Наприклад, різні економісти можуть 
виступати на захист різних напрямків економічної політики, 
тому що вони очікують абсолютно різних результатів конкретних 
політичних заходів, – навіть якщо про кінцеві цілі політики у 
них немає розбіжностей. На сучасному рівні наших знань про 
економічну систему ми не завжди можемо сказати з достатнім 
ступенем впевненості, чиї передбачення вірні, а чиї ні. Безумовно, 
ми могли б уникнути цих розбіжностей, якби утримувалися від 
ціннісних суджень до тих пір, поки не змогли б стверджувати 
з певною упевненістю, що фактологічні вихідні посилання, на 
яких ґрунтуються ці судження, правильні. Стосовно прийняття 
управлінських рішень ситуація може бути ще більше заплутаною, 
оскільки наукова і професійна база прийняття цих рішень майже 
відсутня, а проблеми розвитку менеджменту як науки і професії 
знаходяться тільки в зародковому і постановочному стані. Крім 
того, це вимагало б великої інтелектуальної самодисципліни 
і наукової витримки, ніж та, яка властива більшості з нас. 
Значущість наукових суджень для розвитку науки і практики 
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залежить від особистості, яка їх висловлює і має високий 
авторитет в науковому середовищі і в суспільстві в цілому. Але 
це авторитет не посади і різних наукових регалій, а це авторитет 
рівня наукового дослідження. Сьогодні, в більшості випадків, це 
можуть бути колективні наукові досягнення, а точніше наукові 
дослідження інтелектуальної команди з якісним управлінським 
супроводом [12, с. 86-87].

Необхідно також відзначити, що більшість розбіжностей в 
ціннісних судженнях не є розбіжностями з приводу того, які в 
дійсності базові цінності людського життя. Більшість їх швидше 
стосується щодо ваги і відносних пріоритетів різних базових 
цінностей. Так, дослідження проблем формування і розвитку 
смислових суджень в економічній і управлінській науці сьогодні 
не мають широкої підтримки серед науковців і практиків, але така 
ситуація повинна змінитися, оскільки країни, які не зможуть вже 
зараз змінити якість управлінської еліти, будуть знаходитися на 
задвірках світового цивілізаційного процесу. «Безумовно, ціннісні 
судження грають важливу роль в економічній теорії, навіть якщо 
вони не є головними предметами дослідження. Вони впливають на 
політичні рекомендації, які роблять економісти, і на їх судження 
про переваги альтернативних систем економічної організації. Але 
це не забезпечує суспільну корисність роботи, що виконується 
економістами, якщо ця робота високого інтелектуального рівня 
і якщо економісти знають, що вони роблять, – знають про ті 
обмеження, якими обумовлені їх висновки, і повідомляють своїм 
читачам, в чому полягають ці обмеження. Зокрема, інтелектуальна 
чесність вимагає від економістів формулювати свої політичні і 
моральні ціннісні судження і відкрито висловлюватися про те, що 
їх висновки відрізняються від тих, які роблять з обговорюваних 
проблем економісти, які дотримуються інших поглядів» [9, с. 858]. 
Ця думка Д. Харсанья, почесного професора Каліфорнійського 
університету в Берклі, який досліджував проблему ціннісних су-
джень, є особливо важливою. Саме тому виникає необхідність не 
тільки появи самих ціннісних суджень від представників різних, в 
даному випадку, суспільних наук, але також необхідно забезпечи-
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ти структурно-організаційне їх опрацювання по різним напрям-
кам з метою появи необхідних якісних управлінських рішень. 
Іншими словами, економічна оцінка ситуації не є достатньою, по-
трібен колективний інтелект представників різних напрямків, які 
будуть задіяні в інтелектуальних командах з професійним управ-
лінським супроводом.  

Важливо також зазначити, що мета інших суджень – 
висловити не те, чим речі є самі по собі, але те, яку цінність вони 
представляють по відношенню до свідомого суб’єкта, назвати ту 
ціну, яку останній їм призначає. Саме їх називають ціннісними 
судженнями. Іноді це позначення поширюють на будь-яке 
судження, що виражає яку б то не було оцінку. Але таке широке 
тлумачення може викликати плутанину, якій необхідно уникнути. 
Тому важливо визначати певні пріоритети смислових суджень, 
які мають ціннісну характеристику для розуміння визначеного 
напрямку діяльності. Так, для професійної системи менеджменту 
важливо визначити певні смислові ряди, які формують розуміння 
смислової якості професійної системи менеджменту (табл. 2).

Таблиця 2 
Смислові ряди процесної взаємодії в професійній системі 

менеджменту
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                       В И Д И Ф У Н К Ц І Ї 
Взаємодія суб’єкту і об’єкту  як 

головних компонентів управлінського 
процесу 

Взаємодія суб’єкту і об’єкту в  менеджменті є виключно 
взаємодією людей, Саме це виступає головною ціннісною 

категорією професійного менеджменту, яка визначає 
подальший розвиток менеджменту як необхідного інституту 

інноваційного суспільства  
Первинна спеціалізація менеджменту 

через функції менеджменту 
Управлінська діяльність проявляється, в першу чергу, через 

запуск управлінського процесу, який первинно має 
функціональну спеціалізацію (не галузеву)  

Взаємодія історичних передумов 
формування професійної системи 

менеджменту 

Природа професійного менеджменту: ринкова, індустріальна, 
корпоративна, інтелектуальна. Повнота дії та інноваційна 

динаміка історичних передумов менеджменту в цілому 
сприяє інноваційному розвитку самого менеджменту  

Забезпечення системності базових 
елементів менеджменту 

Якісний управлінський супровід проявляється в повну силу  в 
умовах системного використання розвинутих форм функцій, 

методів, структури і сполучних процесів менеджменту  
Взаємодія необхідного і достатнього 

рівня мотивації в управлінському 
процесі 

Мотивація є рушійною силою відновлення продуктивних сил 
діяльності любої організації. Необхідний рівень мотивації 

забезпечує відтворення продуктивних сил для забезпечення 
дієздатності організації, а достатній рівень направлений для 

забезпечення якості і підвищення конкурентоздатності 
організації  

Визначення і впровадження базового 
критерію якості менеджменту, який 

проявляється через адекватну 
взаємодію його ефективності і 

результативності 

Ефективність менеджменту (професійний потенціал 
системних управлінських компетенцій) завжди проявляється 
через результативність менеджменту (практичне позитивне 
досягнення поставлених цілей діяльності). Менеджмент не 

потрібен (або потребує структурних змін існуючих 
управлінських компетенцій), якщо немає системної 

результативності його дій 
Спеціалізація і взаємодія науки, 

аналітики і практики менеджменту 
Визначення специфіки діяльності наукових, аналітичних і 

практичних сфер менеджменту, їх взаємодія на різних 
стадіях, особливо стадіях інтеграції, органічного синтезу і 

інтегральності 
Взаємодія менеджменту (як сфери 

діяльності професіонально 
підготовлених людей) і штучного 

інтелекту в контексті процесів 
четвертої промислової революції 
(Промисловість 4.0) і формування 
інтегрального «Суспільства 5.0» 

Розвиток теорії управлінської біфуркації і впровадження 
процесу (механізмів) зменшення трансакційних витрат в 

економіці (сили соціального тертя). Смисл цифрової 
трансформації в радикальному зниженні рівня трансакційних 

витрат і зміни їх структури 

Процеси трансформації і формування 
нової управлінської еліти 

інноваційного суспільства і цифрової 
економіки 

Управлінська еліта, яка зберігає інститути високих 
трансакційних витрат в економіці (практично інститути 

захисту своїх рент) має бути замінена на нову управлінську 
еліту, яка забезпечить наднизькі трансакційні витрати в 

економіці і якісні інститути їх підтримки 
Джерело: розроблено автором. 
 

Серед багатьох показників смислової динаміки розвитку професійної 
системи менеджменту необхідно зробити акцент на концепції інтегральної 
якості професійного менеджменту і реальних умовах смислової взаємодії 
ефективності і результативності управлінської діяльності. Тут важливо 
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Джерело: розроблено автором.

Серед багатьох показників смислової динаміки розвитку 
професійної системи менеджменту необхідно зробити акцент 
на концепції інтегральної якості професійного менеджменту 
і реальних умовах смислової взаємодії ефективності і 
результативності управлінської діяльності. Тут важливо зрозуміти 
не тільки смислову взаємодію ефективності і результативності 
управлінської діяльності, але визнати в повній мірі той факт, що без 
результативного досягнення стратегічних орієнтирів діяльності 
різного рівня, менеджмент як такий не тільки не потрібен, але 
і має негативний ефект від свого існування в принципі. В таких 
випадках виникає процес негативного сприйняття менеджменту 
і його профанація як системи необхідної професійної діяльності. 
На жаль, в таких обставинах призначення на керівну посаду 
тих, які не мають спеціалізованої управлінської підготовки і 
не володіють необхідними професійними компетенціями стає 
явищем типовим і критично розповсюдженим. Результативність 
таких управлінців не витримує ніякої критики і стає соціально 
небезпечним і кризовим явищем, – суспільство чекає позитивних 
результатів від тих, які, в принципі, не спроможні цей результат 

 
Таблиця 2  

Смислові ряди процесної взаємодії в професійній системі менеджменту 
                       В И Д И Ф У Н К Ц І Ї 

Взаємодія суб’єкту і об’єкту  як 
головних компонентів управлінського 

процесу 

Взаємодія суб’єкту і об’єкту в  менеджменті є виключно 
взаємодією людей, Саме це виступає головною ціннісною 

категорією професійного менеджменту, яка визначає 
подальший розвиток менеджменту як необхідного інституту 

інноваційного суспільства  
Первинна спеціалізація менеджменту 

через функції менеджменту 
Управлінська діяльність проявляється, в першу чергу, через 

запуск управлінського процесу, який первинно має 
функціональну спеціалізацію (не галузеву)  

Взаємодія історичних передумов 
формування професійної системи 

менеджменту 

Природа професійного менеджменту: ринкова, індустріальна, 
корпоративна, інтелектуальна. Повнота дії та інноваційна 

динаміка історичних передумов менеджменту в цілому 
сприяє інноваційному розвитку самого менеджменту  

Забезпечення системності базових 
елементів менеджменту 

Якісний управлінський супровід проявляється в повну силу  в 
умовах системного використання розвинутих форм функцій, 

методів, структури і сполучних процесів менеджменту  
Взаємодія необхідного і достатнього 

рівня мотивації в управлінському 
процесі 

Мотивація є рушійною силою відновлення продуктивних сил 
діяльності любої організації. Необхідний рівень мотивації 

забезпечує відтворення продуктивних сил для забезпечення 
дієздатності організації, а достатній рівень направлений для 

забезпечення якості і підвищення конкурентоздатності 
організації  

Визначення і впровадження базового 
критерію якості менеджменту, який 

проявляється через адекватну 
взаємодію його ефективності і 

результативності 

Ефективність менеджменту (професійний потенціал 
системних управлінських компетенцій) завжди проявляється 
через результативність менеджменту (практичне позитивне 
досягнення поставлених цілей діяльності). Менеджмент не 

потрібен (або потребує структурних змін існуючих 
управлінських компетенцій), якщо немає системної 

результативності його дій 
Спеціалізація і взаємодія науки, 

аналітики і практики менеджменту 
Визначення специфіки діяльності наукових, аналітичних і 

практичних сфер менеджменту, їх взаємодія на різних 
стадіях, особливо стадіях інтеграції, органічного синтезу і 

інтегральності 
Взаємодія менеджменту (як сфери 

діяльності професіонально 
підготовлених людей) і штучного 

інтелекту в контексті процесів 
четвертої промислової революції 
(Промисловість 4.0) і формування 
інтегрального «Суспільства 5.0» 

Розвиток теорії управлінської біфуркації і впровадження 
процесу (механізмів) зменшення трансакційних витрат в 

економіці (сили соціального тертя). Смисл цифрової 
трансформації в радикальному зниженні рівня трансакційних 

витрат і зміни їх структури 

Процеси трансформації і формування 
нової управлінської еліти 

інноваційного суспільства і цифрової 
економіки 

Управлінська еліта, яка зберігає інститути високих 
трансакційних витрат в економіці (практично інститути 

захисту своїх рент) має бути замінена на нову управлінську 
еліту, яка забезпечить наднизькі трансакційні витрати в 

економіці і якісні інститути їх підтримки 
Джерело: розроблено автором. 
 

Серед багатьох показників смислової динаміки розвитку професійної 
системи менеджменту необхідно зробити акцент на концепції інтегральної 
якості професійного менеджменту і реальних умовах смислової взаємодії 
ефективності і результативності управлінської діяльності. Тут важливо 
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дати в силу відсутності професійної компетенції, а також своїх 
інтелектуальних і моральних якостей. Виникає досить складне 
завдання – знайти механізми системної адаптації ефективності 
(потенціал і професійна підготовка) і результативності (практичні 
результати) управлінської діяльності, фактично розуміючи, що 
без адаптованої ефективності не буде результативності, а без 
результативності менеджменту його ефективність потребує 
критичної оцінки і змістовної трансформації.

Таким чином, смислова сутність професійної системи 
менеджменту постійно перебуває в динамічному середовищі 
під впливом об’єктивних інноваційних змін, які з’являються в 
результаті розвитку науки, аналітики і практики менеджменту. В 
той же час, потрібно зазначити, що базова сутність професійної 
системи менеджменту не змінюється а лише підтверджується 
необхідністю досягнення інтегральної якості, яка будується на 
основі взаємодії ефективності і результативності управлінської 
діяльності. Найвищий рівень такої взаємодії ефективності 
і результативності діяльності управлінських кадрів має 
інтегральний характер, а точніше інтегральну якість і формується 
в результаті розвитку процесу професіоналізації менеджменту 
(рис. 2).

Рис. 2. Механізм взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту 
Джерело: розроблено автором.

 
 

Рис. 2. Механізм взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту  
             Джерело: розроблено автором. 

 
Характеристика кожної стадії має своє значення для розуміння 

об’єктивності формування і розвитку професійної системи менеджменту та її 
результативності. Характер управлінських інновацій також має свої 
особливості на кожній стадії. Процес розвивається таким чином, що перші 
випадкові і хаотичні зв’язки переростають в зв’язки інтеграційної властивості. 
Далі поступово формуються якісні умови для органічного синтезу, де практика 
стає продовженням наукової діяльності, а наука стає продовженням практики. 
Інтегральність процесу додає умови нерозривного зв’язку, цільності і повної 
єдності науки, аналітики і практики менеджменту. Між стадіями проходить 
процес біфуркації, що дає можливість визначити розподіл елементів 
попередньої і наступної стадії. 

Окремо необхідно визначити смислову динаміку процесу біфуркації 
професійної системи менеджменту, який пов’язаний з розумінням 
трансакційних витрат, які представлені в теоремі  Р. Коуза, яка визначає собою 
положення нової інституціональної економіки, згідно з яким при нульових 
трансакційних витратах ринок справляється з будь-якими зовнішніми 
ефектами [9, с. 61-68]. Власне, відкриття сил «соціального тертя», тобто 
трансакційних витрат  визначає той факт, що ці сили гальмують і блокують 
економічний і соціальний розвиток суспільства. Важливо зазначити, що 
сучасна інституціональна теорія ґрунтується на двох фундаментальних 
категоріях - інститутах і трансакційних витратах. Необхідно зауважити, що у 
сучасному світі дуже мало хто вважає за краще існувати ізольовано і більшість 
людей живе в суспільстві, в якому процес взаємодії відбувається постійно і 
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Процес взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту є 
неоднорідним і має якісні стадії розвитку. Необхідно звернути 
увагу, що кожна стадія характеризується як визначеним 
рівнем розвитку науки, аналітики і практики менеджменту, 
так і визначеним механізмом взаємодії, що доказує смислову 
інноваційну динаміку розвитку менеджменту. 

Характеристика кожної стадії має своє значення для розуміння 
об’єктивності формування і розвитку професійної системи 
менеджменту та її результативності. Характер управлінських 
інновацій також має свої особливості на кожній стадії. Процес 
розвивається таким чином, що перші випадкові і хаотичні 
зв’язки переростають в зв’язки інтеграційної властивості. Далі 
поступово формуються якісні умови для органічного синтезу, де 
практика стає продовженням наукової діяльності, а наука стає 
продовженням практики. Інтегральність процесу додає умови 
нерозривного зв’язку, цільності і повної єдності науки, аналітики 
і практики менеджменту. Між стадіями проходить процес 
біфуркації, що дає можливість визначити розподіл елементів 
попередньої і наступної стадії.

Окремо необхідно визначити смислову динаміку процесу 
біфуркації професійної системи менеджменту, який пов’язаний 
з розумінням трансакційних витрат, які представлені в теоремі  
Р. Коуза, яка визначає собою положення нової інституціональної 
економіки, згідно з яким при нульових трансакційних витратах 
ринок справляється з будь-якими зовнішніми ефектами  
[9, с. 61-68]. Власне, відкриття сил «соціального тертя», тобто 
трансакційних витрат  визначає той факт, що ці сили гальмують 
і блокують економічний і соціальний розвиток суспільства. 
Важливо зазначити, що сучасна інституціональна теорія 
ґрунтується на двох фундаментальних категоріях – інститутах і 
трансакційних витратах. Необхідно зауважити, що у сучасному 
світі дуже мало хто вважає за краще існувати ізольовано і біль-
шість людей живе в суспільстві, в якому процес взаємодії 
відбувається постійно і викликає певні витрати ресурсів, які 
можуть бути названі трансакційними витратами або витратами 
взаємодії. Також важливо зауважити, що цей феномен, 
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відкритий Р. Коузом в далекому 1937 році, супроводжує будь-
яку економічну активність суб’єктів ринку. Він проявляється в 
будь-якій трансакції подібно до того, як в працюючих машинах 
і механізмах неминуче виникає тертя. Відразу відзначимо, що 
дана категорія – одна з найскладніших в економічній теорії, 
і вона, безумовно, ширше, ніж просто різновид виробничих 
витрат підприємства. Це ціле явище економічного життя, яке, 
як і тертя, зустрічається повсюдно і визначає сутність і форми 
протікання багатьох інших процесів і явищ. З трансакційними 
витратами стикаються і фірми, і домогосподарства, і держава. У 
якій ролі не виступав би суб’єкт: в якості продавця, споживача, 
платника податків або чиновника, йому не уникнути витрат ре-
сурсів, пов’язаних з пошуком інформації, контролем, вибором 
і прийняттям рішень. Отже, під трансакційними витратами 
розуміються витрати взаємодії суб’єктів економіки. Цей вид 
витрат включає будь-які необхідні витрати ресурсів, що не 
спрямовані безпосередньо на виробництво економічних благ, 
але забезпечують успішну реалізацію даного процесу. Саме 
через це трансакційні витрати часто порівнюють з витратами 
енергії на подолання тертя в механічних системах. Ці сили тертя 
виникають і в управлінській діяльності, що приводить до слабкої 
інноваційної активності менеджменту. Причинами такої ситуації 
в менеджменті є обмежена раціональність управлінських кадрів і, 
особливо, їх опортуністична поведінка та недосконала сила волі. 
Як результат, управлінська еліта не хоче інновацій і підтримує 
вигідні для себе соціальні і економічні порядки, тобто існуючі і, 
можливо, спеціально нею створені інститути (правила діяльності). 
В цьому випадку більш широкі групи теж не хочуть інновацій по 
причині слабкої, або зовсім відсутньої, мотивації. Зрозуміло, що 
така ситуація не може створити для професійного менеджменту 
умови для досягнення необхідної ефективності і особливо 
результативності, які будуть працювати на все суспільство. 

Таким чином. трансакційні витрати створюють «сили 
соціального тертя» в процесі біфуркації і переходу з однієї стадії 
механізму взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту 
на іншу, більш високу. Завдання полягає в тому, як ці сили 
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соціального тертя зменшити і довести їх до наднизьких витрат, 
щоб забезпечити необхідну швидкість такого переміщення і 
якість інноваційного процесу. Інструменти інституціональної 
економіки, які створюють ці сили тертя, не можуть зникнути зовсім, 
але їх використання не повинно, в першу чергу, підтримувати 
формування тривалих і необмежених рент, наприклад, для 
домінантних груп керівників різних рівнів, особливо керівників 
державних установ і впливових бізнес-структур. Це стає 
завданням професійного менеджменту «нової нормальності» в 
епоху розвитку цифрової економіки, яка може бути сформована 
на базі штучного інтелекту, культурної цифрової революції і 
переходу до наднизьких трансакційних витрат на базі розвитку 
новітніх цифрових технологій [12, с. 100-101]. Необхідно розумі-
ти, що інноваційний розвиток немає сил підтримки в суспільстві 
з високими трансакційними витратами, сили такого соціального 
тертя зупиняють і блокують любу інноваційну пропозицію, якою 
б вона перспективною не була, особливо це стосується масового 
інноваційного виробництва. В таких умовах цифрова економіка, 
яка побудована на широкому використанню повного інноваційного 
циклу в системі масового виробництва, стає неможливою. До того 
ж, власне, економіка починається там, де є економія на масштабах 
виробництва, а усе інше – впровадження повного інноваційного 
циклу, скорочення витрат виробництва на основі інноваційних 
технологій, скорочення трансакційних витрат говорить уже 
про якість цієї економіки. Якщо простежити за еволюцією 
економічних парадигм, то «Суспільство 1.0 і Суспільство 2.0» 
пов’язані з розвитком сільського господарства, створенням 
перших поселень, тобто аграрним суспільством. Третя ступінь – 
це індустріальна революція, початок масового використання 
промислового виробництва. Наступний етап охоплює період 
загальної комп’ютеризації. На ньому відбувається оптимізація 
споживання ресурсів однією людиною (Промисловість 4.0). Те, 
про що ми говоримо зараз, Суспільство 5.0 – ступінь, наступна 
за інформаційним суспільством. Вона має на увазі супер 
інтелектуальне суспільство, яке використовує Big Data в процесі 
свого розвитку. Суспільство 5.0 являє собою оптимізацію ресурсів 
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не однієї людини, а соціуму в цілому через інтеграцію фізичного і 
кіберпростору. Все це приводить до зовсім іншої позиції розвитку 
професійного менеджменту – він тепер не може бути відірваним 
від реальних проблем розвитку суспільства, а його інтегральна 
якість (системна взаємодія ефективності і результативності) 
може базуватися тільки на реальних досягненнях управлінської 
науки і передової інноваційної практики.

Виникає думка, що в недалекому майбутньому університети 
не зможуть вести підготовку в теперішній традиції – за 
спеціальностями, особливо тими, які використовують певний 
алгоритм підготовки і можуть бути замінені машинами зі штучним 
інтелектом. Залишаються ті напрямки підготовки, які формують 
смислову динаміку інноваційного розвитку, фактори системності 
та інтегральної якості, мають базовий інтелектуальний потенціал 
до швидкого навчання і зміни вектору діяльності активної частини 
людей. В таких умовах капіталізація інтелектуальних людських 
ресурсів стає звичним ділом для професійного менеджменту 
«нової нормальності», а він сам забезпечує механізми формування 
управлінського капіталу інтегральної якості. 

Висновки та пропозиції. Головна смислова динаміка розвитку 
професійної системи менеджменту пов’язана з підготовкою і 
практичним використання людських ресурсів. Роль людського 
фактору в цифровій економіці залишається вирішальною, 
але потрібні структурні і змістовні зміни в професійному та 
інтелектуальному наповненні інтегральної підготовки людських 
ресурсів. Важливо розуміти інноваційний контекст цифрової 
економіки і використовувати його для розвитку суспільства. 
Наприклад, Big Data – це всього лише обсяг інформації. 
Останніми досягненнями в IT-технологіях стали IoT (Internet 
of Things, «Інтернет речей») і IoE (Internet of Everything, «Інтер-
нет всього»). Унікальні рішення виникають після застосування 
Big Data до цих технологій. Big Data, IoT, IoE, мабуть, ключові 
складові Суспільства 5.0. Завдяки їм ми не обмежуємося лише 
промисловістю, а зможемо перетворити багато сфер суспільства 
і отримати знання про майбутнє. Індустрія 4.0 є частиною Сус-
пільства 5.0, тому ці поняття нероздільні, але в рамках парадигми 
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«Суспільства 5.0» ми маємо справу, як ми вже зазначали раніше, 
з кіберфізичними технологіями [22, с. 285-286; 14, с. 84, 282]. 
Це дійсно змінить за короткий термін часу наше традиційне 
життя. Час дійсно нас не чекає, але він не заперечує необхідність 
наших системний дій в контексті правильної смислової динаміки 
сучасного інноваційного розвитку. Якісна інтегральна діяльність 
професійного менеджменту дає нам можливість бути готовим 
не тільки до сприйняття майбутнього, але і до визначення свого 
місця в цьому майбутньому. Розгляд головних пріоритетів 
розвитку професійного менеджменту в контексті технологічної 
конкурентоспроможності економіки показують роль управлін-
ського супроводу и вплив його якісних форм і методів на сучасний 
технологічний розвиток суспільства.  
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В статье рассматриваются проблемы смысловой динамики формирования 
и развития системы профессионального менеджмента. Развитие менеджмента 
исследуется в контексте технологической конкурентоспособности экономики. 
Определяются стратегические концепты развития теории и практики менеджмента, 
которые сформировали профессиональные ориентиры менеджмента и его 
современную инновационную динамику. Анализируются ключевые положения 
модели смысловой динамики профессионального менеджмента, которые 
формируются на основе смысловых суждений, смысловых рядов взаимодействия 
и профессиональной сущности системы менеджмента. Рассматриваются ключевые 
положения, которые формируют сущность профессионального менеджмента 
и его дальнейшее развитие. Особое внимание уделяется рассмотрению 
смысловых рядов профессионального менеджмента, характеристике их видов 
и функциональных характеристик. Обращается также внимание на отдельные 
виды смысловых рядов взаимодействия, а именно на субъектно-объектную 
взаимодействие в менеджменте как исключительно взаимодействие людей, 
базовые элементы системы менеджмента, формирование интегрального 
качества менеджмента, «новую нормальность» менеджмента в период четвертой 
промышленной революции и становления интегрального Общества 5.0. Показана 
важность инновационной динамики системы менеджмента и условия уменьшения 
трансакционных издержек, которые сдерживают развитие цифровой эконо-
мики. Доказывается необходимость трансформации управленческой элиты 
и ее ответственность за развитие инновационной экономики. Акцентируется 
внимание на профессиональных качествах кадров менеджмента, которые должны 
соответствовать условиям эффективности и результативности современной 
управленческой деятельности, профессиональный менеджмент как фактор 
технологической конкурентоспособности экономики.

Ключевые слова: смысловая динамика менеджмента; технологическая 
конкурентоспособность экономики; интегральное качество управленческой 
деятельности; адаптационное взаимодействие эффективности и результативности 
менеджмента; смысловые ряды взаимодействия системы менеджмента; 
смысловые суждения и ценностные категории менеджмента; доминантные 
группы и управленческая элита; концепты теории и практики менеджмента; 
профессионализация менеджмента; стадии взаимодействия науки, аналитики и 
практики менеджмента; «новая нормальность» менеджмента.
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SEMANTICAL DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE PROFESSIONAL MANAGEMENT 
IN THE CONTEXT OF TEHCNOLOGICAL 
COMPETITIVENESS OF ECONOMY

The article considers the problems of semantic dynamics of formation and 
development of the professional management system. Management development is 
studied in the context of technological competitiveness of the economy. Strategic 
concepts of development of the theory and practice of management which have formed 
professional guidelines of management and its modern innovative dynamics are defined. 
The key provisions of the model of semantic dynamics of professional management, 
which are formed on the basis of semantic judgments, semantic series of interaction and 
professional essence of the management system, are analyzed. The key provisions that 
form the essence of professional management and its further development are considered. 
Particular attention is paid to the consideration of the semantic series of professional 
management, the characteristics of their types and functional characteristics. Attention 
is also paid to certain types of semantic series of interaction, namely the subject-object 
interaction in management as exclusively human interaction, basic elements of the 
management system, the formation of integral quality management, “new normality” 
of management during the fourth industrial revolution Industry 4.0 and the formation 
of an integrated society 5.0. The importance of innovative dynamics of the management 
system and the conditions for reducing transaction costs that hinder the development 
of the digital economy are shown. The necessity of transformation of the managerial 
elite and its responsibility for the development of the innovative economy is proved. 
Attention is focused on the professional qualities of management staff, which must meet 
the conditions of efficiency and effectiveness of modern management and ensure the 
technological competitiveness of the economy.

Keywords: semantic dynamics of management; technological competitiveness 
of economy; integral quality of managerial activity; adaptive interaction of management 
efficiency; semantic series of interaction of management system; semantic judgments 
and value categories of management; dominant groups and managerial elite; concepts 
of management theory and practice; managerial professionalization; “new normality” of 
management. 

References

1. Barnard, Ch. (2009). Funktsii rukovoditelia: vlast, stimuly i tsennosti v organizatsii 
[Leadership Functions: Power, Incentives, and Values in the Organization]. Moskva, 
Cheliabinsk : Sotsium, IRISEN. [in Russian].

2. Bek, D. & Kovan, K. (2010). Spiralnaia dinamika. Upravlenie tsennostiami, lider-
stvom i izmeneniiami v ХХІ veke [Spiral dynamics. Managing values, leadership 
and change in the 21st century]. Sankt-Peterburg : Best Biznes Buks. [in Russian]. 

3. Bell, D. (2017). Kytaiska model. Politychna merytokratiia ta mezhi demokratii 



34

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

[Chinese model. Political meritocracy and the limits of democracy]. Kyiv : Nash 
format. [in Ukrainian].

4. Veber, M. (2017). Izbrannoe. Protestanskaia etika i dukh kapitalizma [Bookmark. 
Protestant ethics and the spirit of capitalism]. Moskva, Sankt-Peterburg :  Tsentr 
gumanitarnykh initsiativ. [in Russian].

5. Daymond, D. (2016). Kolaps. Pochemu odni obshchestva prihodiat k protsvetaniiu, 
a drugie – k gibeli [Why do some societies prosper and others perish?]. Moskva : 
Izdatelstvo AST. [in Russian].

6. Druker, P. (2006). O professionalnom menedzhmente [On vocational management]. 
Moskva : Izdatelskii dom «Viliams». [in Russian].

7. Druker, P. (2014). Effektivnyi rukovoditel [Effective manager]. Moskva : Mann, 
Ivanov i Ferber; Eksmo. [in Russian].

8. Dunkan, D. (1996). Osnovopolagaiushchie idei v menedzhmente. Uroki osnovopolozh-
nikov menedzhmenta i upravlencheskoi praktiki [Fundamental Ideas in Management. 
Lessons of Management and Management Founders]. Moskva : Delo. [in Russian].

9. Ituell, Dzh., Milgeit, M. & Niumen, P. (eds.) (2004). Ekonomicheskaia teoriia [Eco-
nomic theory]. Moskva : INFRA-M. [in Russian].

10. Kammings, S. (2010). Rekonstruktsiia strategii [Strategy’s reconstruction]. Khar-
kov : Izd-vo Gumanitarnyi Tsentr. [in Russian].  

11. Kuznietsov, E. A. (2017). Metodolohiia profesionalizatsii upravlinskoii diialnosti v 
Ukraini [The methodology of professionalization management activity in Ukraine]. 
Kherson : OLDI PLUS. [in Ukrainian].

12. Kuznietsov, E. A. (2020). Profesionalizatsiia menedzhmentu: maister-klas. Mate-
rialy naukovo-metodolohichnoho seminaru [Professionalization of management: 
master class. Materials of scientific and methodological seminar]. Odesa : Feniks. 
[in Ukrainian].

13. Lou, Dzh. Govorit Dzhek Uelch [Jack Welch speaks]. Moskva : AST MOSKVA, 
2009. [in Russian].

14. Makston, H. & Randers, Y. (2017). U poshukakh dobrobutu. Keruvannia ekonomi-
chnym rozvytkom dlia zmenshennia bezrobittia, nerivnosti ta zmin klimatu [In 
search of prosperity. Managing economic development to reduce unemployment, 
inequality and climate change]. Kyiv : Pabulum. [in Ukrainian].

15. Malik, F. (2008). Upravliat, rabotat, zhyt [Manage, work, live]. Moskva : Izdatel-
stvo «Dobraia kniga». [in Russian]. 

16. Maslou, A. (2001). Maslou o menedzhmente [Maslou about management]. Sankt-
Peterburg : Piter. [in Russian].

17. Mintzberg, G. (2008). Trebuiutsia upravlentsy, a ne vypuskniki MBA. Zhestkii 
vzgliad na miagkuiu praktitu upravlennia i sistemu podgotovki menedzherov. [Man-
agers are required, not MBA graduates. Conservative view on the soft management 
practice and managers education]. Moskva. [in Russian].

18. Moizes, N. (2017). Zanepad vlady: Vid vladnykh kabinetiv do poliv bytvy y tserkov, 
a potim i do derzhavy, abo chomu sohodni buty pry vladi oznachaie zovsim inshe, 
nizh kolys [The Decline of Power: From Power Cabinets to the Fields of Battle and 
Churches and then to the State, or why being in power today means far more than 
ever]. Kyiv : Fors Ukraina. [in Ukrainian].



35

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

19. Uperenko, N. A. & Kuznietsov, E. A. (2020). Innovatsionnye problemy istorii 
ekonomiki i menedzhmenta. Inversionnost, dukhovnost, mezhdistsiplinarnost: 
monografiia [Innovative issues in the history of economics and management. In-
version, spirituality, interdisciplinarity : mpnpghraph]. Kherson : «OLDI-PLYUS».  
[in Russian].

20. Fedorin, V. (2015). Hudbai, imperiie. Rozmovy z Kakhoiu Bendukidz [Em-
pire, good bye. Talk with Kakho Bendukidz]. Lviv : Vydavnytstvo Staroho Leva.  
[in Ukrainian].

21. Ferhiuson, N. (2017). Tsyvilizatsiia. Yak zakhid stav uspishnym [Civilization. How 
the event became successful]. Kyiv : Nash format. [in Ukrainian].

22. Florida, R. (2016). Kreativnyj klass. Lyudi kotorye sozdayut budushchee [Creative 
class. People who create the future]. Moskva : Mann, Ivanov i Ferber. [in Russian].

23. Khemel, G. (2013). Budushchee menedzhmenta [Future of management]. Sankt-
Peterburg. [in Russian].

24. Sharma, R. (2018). Zlet i zanepad krain. Khto vyhraie ta prohraie na svitovii areni 
[The rise and fall of countries. Who will win and lose on the world stage]. Kyiv : 
Nash format. [in Ukrainian].

25. Yakokka, Li. (2010). Avtobiohrafiia [Autobiography]. Kyiv : Yunivers.  
[in Ukrainian].



36

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

УДК: 338.242.2
DOI:  10.18524/2413-9998/2020.3(46).214117

Ю. М. Сафонов,
доктор економічних наук, професор, 
заступник директора Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти»
проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 02000, Україна
e-mail: sum1971@ukr.net

МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
SWOT- ТА PEST-АНАЛІЗУ  ДЛЯ ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 
НА ПРИКЛАДІ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

У статті сформульовано основні параметри конкурентоспроможного ме-
неджменту з огляду на кількісні та якісні характеристики. Визначено процеси, що 
забезпечують формування конкурентоспроможної системи менеджменту морегос-
подарського комплексу, зокрема, сприяння державній морській політиці, забезпе-
чення результативності та ефективності управлінських рішень, сприяння загаль-
ному розвитку управлінського капіталу та зростанню професійних компетенцій 
фахівців. У контексті застосування інструментів оцінки конкурентоспроможнос-
ті менеджменту на рівні окремих сегментів національної економіки проведено 
SWOT-аналіз та PEST-аналіз менеджменту морегосподарського комплексу Укра-
їни та ідентифіковано основні управлінські проблеми означеного міжгалузевого 
комплексу. Запропоновано основні концепти щодо перспектив оптимізації системи 
управління морегосподарським комплексом.

Ключові слова:  конкурентні переваги; морегосподарський комплекс; 
управління; конкурентоспроможність менеджменту; SWOT-аналіз; PEST-аналіз. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному 
етапі розвитку суспільства лише якісний менеджмент може забез-
печити сталий розвиток соціально-економічної системи в конку-
рентному середовищі. Створення та подальше посилення конку-
рентних переваг – це прямі функції менеджменту на державному, 
галузевому та локальному рівні, а конкурентоспроможність, від-
повідно,  формується не стільки за рахунок технологічних змін чи 
ефективного маркетингу, а й у процесі вдосконалення управлін-
ської діяльності, концептуалізації професіоналізації, посилення 
управлінської складової, впровадження управлінських інновацій.
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Конкурентоспроможність залежить від менеджменту, а конку-
рентоспроможний менеджмент постає самостійним та результа-
тивним чинником для підприємства, галузі чи національної еко-
номіки в їхньому прагненні до забезпечення стійкої позиції на 
ринках. Оцінка конкурентоспроможності менеджменту має уні-
версальний характер (її можна використовувати для міжгалузе-
вих комплексів, окремих галузей чи підприємств) та передбачає 
наявність відповідного інструментарію. Суттєву роль відіграють 
стандартні методики оцінки конкурентоспроможності, зокрема, 
SWOT- та PEST-аналіз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і прак-
тичні концепти конкурентоспроможності (на рівні особистості, 
продукту, підприємства, галузі, регіону, країни) та конкурентних 
переваг були об’єктом дослідження таких вчених: О. Коновалова, 
М. Портер, І. Сінчук, Р. Фатхутдинов та інші. Управлінські аспек-
ти конкурентоспроможності відображаються у працях П. Друке-
ра та Г. Хемела. Відповідно, конкурентоспроможність менедж-
менту, як самостійна категорія, є у дослідженнях Е. Кузнєцова та 
С. Горбаченка. Є нагальна потреба, у поглибленні дослідження 
щодо менеджменту, як об’єкту оцінки конкурентоспроможності, 
та з’ясування відкритих питань щодо коректності використання 
стандартних інструментів оцінки конкурентоспроможності для 
управлінських систем. 

Постановка завдання. Метою дослідження є актуалізація ме-
тодології оцінки конкурентоспроможності менеджменту за допо-
могою SWOT- та PEST-аналізу, а також доведення ефективності 
означених інструментів для оцінки управлінських процесів у ві-
тчизняному морегосподарському комплексі.

Виклад основного матеріалу дослідження.  В сучасних на-
укових дослідженнях досить часто йдеться про управління кон-
курентоспроможністю і майже ніколи – про конкурентоспромож-
ність управління. Навіть критерії та показники конкурентоспро-
можності охоплюють ефективність виробничої діяльності під-
приємства, фінансовий стан підприємства, ефективність органі-
зації збуту та просування товарів, конкурентоспроможність това-
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ру, тобто фактор менеджменту в них не вважається самостійним. 
Менеджмент в якості наукових джерел історично сформувався 
під впливом економіки, психології та соціології, на сьогодні має 
свою науково-дослідну, аналітичну і практичну сфери діяльності 
[1, с. 17]. Саме управлінська складова, її ефективність та якість 
постають визначальним фактором стратегічного розвитку націо-
нальної економіки та її окремих структурних одиниць. 

У характеристиках конкурентоспроможності є декілька важ-
ливих чинників, які мають безпосереднє відношення саме до 
управлінських процесів. Насамперед, конкурентоспроможність – 
це властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального 
або потенційного задоволення ним конкретної потреби порівня-
но з аналогічними об’єктами, які представлені на даному рин-
ку [2, с. 35]. Тобто порівнювати можна і товар, і підприємство, 
і персонал і систему управління. Конкурентоспроможність мож-
на розглядати як порівняльну перевагу по відношенню до інших 
[3, с. 76], причому як на внутрішньому, так і на міжнародному 
рівні. А в умовах глобалізації та поглиблення міжнародної кон-
куренції, основним джерелом переваг є конкурентоспроможний 
менеджмент, пізніше – рівень витрат, асортиментна та цінова по-
літика, технологічний базис тощо. 

На державному рівні конкурентоспроможність української 
економіки також нерозривно пов’язана з конкурентоспроможніс-
тю механізмів управлінського супроводу більшості соціально-
економічних процесів в системі здійснення реформ [4, c. 19]. 

Відповідно, на рівні підприємств конкурентоспроможність 
часто розглядають як можливість ефективного використання на-
явних ресурсів, а це також є особливістю менеджменту. 

Навіть на рівні окремих продуктів предметна форма конку-
рентної боротьби передбачає конкуренцію між товарами-анало-
гами, які призначені для задоволення тієї самої потреби, але від-
різняються ціновим сегментом, рівнем якості, що в зрештою при-
зводить до конкуренції управлінських рішень щодо диференціації 
продукції. Зокрема, менеджмент підприємств-виробників прагне 
кожний з виготовлених предметів споживання поставити на ри-
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нок у різних варіантах виконання, спираючись на вподобання, 
запити та фінансові можливості споживачів. Означена диферен-
ціація охоплює не тільки предмети споживання, але й засоби ви-
робництва, виражаючись у поглибленні спеціалізації, підвищенні 
частки дрібносерійного типу виробництва.

Конкурентоспроможність менеджменту доцільно визначити як 
здатність у процесі управлінських дій створювати та підтримува-
ти конкурентні переваги за рахунок процесів професіоналізації 
управлінської діяльності, впровадження інноваційних форм орга-
нізації управління, застосування прогресивних систем навчання 
та мотивації співробітників тощо [5, c. 37]. Означене визначення 
корелює із пропозицією Е. А. Кузнєцова розглядати конкурен-
тоспроможність сучасного менеджменту як можливість досяга-
ти результату при комбінації завжди обмежених ресурсів різних 
організаційних побудов і швидкої зміни факторів господарської 
діяльності [6, с. 31]. Паралельно із конкурентоспроможністю ме-
неджменту об’єктом наукових досліджень виступають конкурен-
тоспроможність окремих управлінських технологій, комплексів 
різнорідних управлінських практик та взаємопов’язаних управ-
лінських інструментів, які, за своєю сутністю близькі до поняття 
«конкурентоспроможний менеджмент».

Конкурентоспроможний менеджменту концентрує в собі 
необхідний і достатній рівень професійної роботи економістів, 
інженерів, психологів, юристів, фінансистів та інших фахівців, 
які задіяні в професіонально-виробничій діяльності різних ор-
ганізацій. Насамперед, діяльність менеджменту визначається 
ефективністю управлінських рішень [7, с. 84]. А всі інші фахів-
ці покликані створювати більш якісну, своєчасну та повноцінну 
інформаційну базу для прийняття системою менеджменту клю-
чових управлінських рішень.

У процесі оцінки конкурентоспроможності менеджменту мож-
на вирішити низку завдань: визначити рівень конкурентоспро-
можності у конкретний момент часу, встановити вплив конку-
рентоспроможності менеджменту на інші параметри конкурен-
тоспроможності, простежити тенденції зміни конкурентоспро-
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можності та виявити чинники впливу, встановити підґрунтя для 
відповідних кадрових рішень, ідентифікувати слабкі місця та ре-
зерви підвищення конкурентоспроможності. Актуальність озна-
чених завдань є безперечною для будь-якої структурної одиниці 
національної економіки.

У відповідності із методологічними основами оцінка конкурен-
тоспроможності менеджменту має здійснюватися на локальному 
рівні,  мезорівні та макрорівні. Між означеними рівнями існує 
певна ієрархічна залежність: підприємство-галузь-регіон-країна. 
Проте існують окремі випадки коли, наприклад, конкурентоспро-
можний менеджмент окремих підприємств потерпає від невдалих 
рішень на рівні управління галуззю.

Кількісним результатом оцінки, у залежності від рівня її прове-
дення, можуть виступати показники ведення господарської діяль-
ності, галузеві та регіональні показники, показники результатив-
ності «план/факт», критерії ефективності управлінських рішень 
та розпорядження наявними ресурсами. Слід зауважити, що сьо-
годні не існує однозначних підходів до методології дослідження 
конкурентоспроможності та складу показників у межах відповід-
них методів її оцінювання. Є залежність від індикаторів конкурен-
тоспроможності. Так, спираючись на галузеві дослідження можна 
зробити висновок, що конкурентоспроможна система менедж-
менту морегосподарського комплексу повинна сприяти реалізації 
державної морської політики; забезпечувати результативність та 
ефективність господарської діяльності морських галузей; сприя-
ти розвитку управлінського капіталу морських галузей та профе-
сійному розвитку окремих фахівців; прагнути до раціонального 
використання та диверсифікації ресурсної бази; забезпечувати 
соціально-економічний розвиток приморських територій.

Стосовно методології оцінки конкурентоспроможності менедж-
менту, у найбільш загальному вигляді вона може передбачати вико-
ристання таких підходів та інструментів як: Матриця БКГ, матри-
ця Мак Кінсі, матриця Shell/DPM, метод PIMS, матриця Ансоффа, 
Метод LOTS, метод експертної оцінки, ситуаційний аналіз, карти 
стратегічних груп, бенчмаркінг, SWOT-аналіз, PEST-аналіз. 

Оцінка конкурентоспроможності менеджменту, зокрема, пе-
редбачає виявлення взаємозв’язків між сильними та слабими сто-
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ронами об’єкта оцінки, що є основою для формування конкурент-
них переваг. Паралельно із цим важливим є й вплив зовнішнього 
середовища у вигляді загроз та можливостей. Методичним ін-
струментом означеної оцінки, що може використовуватися й для 
системи управління морегосподарським комплексом, є SWOT-
аналіз (табл. 1). 

Таблиця 1
SWOT- аналіз менеджменту морегосподарського комплексу 

України

Джерело: складено автором з використанням [8].

Аналіз передбачає виявлення сильних і слабких сторін, а та-
кож загроз і можливостей, а далі – встановлення ланцюжків та 

Таблиця 1 
SWOT- аналіз менеджменту морегосподарського комплексу України 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Наявність закладів вищої освіти 
морського спрямування, що здійснюють 
підготовку управлінських кадрів. 
2. Наявність нормативно-правового 
базису управлінської діяльності. 
3. Наявність кадрового резерву, як 
внутрішнього, так і зовнішнього. 
4. Обмін досвідом між державним та 
галузевим менеджментом в процесі 
державно-приватного партнерства. 
5. Наявність управлінської вертикалі за 
окремими галузями 

1. Велика плинність управлінських кадрів. 
2. Недостатнє використання сучасних 
управлінських технологій на локальному рівні. 
3. Бюрократія. 
4. Складність управлінських комунікацій між 
органами державної та місцевої влади. 
5. Відсутність комплексної програми 
державної підтримки морських галузей. 
6. Відсутність комплексності в управлінських 
процесах. 
7. Нестача фундаментальних управлінських 
знань. 
8. Перевага професійної підготовки фахівців 
над управлінською 

Можливості Загрози 
1. Створення морських кластерів 
2. Залучення зовнішніх консультантів 
3. Створення дієвої комплексної системи 
підготовки та перепідготовки 
управлінських кадрів. 
4. Автоматизація управлінських 
процесів. 
5. Використання потенціалу командних 
форм управління. 
6. Використання досвіду інших держав 
щодо управління морегосподарським 
комплексом та окремими галузями 

1. Нестабільна політична та економічна 
ситуація. 
2. Відтік управлінських кадрів з морських 
галузей. 
3. Погіршення стану управлінської освіти. 
4. Втрата мотивації управлінського персоналу. 
5. Політизованість призначень керівників 
морегосподарських структур. 
 

Джерело: складено автором з використанням [8]. 
 

Аналіз передбачає виявлення сильних і слабких сторін, а також загроз 
і можливостей, а далі – встановлення ланцюжків та зв’язків між ними, що 
надалі можуть бути використані для формування стратегії підприємства 
[9, с. 176]. При цьому SWOT-аналіз не містить остаточної інформації для 
прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес 
обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних та 
експертних думок та оцінок [10]. Слід зауважити, що вже на першому етапі 
SWOT-аналізу, коли вивчаються конкурентні переваги, поряд із ціною, 
прогресивністю технології, вартістю ресурсів, станом основних виробничих 
фондів об’єктом дослідження є й кваліфікація кадрів, а також, власне система 
менеджменту. 

Найбільш ефективною модель SWOT-аналізу є у поєднанні з PEST-
аналізом (табл. 2) завдяки деталізації впливу зовнішніх і внутрішніх факторів 
глобального характеру. Адже PEST-аналіз є інструментом для оцінки 
політичних (P − political), економічних (E − economic), соціальних (S − social) 
і технологічних (T − technological) аспектів зовнішнього середовища. Тобто 



42

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

зв’язків між ними, що надалі можуть бути використані для форму-
вання стратегії підприємства [9, с. 176]. При цьому SWOT-аналіз 
не містить остаточної інформації для прийняття управлінських 
рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї 
наявної інформації з використанням власних та експертних думок 
та оцінок [10]. Слід зауважити, що вже на першому етапі SWOT-
аналізу, коли вивчаються конкурентні переваги, поряд із ціною, 
прогресивністю технології, вартістю ресурсів, станом основних 
виробничих фондів об’єктом дослідження є й кваліфікація кадрів, 
а також, власне система менеджменту.

Таблиця 2
PEST-аналіз менеджменту морегосподарського комплексу 

Джерело: складено автором.

Найбільш ефективною модель SWOT-аналізу є у поєднанні з 
PEST-аналізом (табл. 2) завдяки деталізації впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів глобального характеру. Адже PEST-аналіз 
є інструментом для оцінки політичних (P − political), економіч-

методика PEST-аналізу ґрунтується на моніторингу змін макросередовища за 
певними вузловими напрямками із подальшим виявленням тенденцій, які 
впливають на прийняття стратегічних рішень задля досягнення максимальної 
ефективності функціонування об’єкту.  

 
Таблиця 2 

PEST-аналіз менеджменту морегосподарського комплексу  
Аспекти Позитивний вплив Негативний вплив 

Політичні Прийняття на різних рівнях програм щодо 
становлення України як морської держави, 
співпраця з міжнародними інституціями, 
процеси децентралізації. 

Політична нестабільність, 
агресія з боку РФ, 
корупція, залежність від 
політичних домовленостей. 

Економічні Механізми державно-приватного 
партнерства (зокрема, концесія), 
імплементація зарубіжного досвіду із 
впровадження управлінських інновацій, 
налагодження взаємодії між управлінською 
наукою, державою та бізнесом. підвищення 
рівня мотивації управлінського персоналу. 

Інфляція, відсутність 
комплексної державної 
підтримки, відсутність 
реально функціонуючих 
вільних економічних зон. 

Соціальні Популярність морських та управлінських 
спеціальностей серед молоді, збільшення 
ефективності професійної орієнтації, 
мотивація щодо на самонавчання та 
стажування, підвищення рівня володіння 
іноземними мовами. 

Міграція управлінських 
кадрів, недостатній рівень 
соціального захисту, 
неефективна ротація. 

Технологічні Перехід на електронний документообіг, 
підвищення рівня володіння 
інформаційними технологіями, 
використання омніканальних комунікацій, 
розвиток науково-дослідницьких інститутів. 

Недостатня автоматизація 
та інформатизація 
господарської діяльності, 
відсутність повних 
галузевих баз даних. 

Джерело: складено автором. 
 
На відміну від SWOT-аналізу, PEST-аналіз складніше адаптувати не до 

об’єкта в цілому, а до системи управління ним. Тобто чинники зовнішнього 
середовища впливають на морегосподарський комплекс і, зокрема, на його 
менеджмент. Для максимального виокремлення саме управлінської сфери 
PEST-аналіз менеджменту морегосподарського  комплексу має опиратися на 
геополітичну ситуацію, соціально та економічне забезпечення управлінських 
процесів, а також перспективи  впровадження нових технологій 
управлінської спрямованості. 

За кожною групою є певні чинники, що здійснюють як позитивний, так 
і негативний вплив на ефективність та результативність управлінських 
процесів і, як наслідок й на конкурентоспроможність менеджменту. Причому 
деякі з них знаходяться у зоні впливу окремих підприємств, інші – 
регіональній компетенції, а деякі залежать виключно від процесів на 
макрорівні. 

Висновки та пропозиції. Як свідчать проведені SWOT- та PEST-
аналіз, менеджмент морегосподарського комплексу України наразі є 
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них (E − economic), соціальних (S − social) і технологічних (T − 
technological) аспектів зовнішнього середовища. Тобто методика 
PEST-аналізу ґрунтується на моніторингу змін макросередовища 
за певними вузловими напрямками із подальшим виявленням 
тенденцій, які впливають на прийняття стратегічних рішень задля 
досягнення максимальної ефективності функціонування об’єкту. 

На відміну від SWOT-аналізу, PEST-аналіз складніше адаптува-
ти не до об’єкта в цілому, а до системи управління ним. Тобто чин-
ники зовнішнього середовища впливають на морегосподарський 
комплекс і, зокрема, на його менеджмент. Для максимального ви-
окремлення саме управлінської сфери PEST-аналіз менеджменту 
морегосподарського  комплексу має опиратися на геополітичну 
ситуацію, соціально та економічне забезпечення управлінських 
процесів, а також перспективи  впровадження нових технологій 
управлінської спрямованості.

За кожною групою є певні чинники, що здійснюють як пози-
тивний, так і негативний вплив на ефективність та результатив-
ність управлінських процесів і, як наслідок й на конкурентоспро-
можність менеджменту. Причому деякі з них знаходяться у зоні 
впливу окремих підприємств, інші – регіональній компетенції, а 
деякі залежать виключно від процесів на макрорівні.

Висновки та пропозиції. Як свідчать проведені SWOT- та 
PEST-аналіз, менеджмент морегосподарського комплексу Украї-
ни наразі є недостатньо конкурентоспроможним, а зміна поточ-
ної ситуації має передбачати впровадження комплексу заходів, а 
саме:
−	 створення середовища для управлінських інновацій;
−	 впровадження дієвих механізмів державного регулювання ді-

яльності суб’єктів морського господарства; 
−	 оптимізація управлінського апарату та зменшення бюрократії;
−	 усунення управлінської неузгодженості між органами держав-

ної та місцевої влади; 
−	 застосування іноземного досвіду морських держав;
−	 концентрація управлінського капіталу;
−	 залучення зовнішніх консультантів;
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−	  забезпечення доступу до інформаційних ресурсів;
−	 створення умов для розвитку управлінського персоналу.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
SWOT- И PEST-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
НА ПРИМЕРЕ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

В статье сформулированы основные параметры конкурентоспособного 
менеджмента с позиции количественных и качественных характеристик. Опреде-
лены процессы, обеспечивающие формирование конкурентоспособной системы 
управления морехозяйственным комплексом, а именно, содействие реализации 
государственной морской политики, обеспечение результативности и эффектив-
ности управленческих решений, благоприятствование развитию управленческого 
капитала и укреплению  профессиональных компетенций специалистов. В контек-
сте применения инструментов оценки конкурентоспособности менеджмента, на 
уровне отдельных сегментов национальной экономики, проведены SWOT-анализ и 
PEST-анализ менеджмента морехозяйственного комплекса Украины и обозначены 
основные управленческие проблемы данного межотраслевого комплекса. Сфор-
мированы выводы и предложения касательно перспектив оптимизации системы 
управления морехозяйственным комплексом.

Ключевые слова:  конкурентные преимущества; морехозяйственный 
комплекс; управление; конкурентоспособность менеджмента; SWOT-анализ; 
PEST-анализ. 
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METHODOLOGY OF SWOT AND PEST 
ANALYSIS APPLICATION TO EVALUATE THE 
COMPETITIVENESS OF MANAGEMENT ON THE 
EXAMPLE OF UKRAINIAN SEA COMPLEX 

The urgency of the topic is since at the present stage of development of society 
only with the help of quality management can ensure sustainable development of the 
socio-economic system in a competitive environment. Competitiveness increasingly de-
pends on management, and competitive management is an independent and effective fac-
tor for the enterprise, industry or national economy in their desire to ensure a stable posi-
tion in the markets. Assessment of management competitiveness is universal (ie it can be 
used for intersectoral complexes, individual industries or enterprises) and involves the 
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availability of appropriate tools. The latter is, first of all, standard methods of competi-
tiveness assessment, in particular, SWOT and PEST analysis.

The purpose of the study is to update the methodology for assessing the com-
petitiveness of management through SWOT and PEST analysis, as well as to prove the 
effectiveness of these tools for assessing management processes in the domestic mari-
time complex.

Competitiveness of management should be defined as the ability in the process 
of management to create and maintain competitive advantages through the processes 
of professionalization of management, the introduction of innovative forms of manage-
ment, the use of advanced training systems and employee motivation.

A competitive management system of the maritime complex should promote 
the implementation of state maritime policy; to ensure the effectiveness and efficiency of 
economic activities of maritime industries; to promote the development of management 
capital of maritime industries and professional development of individual professionals; 
strive for the rational use and diversification of the resource base; to ensure the socio-
economic development of coastal areas.

The methodology of assessing the competitiveness of management involves the 
use of such approaches and tools as BCG matrix, McKinsey matrix, Shell / DPM ma-
trix, PIMS method, Ansoff matrix, LOTS method, expert assessment method, situational 
analysis, strategic group maps, benchmarking, SWOT analysis, PEST analysis.

According to the SWOT and PEST analyzes, the management of the maritime 
complex of Ukraine is currently insufficiently competitive, and the change in the current 
situation should provide for the implementation of a set of measures.

Keywords: competitive advantages; maritime complex; management; competi-
tiveness of management; SWOT-analysis; PEST-analysis.
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МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ 
ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ

У статті розглядаються питання маркетингових інновацій в умовах 
інклюзивної економіки вражень. Метою є досягнення сталого розвитку суспільства, 
в якому задоволення екологічних, економічних і соціальних потреб здійснюється 
збалансовано. При визначенні інноваційних маркетингових підходів в статті 
розглянуто ринковий простір, що складається із взаємозв’язаних, в той же час 
таких, що володіють певною самостійністю, спеціалізованих ринків. Досліджено 
інноваційні маркетингові підходи формування поведінки суб’єктів еколого-
економічної діяльності в контексті інклюзивної економіки вражень, які можуть 
бути використані як ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності 
екологічно чистих товарів (послуг і умов) України.

Ключові слова: інноваційний маркетинг; еколого-економічна діяльність; 
інклюзивна економіка; поведінка суб’єктів; сталий розвиток. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Стрімкий 
розвиток науково-технічного прогресу постіндустріального 
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суспільства прискорює економічні процеси, видозмінюючи 
і знаходячи нові інструменти маркетингової діяльності, що 
сприяють підвищенню ефективності виробничо-господарської 
діяльності з урахуванням екологічних факторів. Тому інноваційні 
маркетингові підходи формування поведінки суб’єктів еколого-
економічної діяльності є актуальними. Маркетинг за своєю 
суттю є інклюзивним, з огляду на те, що його основне завдання – 
постійне розширення цільової аудиторії та його діяльність 
повинна задовольняти потреби і потреби та інтереси всіх людей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам 
розвитку інноваційних маркетингових підходів формування 
поведінки суб’єктів еколого-економічної діяльності в контексті 
інклюзивної економіки досвіду присвячені наукові праці Уніят 
А. В., Юзвін З. I. [1], Богданова І.Н., Суркин В.В. [4], Nicky Pouw, 
Joyeeta Gupta [2], Alfredsson, E., and Wijkman, A. [5], Benner C., 
Pastor M. [6], Bramley G., D. Hirsch, M. [7], Pacetti-Garr E. [8], 
Fritz, M., Koch, M. [11] та інших. Становище, у якому на даний час 
перебуває діяльність еколого-економічних суб’єктів в контексті 
інклюзивної економіки вражень, потребує нових маркетингових 
підходів і пошуку нових інноваційних інструментів.

Постановка завдання. До поняття інноваційні технології 
маркетингу відноситься вид організаційної, виробничо-
господарської і фінансової діяльності підприємств, що 
спрямований на підвищення його конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із головних 
напрямків інклюзії економіки досвіду є вивчення поєднань 
інтелектуальних і екологічних потреб суспільства та їх прискорене 
впровадження. Інтелектуальні технології, впровадження 5G 
визнано ключовим фактором ефективності сталого розвитку. 
Розумні, екологічно стійкі будинки, міста потребуватимуть 
впровадження емоційних, екологічних товарів і послуг, на 
основі застосування новітніх еко-інновацій, що дозволяють 
скоротити енергоспоживання і поліпшити всі аспекти людського 
життя. Водночас соціальні інновації повинні бути спрямовані на 
підтримку економіки досвіду, яка зможе вирішити за допомогою 



50

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

науково-технічного прогресу протиріччя між економікою 
і екологічними проблемами, що виникають в результаті її 
діяльності.

Сучасні техніка і технологія вимагає від працівника не лише 
досвіду, кваліфікації, вміння і вправності, а певної системи 
наукових знань, високої загальноосвітньої підготовки, що 
дозволяють орієнтуватися в цілому виробництві, задоволення 
вимог зростаючої професійної мобільності, швидкості освоєння 
технічних нововведень і наукових відкриттів.

Реалізація концепцій екологічного маркетингу в контексті 
інклюзивної економіки досвіду і трансформацій передбачає такі 
комплексні дії як:
– стандартизація з урахуванням екологічної складової. 

Дотримання компаніями стандартів ІSО 14000, ISO 26000 
і та інші, які визначають вимоги до системи екологічного 
управління, та за якими здійснюється правила щодо 
використання і охорони природних ресурсів;

– конкурентні переваги на ринку. Виробництво і реалізація 
нових «зелених» товарів, які були виготовлені з використанням 
ресурсозберігаючих технологій, що забезпечують мінімізацію 
негативного впливу на навколишнє середовище;

– екореклама. Екологічна політика компанії має бути доступна 
для контактних аудиторій: засобів інформації, державних 
органів влади, громадянського суспільства, місцевих 
контактних аудиторій, та інших зацікавлених осіб;

– ціноутворення. Управління та встановлення цін має 
забезпечувати можливість оволодіння певною часткою 
ринку і отримання запланованого обсягу прибутку за 
умов збереження природних ресурсів (шляхом переходу 
на використання альтернативних джерел та замінників); 
стимулювати вторинне використання відходів; задовольняти 
екологічні інтереси, потреби і бажання людей; забезпечувати 
екобезпеку;

– досягнення додаткового прибутку і зниження витрат, 
наприклад, за рахунок застосування ресурсозберігаючих 
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технологій і підвищення гудвілу бренду;
– еко-технології. Підприємства здатні розробляти власні еко-

технології, що дозволяють використовувати інноваційні 
методи безвідходного і безпечного виробництва, а також 
застосовувати нові технології управління екологічними 
процесами;

– комунікаційно-інформаційні підходи. Забезпечення комуніка-
ції зі споживачами екологічних товарів і використання інтер-
нет-маркетингу.

Критеріями переходу суспільства до економіки досвіду і до 
трансформаційної економіки можна вважати: тенденції щодо 
чисельності і питомої ваги зайнятих в сфері послуг, зокрема 
перевищення абсолютної і відносної зайнятості в усіх сферах 
матеріального виробництва; зміни відсотку сфери послуг у 
валовому внутрішньому продукті (перевищення 70 %); зрос-
тання темпів виробництва і продажу нематеріальних благ та 
перевищення їх над темпами зростання виробництва і продажу 
фізичних товарів; інвестиції в нематеріальні сфери господарства 
що за обсягами і темпами більше, ніж інвестиції в матеріальні 
тощо.

На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі 
(2018 р.), було запропоновано альтернативну систему оцінювання 
економічного розвитку країн. Її презентували як більш сучасний 
аналог валового внутрішнього продукту (ВВП) – головного 
економічного показника, за яким визначається становище країни 
в світі [21]. За новою системою має  враховуватись  не тільки ВВП, 
але ще 11 параметрів, що більш повно відображатиме реальну 
ситуацію у країні, тобто не тільки виробничі її потужності.

Індекс інклюзивного розвитку (Inclusive Development Index) 
складається [21] із показників:

Зростання та розвиток:
– ВВП на душу населення (долари США в величинах 2010 

року);
– продуктивність праці – ВВП на одного працівника (долари 

США);
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– очікувана тривалість здорового життя (роки);
– зайнятість населення (відсотки).

Іінклюзивність:
– коефіцієнт розшарування суспільства за доходами (від 0 до 

100);
– рівень бідності (відсотки);
– коефіцієнт розшарування суспільства за розподілом багатства 

(від 0 до 100);
– медіанний дохід (долари США).

(Медіанний дохід – рівень доходу, за яким населення умовно 
поділяється навпіл: на тих, хто отримує менше і хто отримує 
більше. Це не те саме що середній дохід: сумарний дохід, поді-
лений на чисельність населення).

Наступність поколінь і стійкість розвитку:
– скориговані чисті заощадження (відсотки від валового 

національного доходу). (Скориговані чисті заощадження – 
заощадження в економіці з урахуванням вкладень в людський 
капітал, а також виснаження ресурсів. Із суми також 
віднімається збиток від викидів парникових газів)

– парникова інтенсивність ВВП (кілограми викидів CO₂ на долар)
– державний борг (відсотки від ВВП)
– коефіцієнт демографічного навантаження (відсотки)

(Коефіцієнт демографічного навантаження – співвідношення 
числа утриманців (людей молодше 15 років і старше 64) до 
працездатного населення (віком від 15 до 64 років).

З усіх цих показників складаються спочатку групові індекси, а 
потім виходить підсумковий – їх середнє арифметичне.

Завдяки прискоренню технологічного розвитку, суспільство 
отримало перетин за часом низки хвиль науково-технічної 
революції. З 80-х років XX-го століття кардинальні зміні 
відбулись у сфері інформаційних і комунікаційних технологій, а 
також у сфері біотехнологій, найсучаснішими є  нанотехнологій. 
Впродовж останнього десятиріччя спостерігається вибух у 
розвитку когнітивної науки, яка вбачається вченими початком 
наукової революції.
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Технологія 5G вважається найбільш перспективною. Згідно 
висновків Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies у 
серпні 2019 року вона має найвищій рівень очікувань. На тлі 
безлічі суб’єктивних оцінок і фрагментарних відомостей можна 
структурувати розуміння 5G з точки зору цілей, технологічних 
параметрів і користувацького досвіду.

5G – це нове покоління мобільного зв’язку, що володіє 
принциповими перевагами в порівнянні з 4G, а саме:
– більш висока швидкість передачі даних;
– низька затримка сигналу;
– можливість підключення більшого числа девайсів;
– висока енергоефективність;
– багаторазово зросла пропускна здатність;
– висока мобільність користувачів.

При визначенні інноваційних маркетингових підходів слід 
дослідити ринковий простір, що складається із взаємозв’язаних, 
в той же час таких, що володіють певною самостійністю, 
спеціалізованих ринків.

Зараз увесь ринковий простір може були поділено на 
«реальний ринковий простір» (РРП), що є «реальним» 
фізичним середовищем для традиційної концепції маркетингу, 
і «віртуальний ринковий простір» (ВРП), що функціонує в 
умовах інтерактивних інформаційних мереж і є основою для 
реалізації концепції віртуального маркетингу. Водночас у ВРП 
відбувається трансформація традиційного для РРП ланцюжка 
цінності у віртуальний ланцюжок цінності, що передбачає 
визначення інформації як ключового джерела конкурентних 
переваг компаній, які діють в умовах РРП і ВРП [19].

За таких умов активно розвивається як реальний, так і вір-
туальний ринковий простір екологічно чистих товарів (умов) і 
послуг в контексті інклюзивної економіки досвіду. На сучасному 
етапі розвитку суспільства масштаби господарської діяльності 
людини можна порівняти із обсягами природних явищ і 
процесів. Мета екологічної політики розвитку національного 
господарства полягає у забезпеченні найбільш сприятливих 
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природних умов життєдіяльності населення, ефективного і 
раціонального використання і відтворення природних ресурсів 
за рахунок економічної, технічної, структурної, соціально-
економіко-екологічної та організаційної перебудови виробничо-
господарської діяльності. Відповідно є суспільний запит на 
дослідження щодо забезпечення зростаючих потреб людини 
за рахунок природних умов і ресурсів як в реальному так і 
віртуальному ринковому просторі.

На даний час маркетингова діяльність потужно впливає на 
теоретичні підходи до управління природокористуванням, особливого 
значення при цьому набувають дослідження, що спрямовані на 
стимулювання розвитку екологічного менеджменту віртуального 
ринкового простору в умовах інклюзії економіки досвіду.

В рамках екологічного маркетингу формується віртуальний 
ринковий простір екологічно чистих товарів, послуг і умов, тобто 
віртуальний ринковий простір екологічного інвайронменталізму. 
Впровадження екологічного маркетингу в Україні сприяє 
вирішенню дуже важливої економічної проблеми національного 
рівня – проблеми розширення експорту українськими компаніями. 
Адже зараз на світовому ринку активно збільшується попит 
на екологічні («зелені») продукти та послуги. І якщо розгляда-
ти глобальну інклюзивність в рамках глобальної економіки, 
то для вирішення цілі збереження навколишнього природного 
середовища в планетарному масштабі, при використанні 
інноваційних цифрових технологій маркетингу, буде можливим 
вирішення економіко-екологічних проблем природоохоронного 
призначення в контексті інклюзії економіки досвіду і всередині 
країни. Членство країни в СОТ, як свідчить міжнародний 
досвід господарювання, вимагає дотримання екологічних 
стандартів та якості продукції національних товаровиробників. 
Виконання цих умов є найважливішим фактором зростання 
конкурентоспроможності екологічно чистих товарів і послуг 
на міжнародних ринках. Тому впровадження екологічного 
маркетингу в умовах інклюзивної економіки вражень серед 
українських компаній та бізнесменів дозволить підвищити 
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експортний потенціал виробництва за рахунок збільшення частки 
так званої «зеленої» продукції.

При розгляді існуючої (традиційної) економіко-екологічної 
моделі слабо визначені тенденції взаємних інтересів між бізнесом 
(економікою) і навколишнім природним середовищем. Великі 
обсяги відходів, що супроводжують процеси виробництва і 
споживання, розглядаються як додаткові витрати на ліквідацію їх 
негативного впливу на людей. Однак ці потоки, що забруднюють 
навколишнє природне середовище, зменшують екологічну 
ємність територій, приводять до деградації природних ресурсів 
і, завдають шкоди здоров’ю людини, й тим самим є активною 
економічною силою і негативно впливають на добробут, якість 
життя, виробництво і споживання, тобто формують поведінку 
суб’єктів еколого-економічної діяльності в контексті інклюзивної 
економіки вражень. Природні ресурси вважаються тільки одним 
із засобів для виробництва предметів споживання, проте не 
враховується того, що значення лісів, озер, ландшафтів, морів 
для людини може бути значно ширше простого джерела тих або 
інших видів сировини, а економіка досвіду, саме, і стає захис-
ником навколишнього природного середовища, адже реалізація 
цих умов є економічно вигідною для бізнесу. Використовуючи 
базові концептуальні положення про те, що виробництво і 
споживання є єдиною метою економічної діяльності, зазначена 
модель виявляється занадто спрощеною (адже існують і інші 
нематеріальні фактори, яким немає аналогів: краса природи, спо-
кій і радість від перебування у «диких» місцях, показники фізич-
ного і морального комфорту, гармонія взаємовідносин людини і 
навколишнього природного середовища та інші).

Тому, на наш погляд, слід в сучасній економіко-екологічній 
моделі розглядати не взаємодію природи і суспільства, а визначати 
навколишнє природне середовище з елементами можливих змін в 
результаті впливів на нього.

Економічний індикатор стану природного середовища 
може базуватися на концепції загальної економічної цінності 
(вартості) (ОЕЦ). З точки зору комплексності підходу до оцінки 
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природи і спробі врахувати не тільки її прямі ресурсні функції 
(це явна економічна цінність, оцінюється на основі ринкових 
цін), а й регулюють, асиміляційні екосистемні функції, естетичні 
послуги та інші (Це латентна економічна цінність, де дію рин-
кових механізмів обмежено). Ця концепція є найбільш перспек-
тивною. Величина ОЕЦ складається із чотири значень: пряма 
вартість використання (стале використання природних ресур-
сів, рекреація, побічні продукти лісу та інші), непряма вартість 
використання (депонування вуглецю, водорегулюючі функції 
та інші). Вартість відкладеної альтернативи (потенційна вар-
тість екосистеми), вартість існування (естетичні, етичні та інші 
аспекти) [20]. Особливий інтерес виникає при розгляді ще 
одного додатка: вартості, що виникає в віртуальному ринковому 
просторі. Паралельно з РРП нещодавно виникло і зараз успішно 
розвивається ВРП, стимульоване розвитком інформаційних 
систем. Основними його характеристиками є наявність цифрової 
інформації і специфічні канали комунікації. У загальних рисах 
ВРП являє собою віртуальний ринок товарів і послуг, що діє 
в умовах цифрових мереж передачі даних (перш за все через 
Інтернет). В ВРП відбуваються передача, обробка та практичне 
використання інформації; реальні ланцюжка цінності продукту в 
ВРП трансформуються в віртуальні. Таким чином, ВРП є, перш 
за все, штучно створеним ринком інформації.

Екомаркетінговая діяльність повинна бути комплексною, 
і однією із центральних її ланок є дослідження ринку. Багато 
економістів пояснюють погіршення стану навколишнього 
середовища з точки зору провалів ринку і політики. Успішний 
розвиток економіки визначається хорошим функціонуванням 
ринку, який сигналізує про відносну дефіцитності різних ресурсів 
за допомогою їх цін і забезпечує їх використання з найбільшою 
вигодою. Якщо навколишнє середовище «споживається» у 
занадто великих масштабах (виловлюється занадто багато риби, 
переорюють нераціонально багато землі, скидається і викидається 
занадто багато забруднень та інші), це свідчить про те, що ринок 
не діє і не є індикатором зростаючого дефіциту екологічних ресур-
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сів, а екологічна пропозиція, що викликається екологічними по-
требами, не є активитором для інвестицій в навколишнє природне 
середовище (очищення річок, збереження водно-болотних угідь, 
збереження біологічного генофонду та інші).

Ринок складається з покупців, а покупці відрізняються один 
від одного по самих різних параметрах. Оскільки екологічні 
потреби і екологічні потреби, запити кожного (окремої людини 
чи території) специфічні, при формуванні поведінки суб’єктів 
еколого-економічної діяльності в контексті інклюзивної 
економіки вражень, тому кожен може потенційно представляти 
окремий сегмент ринку. В ідеалі продавець повинен був би для 
кожного розробити окрему маркетингову програму (програму 
екомаркетінгу).

Інноваційні маркетингові підходи формування поведінки 
суб’єктів еколого-економічної діяльності в контексті інклюзивної 
економіки вражень можуть бути використані як ефективний 
інструмент підвищення конкурентоспроможності екологічно 
чистих товарів (послуг і умов) України. Відповідно до принципів 
екомаркетінга всі аспекти господарської діяльності сучасного 
підприємства повинні плануватися і здійснюватися з урахуванням 
запитів (в тому числі екологічних) ринку, (екологічних) вимог 
споживачів. При визначенні цінності навколишнього природного 
середовища слід враховувати як прямі і непрямі оцінки, так і 
прогнозні, які в даний час не відрізняють вигоду від блага. Люди 
в перспективі можуть надавати перевагу збереженню можливості 
використання блага в майбутньому. Прихильники сталого 
розвитку визнають, що під час економічного розвитку часто 
необхідно використовувати кінцеві ресурси, однак закликають до 
дослідження альтернативних варіантів і замінників, підвищення 
ефективності їх використання, перерахування частини доходів на 
створення фонду основного капіталу для забезпечення сталого 
доходу та інші.

Навколишнє природне середовище як і раніше буде наражатися 
на небезпеку, якщо економісти не будуть в більш повній мірі брати 
участь в аналізі та розробці економіко-екологічної політики. 
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Принципи сталого розвитку можуть застосовуватися при аналізі 
проектів виробничо-господарських об’єктів на основі зведеного 
критерію стійкості, який розглянуто в роботі [4] як система таких 
критеріїв:
– присвоєння економічної вартості екологічним витратам і 

вигодам;
– запобігання шкоди критичного природного капіталу в міру 

можливості;
– запобігання незворотних процесів;
– обмеження використання поновлюваних природних благ 

рівнем, при якому забезпечується їх стійкість, в інших 
випадках облік витрат заміщення цих благ, наприклад, за 
допомогою «компенсаційного» проекту;

– використання отриманих при оцінці вартостей для визначення 
«зелених» цін, які повинні застосовуватися в реальному світі.

У ринковій економіці особливе значення мають фактори, 
що згладжують (пом’якшувальні) ресурсний дефіцит, а отже 
і сприяють сталому розвитку. Вартість (цінність) товару або 
послуги визначається їх недостатністю, тому ціни будуть служити 
одним з показників відносної дефіцитності того чи іншого 
товару. Достаток, доступність межують з недостатністю, а саме: 
як тільки природні ресурси припиняють бути вільно доступними, 
вони набувають потенційну економічну вартість. Наміри 
визначити економічну вартість навколишнього природного 
середовища можна також трактувати визначенням екологічних 
переваг людей. В умовах ринкової економіки часом дуже 
складно виміряти дефіцит природних ресурсів, послуг і умов, а 
також з’єднати різні екологічні витрати зі зростаючою ресурсної 
користю (вигодою) і оцінити ризик в результаті використання 
і забруднення природних ресурсів, втрати генетичного 
різноманіття, неестетичності, зміни клімату. Без включення 
цих витрат пропоновані показники призводять часом зовсім до 
несподіваних результатів, змушують суспільство до прийняття 
неефективних рішень і збільшують екологічний ризик. Існують 
фактори, що збільшують ймовірність ресурсного дефіциту поряд 
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з факторами, що згладжують дефіцит. Зменшення (згладжування) 
дефіциту є головним чинником інноваційного маркетингу при 
формуванні поведінки суб’єктів еколого-економічної діяльності 
в контексті інклюзивної економіки вражень.

При аналізі та розрахунку економіко-екологічної ефективності 
використання природних ресурсів слід враховувати індикатори 
або показники вимірювання ресурсного дефіциту, зростання 
дефіциту ресурсу автоматично стимулює інноваційно-
дослідницьку активність. Це дозволить в певній мірі 
простимулювати правильне і своєчасне реагування економіки 
досвіду на зміни, що відбуваються в майбутньому.

При розгляді або економічних змін, або змін навколишнього 
середовища, або тих і інших, намагаючись кількісно визначити 
наслідки різних варіантів дії, слід максимально враховувати як 
екстернальні витрати, так індикатори ресурсної недостатності. 
Навіть коли факт забруднення або ірраціонального використання 
природних ресурсів очевидний, важко ідентифікувати витрати, 
доходи і оцінити економіко-екологічну ефективність взаємодії 
виробництва і навколишнього природного середовища в 
контексті інклюзивності економіки досвіду. Єдиний підхід до 
визначення показника соціальної, екологічної та економічної 
ефективності дозволить відкрити шлях до переорієнтації 
виробництва на задоволення (екологічних) потреб споживачів, 
виробників і поліпшення якості життя людей (це система 
балансування інтересів, носіями яких виступають виробничі і 
кінцеві споживачі).

При оцінці якості навколишнього природного середовища 
повинна розглядатися «нормальна економіка», а не економіка 
дефіциту, коли продається і споживається продукція будь-якої 
якості, слід брати конкурентний ринок, з достатньою кількістю 
товарів і послуг, інформацією про них (якість, зміст окремих 
речовин та інші) з можливостями вибору у споживачів. Однак 
для такої оцінки в ринковій економіці природокористування 
(ринковою ціною при умовно-чистому середовищі, заниженою 
або нульовою ціною при умовно-забрудненому середовищі), 
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очевидно потрібен значно більший обсяг інформації більш 
високої якості в порівнянні з ринковими оцінками традиційних 
товарів і послуг. Без комплексного моніторингу стану природного 
середовища, без контролю за її якістю, товарів і послуг (санітарно-
гігієнічний контроль та інші) Ринок не буде відображати умовно-
чисте середовище.

В даний час досягнення найвищої ефективності практично 
будь-якого бізнесу неможливо без використання як технологій 
РРП, так і ВРП. Саме їх гармонійне поєднання дозволяє 
організації домагатися своїх стратегічних цілей. Однак, у зв’язку 
з вельми широкими можливостями інформаційних мереж по 
організації інтерактивного обміну інформацією, багато компаній 
почали використовувати ці можливості стосовно до своїх цілей: 
організовувати лінії зворотного зв’язку з покупцями, надавати 
можливість попереднього (перед покупкою) використання та інші.

Завдяки тому, що інформація про екологічність товарів 
(не тільки продуктів, але і промислових товарів) і самі товари 
стали доступні через Інтернет, компанії-виробники отримали 
можливість збирати інформацію про популярність різних 
екологічно чистих товарах, складати об’єктивні рейтинги. Таким 
чином, використання ВРП забезпечує досить суттєве підвищення 
ефективності «реальних» продуктових пропозицій. Більш того, 
сучасні технічні можливості дозволяють здійснювати продаж 
товарів безпосередньо в рамках ВРП: від пошуку покупцем 
необхідного продукту до його моментальних оплати і доставки в 
режимі «онлайн». Втім, аналогічна схема в даний час використову-
ється і в інших сегментах споживчого ринку в ВРП. Таким чином, 
за допомогою використання ВРП формується поведінка суб’єктів 
еколого-економічної діяльності і забезпечується підвищення 
ефективності основного бізнесу в РРП. Споживачі отримують 
можливість вибрати товари що найбільше сподобалися. 
Відповідно, досягається самостійний економічний ефект в ВРП. 
Таким чином, ефективній дії економічного механізму в сфері 
охорони природного середовища повинні передувати заходи 
інституційного, технічного, інформаційного, правового та ін. 
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характеру. Все це підвищує витрати в реальному секторі економіки 
на контрольно-адміністративну складову механізму охорони 
середовища, збільшує трансакційні витрати, але підвищує ефект 
у вигляді збереження навколишнього природного середовища та 
якості умов життя людини.

Сучасна «недостатня» ефективність природокористування 
пояснюється не тільки відсутністю чітких прав власності, а й 
існуючими проблемами інформаційного забезпечення процесу 
прийняття рішень щодо природних ресурсів. В першу чергу це 
відноситься до інформації про наявні природні ресурси (в комп-
лексі), їх економічній оцінці, про вплив використання одного при-
родного ресурсу на інші компоненти навколишнього середовища, 
яка повинна міститися в комплексних територіальних і галузевих 
кадастрах. В той же час не задовільно і забезпечення інформа-
цією про стан природних середовищ, що генерується в процесі 
екологічного моніторингу. Недосконалість розробки та реалізації 
регіональних та інших інформаційних систем з природокорис-
тування суттєво знижує їхню результативність і ефективність 
інноваційних маркетингових моделей формування поведінки 
суб’єктів еколого-економічної діяльності в контексті інклюзивної 
економіки вражень.

Висновки та пропозиції. На сьогоднішній день все більше 
маркетологів використовують імерсивні технології. У нових 
економічних відносинах інформаційного маркетингу саме 
поведінці суб’єктів еколого-економічної діяльності в умовах 
інклюзивної економіки досвіду відводиться основне місце, 
тому що швидкість його поширення та доведення інформації до 
споживачів велика.

Квантові обчислення – це нова технологія, що відкриває нові 
можливості, радикально змінюючи способи, якими людство 
обробляє інформацію. Використовувати інструменти імерсивні 
технології можливо в усіх видах економічної діяльності, роблячи 
акцент на екологічну складову. На сьогоднішній день маркетингом 
широко використовуються такі технології в рекреаційно-
туристичному бізнесі, аграрному секторі, освітньому та ін. Адже 
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головним завданням сталого розвитку є розробка принципів 
раціонального використання природних ресурсів на основі 
сформульованих загальних закономірностей організації життя. В 
таких умовах активно розвивається як реальний, так і віртуаль-
ний ринковий простір екологічно чистих товарів (умов) і послуг 
в контексті інклюзивної економіки досвіду.

Особливого значення набуває необхідність організації 
діяльності щодо забезпечення суспільством зростаючих потреб 
людини за рахунок природних умов і ресурсів як в реальному так 
і віртуальному ринковому просторі.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

В статье рассматриваются вопросы маркетинговых инноваций в условиях 
инклюзивного экономики впечатлений. Целью является достижение устойчивого 
развития общества, в котором удовольствие экологических, экономических и 
социальных потребностей осуществляется сбалансированным образом. При 
определении инновационных маркетинговых подходов в статье рассмотрено 
рыночное пространство, состоящее из взаимосвязанных, но обладающих 
определенной самостоятельностью специализированных рынков. Исследованы 
инновационные маркетинговые подходы формирования поведения субъектов 
эколого-экономической деятельности в контексте инклюзивного экономики 
впечатлений, которые могут быть использованы как эффективный инструмент 
повышения конкурентоспособности экологически чистых товаров (услуг и 
условий) Украины.
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MARKETING APPROACHES FOR FORMATION 
OF BEHAVIOR OF ENVIRONMENTAL AND 
ECONOMIC ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF 
INCLUSIVE ECONOMY OF EXPERIENCE

This article examines the issues of marketing innovation in the inclusive experi-
ence economy. The aim is to achieve sustainable development of a society in which the 
satisfaction of ecological, economic and social needs is carried out in a balanced way. 
When defining innovative marketing approaches, the article considers the market space, 
which consists of interconnected, but with a certain independence, specialized markets. 
The article explores innovative marketing approaches to the formation of the behavior of 
subjects of environmental and economic activity in the context of an inclusive economy 
of impressions, which can be used as an effective tool for increasing the competitiveness 
of environmentally pure goods (services and conditions) in Ukraine.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ В СФЕРІ ВІДНОСИН 
МІЖ АЕРОПОРТАМИ ТА АВІАЦІЙНИМИ 
ПЕРЕВІЗНИКАМИ ЩОДО РОЗПОДІЛУ СЛОТІВ

В статті розглядається питання регулювання конкурентних відносин на 
ринку повітряних перевезень в контексті економічних та комерційних відносин 
між аеропортом та авіаційним перевізником. Розкрито особливості основних 
підходів до розподілу слотів (часових проміжків користування інфраструктурою 
аеропортів для посадки, обслуговування та зльоту літаків), що передбачають різний 
ступінь залучення держави та відповідні режими регулювання. Було встановлено 
вплив різних підходів на конкурентну ситуацію та на економічну ефективність 
авіаційної галузі. В статті визначено особливості регулювання процедур розподілу 
слотів в Європейському Союзі та в США, наведено оцінку економічних наслідків 
певних процедур. На основі отриманих результатів було запропоновано заходи 
щодо оптимізації політики в сфері забезпечення конкурентних умов при розподілі 
слотів.

Ключові слова: авіаційна галузь; аеропорт; авіаційний перевізник; 
розподіл слотів; державне регулювання; конкуренція; економічна ефективність.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток 
авіаційної галузі тісно пов’язаний із ефективністю функціонування 
ринку повітряних перевезень та відповідної інфраструктури. 
Головною передумовою такої ефективності є забезпечення умов 
справедливої конкуренції, що надає всім учасникам ринку рівні 
перспективи стратегічного розвитку. Підтримання високого 
рівня конкуренції на ринку повітряних послуг розглядається як 
однин з головних чинників сталості розвитку авіаційної галузі, 
спрямованості цього розвитку на максимальне задоволення 
потреб споживачів та зростання внутрішньої економічної 
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ефективності та внесок в розвиток національної та глобальної 
економіки. Лібералізація авіаційної галузі дала потужний 
поштовх її розвитку, однак кілька проблем нерівної конкуренції 
залишається нерозв’язаними. Це пов’язано з різним ступенем 
участі державі в діяльності галузі, з різним режимом регулювання, 
з відмінностями у податковій політиці тощо. Прозорість у 
відносинах між аеропортами, що залишаються здебільшого 
під державним контролем, та авіаційними перевізниками, які 
працюють як приватні компанії є важливою умовою забезпечення 
ефективного функціонування всієї авіаційної галузі, бо такі 
відносини впливають на цінову політику, на ефективність 
використання повітряного простору та інфраструктури. Держава 
впливає на ці відносини або як учасник, або через регулятивні 
процедури. Розробка та впровадження державного регулювання 
авіаційної галузі, яке, з одного боку захищає умови конкуренції 
на ринку, а з іншого – забезпечує дотримання економічної 
ефективності є важливою проблемою, що потребує належного 
методологічного обґрунтування. Особливості вирішення цієї 
проблеми пов’язані із специфікою регуляторних режимів на 
глобальному рівні, інтенсивністю конкурентного середовища як 
на національних рівнях, так й окремих аеропортів, динамікою 
зростання обсягу повітряних перевезень в розрізі напрямів та 
груп пасажирів та вантажів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відносини 
між аеропортами та авіаційними перевізниками є предметом 
досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. 
Зокрема, питання організації розподілу слотів вивчають М. Фін-
гер, Х. Монтеро-Паскуаль, Т. Серафімова, С. Гудмундсон, 
Е. Грюневальд. Великий внесок у визначення ефективності різ-
них підходів до розподілу слотів зробили А. Ранієрі, Н.  Альсіна, 
Л. Кастеллі, Т. Боліч, Х. Рікардо.  Економіку аеропортів та питання 
державного регулювання їх діяльності в Україні досліджують 
О.М. Демченко, К.В. Сидоренко, Д.О. Демченко.

Постановка завдання: виявлення результативних форм та 
інструментів державного регулювання взаємодії аеропортів 
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та авіаційних перевізників в частині розподілу слотів з метою 
впровадження конкурентних умов на ринку повітряних перевезень 
та забезпечення ефективного функціонування авіаційної галузі 
на основі досвіду Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою 
сферою взаємодії між авіаційними перевізниками та аеропортами, 
окрім розміру та структури зборів аеропортів за свої послуги, є 
розподіл слотів – часових проміжків на посадки, обслуговування 
та злет літаків. Слоти за суттю є дозволом авіаперевізнику 
використовувати інфраструктуру аеропорту в певний інтервал 
часу. Зазвичай, слоти використовуються, коли попит на послуги 
аеропорту з боку авіаційних перевізників наближається до 
певної норми завантаженості аеропорту. Це може відбуватись 
періодично, або постійно. Розподіл слотів тоді відбувається за 
участю державних агенцій, які виступають координаторами 
розподілу слотів між авіаційними перевізниками. Саме таку 
практику передбачають постанови ІАТА [9].  Режим «координації» 
може бути постійним, що актуально для великих аеропортів, або 
сезонним, а також іноді на спеціальній основі при проведенні 
великих міжнародних спортивних чи інших заходів. За межами 
ЄС не завжди залучається координаційний орган для розподілу 
слотів, а розподіл відбувається на умовах ринкової конкуренції. 
Наприклад в США у двох аеропортах, а саме Вашингтонському 
національному аеропорту імені Рональда Рейгана та аеропорту 
ля-Гвардія діє постійний механізм координації. В інших чотирьох 
найбільш завантажених аеропортах, а саме у міжнародному 
аеропорт Н’ю-Арк Ліберті, міжнародному аеропорту імені Джона 
Фіджеральда Кеннеді, міжнародному аеропорту Лос-Анджелесу, 
міжнародному Чикагському аеропорту імені О’Гара,  діє сезонний 
режим координації розподілу слотів. В інших аеропортах 
авіакомпанії самостійно формують розклад своїх рейсів, однак 
при досяжності максимальної завантаженості аеропортів 
виникають затримки у виконанні розкладу. ІАТА два рази на 
рік збирає координаційні органи з різних країн та представників 
авіакомпаній для вирішення питань щодо врівноваження попиту 
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та пропозиції та визначення загальних вказівок щодо розподілу 
слотів, на базі яких відповідні національні органи формують 
національні правила та безпосередньо графіки розподілу слотів [9].

Особливості координаційного органу з розподілу слотів Великої 
Британії полягають у тому, що він також бере участь в регулюванні 
вторинного ринку перепродажу слотів між авіакомпаніями. Це 
пов’язано з великою інтенсивністю повітряного руху у Великій 
Британії, суттєвим завантаженням міжнародних аеропортів 
та значною ринковою владою аеропортів в цьому питанні. До 
того ж Координаційний орган Великої Британії поширює свою 
діяльність й на аеропорти в інших країнах, зокрема Ірландію, 
Польщу, Нову Зеландію та аеропорт Дубая.

Часові слоти є важливими активами авіаційних перевізників, 
тому їх щорічний розподіл суттєво впливає на ефективність 
їх діяльності та на ринкові стратегії. Застосовуються кілька 
загальних принципів, за якими здійснюється такий розподіл. По-
перше, це принцип історичних прав, який підтримується ІАТА та 
широко застосовується в ЄС. Цей принцип наголошує, що якщо 
авіаційний перевізник використав не менше 80 % призначених 
для нього слотів за минулий рік, то він може зберегти ці слоти й 
на наступний рік. Таке право дозволяє авіаційним перевізникам 
утримувати свою присутність на ключових для себе маршрутах. 
Але також неминучим є неефективне використання слотів, бо 
авіакомпанія вдається до здійснення рейсів у певний проміж-
ок часу виключно з метою зберегти за собою слот на наступний 
період. Другий принцип полягає у тому, що авіакомпанії можу 
передавати слоти одна до одної на або на комерційній, або не 
безоплатній основі. Цей обмін здійснюється на спеціальній 
«біржі слотів». В ЄС можливий лише безоплатний обмін, хоча 
за членства Великої Британії в ЄС там діяли біржі з купівлі/
продажу слотів. Ринкову вартість слотів важко вирахувати, 
наприклад для пари слотів в аеропорту Гітроу ціна становить від 
5 до 40 мільйонів євро. AirFrance продала шість тижневих пар в 
аеропорту Гітроу компанії Delta Airlines за 276 мільйонів доларів. 
Й третій принцип полягає у тому, що половина вільних слотів 



72

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

має розподілятись навпіл між новими перевізниками, які до того 
не літали в даний аеропорт, та перевізниками, що вже присутні в 
аеропорту. Якщо нові перевізники не в змозі заповнити виділені 
для них слоти, то вони переходять до вже наявних перевізників 
[6, c. 7].

Ці принципи не є досконалими, тому що впливають на вибір 
авіакомпаній щодо свого розкладу та змушують приймати їх 
рішення, що не є обґрунтованими з економічної точки зору. 
Адміністрований централізований розподіл слотів та заборона їх 
перепродажу не обов’язково означає потрапляння слотів до тих 
компаній, що здійснюють перевезення по певному маршруту в 
найбільш ефективний спосіб або буде в найбільш інтенсивний 
спосіб використовувати надані йому можливості. Рівний доступ 
до часового ресурсу не призводить да найоптимальнішого з 
точки зору економічної ефективності рішення [5, c. 6]. Право 
першочергового розподілу слотів для компанії, що вже ними 
користується з одного боку, дозволяє перевізникам будувати 
довготривалі стратегії розвитку своєї мережі маршрутів, 
але з іншого боку не змушує перевізників використовувати 
слоти не задля економічної доцільності, а заради збереження 
за собою слотів в аеропортах. Для авіаційних компаній це 
може означати неповне завантаження літаків та недосконалий 
розклад стикових рейсів, а для аеропортів це означає неповне 
використання потужності з обслуговування перевізників. Навіть 
для найнавантаженіших аеропортів світу, таких як Париж Руассі-
Шарль-де-Голль, авіакомпанії використовують від 85 % до 92 % 
своїх слотів. Європейський Союз започаткував реформу, яка не 
усуває принцип першочергового розподілу слотів, але допо-
внює його вторинним ринком, де відбувається обмін слотами між 
авіакомпаніями. Більш ефективний розподіл слотів дозволив би 
в межах ЄС перевозити додаткового до 14 мільйонів пасажирів 
на рік. Крім того, закріплення слотів за авіакомпаніями, що вже 
їх утримують, призводить до посилення їх ринкової влади в 
межах певного аеропорту, що суттєво впливає на конкурентну 
ситуацію та на перспективи розвитку цього аеропорту. Таким 
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чином виникають штучні «затори» в розкладі аеропорту, коли 
авіакомпанії намагаються зберегти за собою певні часові слоти 
аби використовувати їх у майбутньому, або обміняти їх в іншій 
авіакомпанії [5, c. 3767].

Проблема ефективного розподілу слотів значно зросла після 
запровадження більш суворого регулювання щодо шумового 
забруднення прилеглих да аеропорту територій. Наприклад, 
аеропорт Орлі біля Парижу має приблизно на рік 400 000 слотів, 
але їх кількість скоротилась до 250 000 через зменшення польотів 
через надмірне шумове забруднення. Через технічне покращення 
літаків та зменшення їх шуму ситуація може змінитись у 
майбутньому, але все одно аеропорт не зможе використовувати 
свій потенціал на 100 %. Водночас, розвиток потужності 
аеропортів та ефективне їх використання є одним з ключових 
факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 
національних економік [2, с. 19].

Задля покрашення координації при розподілу слотів в 
аеропортах Нью-Йорку та Вашингтону, які потерпали від над-
мірного навантаження, на замовлення адміністрації цивільної 
авіації США було проведено дослідження силами аудиторської 
палати щодо впливу системи розподілу слотів на функціонування 
та ефективність використання потужності чотирьох аеропортів 
США. Результатом дослідження явилось те, що ті аеропорти, де 
застосовувалась система координації при розподілу слотів подібна 
до тієї, що діє в Європейському Союзі включно з пріоритетним 
розподілом на користь компаній, що використовували слоти в 
минулому році, демонстрували меншу ефективність використання 
слотів, ніж аеропорти подібного розміру, в яких не було подібної 
процедури [11, c. 26]. Саме принцип пріоритетного права на отри-
мання слотів для компаній, що вже їх використовують, не дозволяє 
на повну використовувати пропускну здатність аеропорту. По-
перше, зацікавлені нові компанії не можуть отримати доступ до 
потрібних їм часових слотів. По-друге, авіакомпанії використову-
ють менші літаки, що літають частіше аби заповнити слоти. По-
третє, авіакомпаніям доводиться виконувати рейси з нижчим рів-
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нем наповнюваності задля використання слотів [3, c. 25]. Досвід 
Гітроу, де був впроваджений вторинний ринок слотів, показав, що 
інтенсивність перерозподілу слотів на ринку зросла порівняно з 
системою координації під керівництвом державної агенції. Однак 
подібні дослідженн поки не проводилось ані в Європейському 
Союзі, ані в інших регіонах світу. Тому вплив принципів 
системи координації розподілу слотів на ефективність діяльності 
аеропортів та авіаційної галузі, а також на стратегії авіакомпаній 
на ринку та їх інвестиційні проєкти досі залишається недостатньо 
розглянутим. Потрібно визначити вплив різних варіантів режиму 
розподілу слотів на загальну ефективність авіаційної галузі, на 
роботу аеропортів та авіаційних перевізників [12, c 3].

Окремо стоїть питання щодо забезпечення незалежності дії 
координаційного органу. З одного боку, запроваджено принцип 
надання строкового мандату представникам держави та компаній 
авіаційного сектору, які несуть персональну відповідальність за 
складання розподілу слотів та контролю за його дотриманням 
та використанням. З іншого боку, обставини, коли людина, 
що шукає роботу в авіаційні галузі після закінчення її мандату 
в координаційному органі, можуть зашкодити незалежності 
цього органу. Фінансування цього органу теж може впливати на 
його незалежність. Тому в ЄС пропонується використовувати 
спеціальний збір, що сплачують як аеропорти, так й авіаційні 
перевізники пропорційно до кількості рейсів. Подібна практика 
поки не поширена в Україні, де державні установи зберігають 
контроль за керування повітряним рухом та використанням 
потужності аеропортів [1, с. 117]. 

Дуже важко знайти економічно обґрунтований розподіл 
слотів. В більшості праць з цього питання підкреслюються 
неефективність поточної практики розподілу слотів, що діє в Єв-
ропейському Союзі. Щодо ринкових методів цього розподілу або 
у вигляді аукціонів, або бірж, або інші способи монетизованого 
обміну, то спостерігається загальний консенсус щодо того, що 
такий механізм більш ефективний порівняно з координаційним 
механізмом за участю державної агенції. Однак, існують 
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складнощі щодо організації таких механізмів. Наприклад, значні 
витрати на проведення аукціонів, високий рівень альтернативних 
витрат, ринкова влада великих компаній, необхідність координувати 
слоти між різними аеропортами. Проте, таку одночасну коор-
динацію слотів на виліт з одного аеропорту та приліт до іншого 
аеропорту надзвичайно складно реалізувати на практиці. Також 
потрібно забезпечити координацію розподілу слотів в аеропортах 
з використанням повітряного руху [7, c. 25]. Процедури розподілу 
слотів впливають на інвестиційні рішення аеропортів щодо 
розширення своєї потужності. Наприклад, авіаційні перевізники, 
що утримують найбільш затребувані слоти в аеропортах, зазви-
чай опираються його розширенню та збільшенню потужності. 
Досліджуються й інші механізми задля забезпечення оптимальності 
та економічної ефективності розподілу слотів. Наприклад, таким 
механізмом може бути адміністративно встановлена плата за ко-
ристування слотами, яка вираховується на основі альтернативних 
витрат часового ресурсу використання інфраструктури аеропорту. 
Можливо організувати постійний багатосторонній майданчик 
для обміну слотами між авіаційними перевізниками на противагу 
двостороннім обмінам. Також пропонується розширення доступу 
нових перевізників до розподілу слотів та більша гнучкість всього 
механізму розподілу. Незважаючи на різноманітність підходів до 
координації між різними агентами авіаційної галузі щодо розподілу 
слотів, поки не визначений за критеріями економічної ефективності 
оптимальний механізм щодо здійснення цієї процедури. Під 
критеріями економічної ефективності розуміється як операційна 
ефективність бізнесу, так й рівень споживчої цінності [10, c. 3779]. 
Зростання обсягу пасажирський перевезень на нових ринках по 
всьому світу, особливо в Азії, зростання завантаженості аеропортів 
та потреба у будівництві нових великих аеропортів [8, c. 2] вимагає 
розробки узгодженого на міжнародному ринку механізму розподілу 
слотів для забезпечення ефективної конкуренції на ринку повітряних 
перевезень в світі.

Аеропортові збори та платежі суттєво впливають на конкурентну 
ситуацію в авіаційній галузі та є вагомим джерелом інвестування 
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в інфраструктуру повітряного транспорту. Система економічних 
та комерційних відносин між авіаційними перевізниками та 
аеропортами є надзвичайно складною та визначається великим 
колом факторів, у тому числі конкурентного характеру. Певний 
рівень ринкової сили або з боку аеропортів, або з боку великих 
авіакомпаній призводить до викривлення конкурентної ситуації, 
створення дискримінаційних умов для певних перевізників та 
зменшення показників споживчої вартості. Однак, державне 
регулювання, спрямоване на підтримання конкуренції при 
збереженні довгострокової інвестиційної перспективи для 
стратегічного розвитку галузі, викликає зміну  поведінки 
агентів галузі та зниження економічної ефективності через 
нераціональне використання ресурсів. При вирішенні проблеми 
розподілу часових слотів в аеропортах між авіаційними 
перевізниками існує три підходи: перший, що використовується 
в Європейському Союзі передбачає «координацію» розподілу 
слотів через спеціальний незалежний орган, що кожного року 
на основі багатьох факторів приймає рішення; другий, що 
поширений У Великій Британії та США передбачає розподіл 
слотів також через процедуру «координації», однак додатково 
також застосовуються ринкові механізми перерозподілу слотів на 
основі біржі чи аукціону, або двосторонніх угод; третій, який не 
передбачає участь державі в розподілі слотів, а їх розподіл через 
двосторонні домовленості між аеропортами та авіаційними пе-
ревізниками або через рівний доступ до вільних слотів. Перший 
варіант змушує авіакомпанії неефективно використовувати свої 
слоти, штучно збільшуючи кількість рейсів або зменшуючи заван-
таження рейсів та розмір літаків. У другому варіанті економічна 
ефективність покращується, але впровадження ринку слотів 
може бути дорогим та викривлює ринкову владу перевізників. 
В третьому варіанті виникають дискримінаційні умови серед 
перевізників в аеропорту, що негативно відбивається на дії 
конкурентного механізму в авіаційні галузі. Одним з інструментів 
підтримання рівних конкурентних умов на ринку та підвищення 
ефективності галузі є оптимізація аеронавігаційних та інших 
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послуг аеропортів через національну та міжнародну координацію 
відповідних керуючих органів та затвердження тарифів на основі 
кількох факторів, пов’язаних із специфікою роботи конкретного 
аеропорту, структури пасажирського та вантажного потоку, 
структури вартості цих послуг та показників операційної 
ефективності. Однак, незважаючи на плани Європейської комісії 
скоротити вартість послуг аеропорту для авіаційних перевізників 
на понад 15 % за п’ятирічний період, означених показників не 
було досягнуто. Основою ефективної державної політики щодо 
регулювання авіаційної галузі має стати забезпечення ефективної 
дії ринкових механізмів, основаних на конкуренції. Тому держа-
ва має унеможливлювати зловживання ринковою владою з боку 
аеропортів чи з боку авіакомпаній через встановлення чітких 
та прозорих правил доступу до потрібної інфраструктури. При 
цьому важливим питанням залишається збереження економічної 
ефективності функціонування галузі, що викликає конфлікт цілей. 
Тому загальним рішенням є застосування комбінованих рішень, 
які поєднують ринкові механізми та регулятивні норми. Щодо 
розміру аеропортових зборів це може бути розділення надходжень 
аеропорту на різні «каси» від регульованих та нерегульованих 
видів діяльності. Щодо розподілу часових слотів, то таким 
рішенням може стати застосування процедури «координації» 
при розподілі слотів через незалежний регулятивний орган та 
вторинного ринку з монетизованим обміном між авіаційними 
перевізниками.

Постійне зростання обсягів пасажирських перевезень 
повітряним транспортом обумовило зростання завантаженості 
аеропортів, темпи зростання пропускної здатності яких були 
набагато повільніші. Половина найбільш завантажених аеропортів 
світу знаходиться в Європі. Аеропорт Гітроу в Лондоні одним 
із першим стикнувся з проблемою вичерпання вільних слотів, 
особливо в пікові години та утворення заторів з літаків, що при-
бувають та відлітають. Нещодавнє розширення інфраструк-
турного потенціалу аеропорту не змогло вирішити проблему, 
лише полегшало її. За прогнозами до 2040 року з такою самою 
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проблемою стикнуться ще 16 аеропортів в Європі. Тому проблема 
ефективного розподілу та використання слотів з економічної 
та операційної точки зору, стає актуальною та потребує свого 
вирішення. Поточна система регулювання розподілу слотів, 
яка діє починаючи з 2004 року, отримала схвальні відгуки як 
від авіаційних перевізників, так й  аеропортів. Незважаючи 
на обмеження потужності аеропортів та запровадження більш 
жорстких обмежень на рівень карбонових викидів та шумового 
забруднення, кількість рейсів постійно зростала, навіть в 
найбільш завантажених аеропортах. За десять років з 2009 до 2019 
року в трьох аеропортах, де відбувалась процедура координації 
щодо розподілу слотів кількість маршрутів збільшилась з 9000 
до 11500. Використання доступних слотів в таких аеропортах 
досягала майже 100 %, але навіть бюджетні перевізники змогли 
отримати можливість виконувати рейси до цих аеропортів.

Переваги адміністрування процесу розподілу слотів полягають 
у створенні впевненості учасників ринку в сталості правил 
цієї процедури. Координація процедури розподілу слоту між 
аеропортом, перевізниками та незалежним адміністративним 
органом спроможна вирішити складні питання доступу певного 
перевізника до інфраструктури аеропорту. Існує консенсус щодо 
того, що трансакційні витрати, пов’язані з адміністративною 
процедурою є меншими за витрати функціонування ринкових 
механізмів. Наприклад, кожний сезон, тобто шість місяців, 
авіаційні перевізники мають право утримувати слот, якщо вони 
використовували його на 80 % за цей період. При запроваджен-
ні процедури аукціонів перевізники мають в незалежності від 
розподілу та використання слотів в минулому періоді виставляти 
свої цінові пропозиції на отримання слоту в новому періоді. 
Пов’язані з цим трансакційні витрати викликані потребою 
визначити вартість слоту та витрати безпосередньо на проведення 
аукціону. Однак, ці витрати істотно зменшяться з часом тому, що 
учасники ринку будуть більш обізнані щодо процесу аукціону.

Процедура координованого розподілу слотів виявилась більш 
корисною у випадку, коли аеропорт має достатню потужність. 
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Вона допомагає уникнути затримок, перерозподіляє рейси 
протягом доби, оптимізує потік пасажирів в аеропорту та збільшує 
ефективність користування інфраструктурою аеропорту. У 
випадку аеропорту, що стикається з браком потужності, система 
розподілу слотів демонструє певні недоліки. Незрозумілим 
залишається питання ефективності розподілу дефіцитних слотів 
між перевізниками, знижується загальний рівень конкуренції 
через складність потрапляння в завантажені аеропорти нових 
перевізників, бракує розуміння ринкової вартості слотів, що 
ускладнює авіаційним перевізникам оперативне та інвестиційне 
планування, а регулятивним органам – розрахунок обґрунтованих 
тарифів та умови справедливої конкуренції. 

Частково це відбувається через те, що поточні правила розподілу 
слотів, які впроваджені в директиви ЄС, були розроблені ще у 
1993 році та не враховують істотних змін, які відбулись на ринку 
авіаційних перевезень за цей період. Лібералізація авіаційної 
галузі призвела до появи спільного авіаційного простору, 
бюджетні авіалінії відзначились вибуховим зростанням, було 
створено глобальні авіаційні альянси, запроваджено інформаційні 
технології обслуговування пасажирів та організації подорожі 
загалом, з’явились великі перевізники, які використовують 
потужні хаби за межами ЄС, насамперед Стамбул, Катар, Дубай. 
Рівень завантаженості аеропортів значно зріс. В таких умовах 
поточна система розподілу слотів потребує реформування та 
пристосування до поточних умов.

Поняття ефективності системи розподілу слотів по різному 
трактується різними учасниками ринку повітряних перевезень. 
Технічна ефективність спирається на операційні показники, 
такі як використання потужності, обсяг перевезень в пасажиро-
кілометрах, кількість затримок в розкладі рейсів. В свою чергу 
економічна ефективність орієнтується на показники споживчої 
цінності. Й перший, й другий підхід до розуміння ефективності є 
важливим для розробки регулятивної політики.

При організації аукціону в такий спосіб, що сплата за отримання 
слотів буде виступати як незворотні витрати, а не змінні витрати, 



80

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

авіакомпанії в умовах конкуренції не будуть підіймати ціни 
на квітки. В той же час, вигоди від дефіцитного ресурсу, які 
сьогодні отримує перевізник потрапляють або цілком до держави 
або ділиться між державою та аеропортом. В такому випадку 
з’являється економічний стимул в аеропорту для розширення своєї 
потужності. В той час як авіаційні перевізники, що безкоштовно 
утримують дефіцитні слоти та отримують від того вигоду, навпаки 
зацікавлені в збереженні ситуації дефіциту потужності.

Вторинний ринок слотів має сприяти більш ефективному їх 
розподілу та використанню з позиції економічної теорії. Однак, 
вагомих емпирічних доказів на підтримку цього твердження 
бракує. Якщо подивитись на досвід вторинного ринку слотів в 
аеропорту Гітроу, найбільш розвиненому в Європі, то результати 
його діяльності більш ніж суперечливі. Обсяг ринку та кількість 
угод залишається порівняно невеликою, ще менша кількість при-
падає на British Airways, флагманського перевізника в хабі. Вели-
кі компанії, які утримують значну частку слотів в завантажених 
хабах, не беруть активної участі на вторинному ринку слотів, що 
значно знижує його можливості з перерозподілу. 

Ринковий механізм перерозподілу слотів ефективно функціонує, 
тобто надає слоти саме тій авіакомпанії, для якої його цінність є 
найбільшою, за умов відсутності зловживання ринковою владу 
з боку перевізників. Однак, в більшості випадків, в контексті 
конкретного аеропорту деякі авіаційні компанії достатньо 
потужні аби користуватись ринковою владою. Якщо впровадити в 
якості ринкового механізму розподілу слотів аукціон, то потрібно 
передбачити заходи проти зловживання ринковою владою, на 
кшталт обмеження на придбання слотів на одну авіакомпанію, 
або авіакомпанії в альянсі, виділення окремих слотів для нових 
перевізників аби полегшати їм доступ до конкретного аеропорту. 
В будь-якому варіанті, процедура аукціону суттєво відрізняється 
від поточної практики й може привести до ускладнення відносин 
в галузі, що потрібно передбачити у відповідному регулюванні.

Висновки та пропозиції. Основна проблема поточної системи 
розподілу слотів, що базується на процедурі координації через не-
залежний орган полягає в тому, що вона не забезпечує відповідні 
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економічні стимули щодо розподілу слотів в найбільш ефективний 
спосіб, тобто до тих авіаційних перевізників, які потребують 
ці слоти найбільше та готові сплачувати за них найвищу ціну. 
Аеропорти також не отримують економічних стимулів щодо 
розширення своєї потужності. Однак така система дозволяє, по-
перше, впроваджувати довгострокові стратегії ведення бізнесу як 
для авіакомпанії щодо планування та керування своєю мережею 
маршрутів, так й аеропортів щодо рівня завантаженості своєї 
інфраструктури та проєктів з її розширення.

Вторинний ринок слотів, який організований в декількох ве-
ликих аеропортах може виправити викривлення адміністратив-
ного розподілу слотів, надав авіакомпаніям додаткову можли-
вість здійснювати польоти до бажаного аеропорту. Однак, його 
ефективність, особливо у випадку аеропортів-хабів, залежіть від 
поведінки великих компаній, які утримують велику частку слотів. 
Аукціон може забезпечити раціональний розподіл слотів між 
авіаційними перевізниками відповідно до їх оцінки економічної 
цінності. Однак процедура аукціону є достатньо складна, а 
зловживання ринковою владою з боку великих авіаперевізників 
не можна виключати. Тим самим доступ до інфраструктури 
аеропорту для нових перевізників може виявитись ще більш 
обмеженим, ніж при наявній процедурі.

Проблема ефективного розподілу та використання слотів в 
аеропорту є частиною більш загального завдання підвищення 
ефективності авіаційної галузі в контексті використання наявних 
ресурсів та забезпечення справедливої недискримінаційної 
конкуренції. Також важливим є створення умов для сталого 
розвитку галузі через прогнозовані інвестиційні перспективи та 
узгоджені на міжнародному рівні регулятивні режими. Взаємодія 
між аеропортами та авіаційними перевізниками є важливою 
частиною процесу функціонування всієї системи повітряних 
перевезень. Тому будь-які зміні щодо політики регулювання цих 
відносин має враховувати не тільки загальну картину авіаційної 
галузі, але й питання розвитку міжнародної та національної 
транспортної інфраструктури та політику економічного розвитку 
та територіального управління.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ АЭРОПОРТАМИ И АВИАЦИОННЫМИ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОТОВ

В статье рассматривается вопрос регулирования конкурентных отношений  
на рынке воздушных перевозок в контексте экономических и коммерческих 
отношений между аэропортом и авиационным перевозчиком. Раскрыто 
особенности основных походов к распределению слотов (временных промежутков 
использования инфраструктуры аэропорта для посадки, обслуживания и взлёта 
самолётов), которые предусматривают разную степень вовлечения государства 
и соответствующие режимы регулирования. Было определено влияние разных 
подходов на конкурентную ситуацию и на экономическую эффективность 
авиационной отрасли В статье определено особенности процедур распределения 
слотов в Европейском Союзе и в США, представлено оценку экономических 
последствий определённых процедур. На основе полученных результатов были 
предложены методы по оптимизации политики в сфере обеспечения конкурентных 
условий при распределении слотов.

Ключевые слова: авиационная отрасль; аэропорт; авиационный 
перевозчик; распределение слотов; государственное регулирование; конкуренция; 
экономическая эффективность.
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EFFECTIVENESS OF REGULATORY INSTRUMENTS 
IN THE AREA OF RELATIONS BETWEEN AIRPORTS 
AND AIR CARRIERS CONCERNING SLOTS 
DISTRIBUTION

The article regards the issues of regulation of competitive relations on the mar-
ket of air transportation in the context of economic and commercial relations between 
airports and air carriers. The features of the main existing approaches for slot alloca-
tion (a slot is a time interval for using airport facility for landing, ground services and 
take-off of planes). These approaches imply different rate of the state involvement and 
different regulatory regimes. The research reveals the impact of different approaches to 
slot distribution on the competitive situation and economic efficiency of the aviation 
industry. The article defines the specifics of regulation in the field of the slot distribution 
in the European Union and in the USA, the economic outcomes of different distribution 
schemes were assessed. On the basis of the research results the paths for optimization of 
the competition policy in the field of slot allocation were proposed.
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tion; competition; economic efficiency.
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ВЗАЄМОДІЯ МАКРО- І МІКРОРІВНІВ ПРИ 
ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

В статті обґрунтовано зростаючу роль економічної безпеки на всіх рів-
нях господарювання. Доведено, що кожен з рівнів управління: макро-, мезо- та 
мікрорівень, зобов’язані мати свої інструменти в досягненні поставлених цілей  
формування та забезпечення  економічної безпеки. Встановлено, що найбільш 
поширеним трактуванням економічної безпеки на макрорівні є визначення її як 
стану економіки, при якому забезпечується достатньо високе і стійке економічне 
зростання; ефективне задоволення економічних потреб; контроль держави за ру-
хом і використанням національних ресурсів; захист економічних інтересів країни 
на національному і міжнародному рівнях.  Економічна безпека на мікрорівні роз-
глядається як результат інтеграції різних видів і напрямків діяльності організації 
на основі збалансованого поєднання організаційних, економічних, соціальних та 
інших факторів, при якому забезпечується захист економічних інтересів представ-
ників усіх зацікавлених сторін і створюються умови для подальшого організацій-
ного зростання, збільшення бізнесу, підвищення якості життя працівників, забез-
печення стійкості розвитку організації і її збереження як цілісного утворення. На 
основі наведених визначень сутності економічної безпеки її складових, суб’єктів та 
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об’єктів, ключового функціоналу на макрорівні та макрорівні, розроблено модель вза-
ємодії макро- і мікрорівнів економічної безпеки, яка передбачає симбіоз організацій-
но-економічних механізмів та систем управління економічною безпекою як на рівні 
підприємства так і на рівні держави.

Ключові слова: економічна безпека; загроза; макросередовище; ме-
неджмент економічної безпеки; мікросередовище;  модель взаємодії; складо-
вий елемент.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах постій-
ної трансформації світової економіки суб’єкти господарювання 
змушені адаптуватися до умов політичної та соціально-економіч-
ної нестабільності та вести активний пошук адекватних рішень 
найскладніших проблем та шляхів зниження загроз власного 
функціонування,  в результаті чого виникає проблема створення 
та реалізації систем забезпечення економічної безпеки, здатної 
створити умови для зниження рівня загроз діяльності суб’єктів 
господарювання, що і стає одним з найважливіших завдань сучас-
ної науки та практики. З посиленням процесів глобалізації значно 
посилюється і роль економічної безпеки на всіх рівнях господа-
рювання, зокрема через те, що світові фінансові кризи обумови-
ли необхідність формування налагодженої системи фінансового, 
інформаційного, соціального та інших видів захисту, які б змогли 
забезпечити розвиток окремих бізнес-суб’єктів так і економіки 
країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Широке коло дослі-
джень присвячено вивченню різних аспектів управління економіч-
ною безпекою на рівні держави або на рівні окремих суб’єктів гос-
подарської діяльності, тобто менеджменту економічної безпеки на 
макрорівні – рівні держави та на мікрорівні – безпека підприємства, 
зокрема праці Артемьєва О., Беденко Н.,  Васильціва Т., Войнарен-
ка М., Деружинського В., Дячкова Д., Кисєльової І.,  Ковальова Д., 
Косенко І., Ляшенко О., Маркіної І., Олейнікової Є., Сєнчагова В., 
Симонович Н.,  Сухорукової А., Сухорукової Т., Сьомича М., Яре-
менко О. та інших.

Водночас, кожен з рівнів управління: макро-, мезо- та мікрорі-
вень, зобов’язані мати свої інструменти в досягненні поставлених 
цілей формування економічної безпеки. Разом з тим, публікації з 
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проблематики економічної безпеки виявляють недостатню розро-
бленість цієї проблеми, в аспекті встановлення взаємодії макро- і 
мікрорівнів при формуванні ефективного менеджменту економіч-
ної безпеки, що і визначає необхідність подальших досліджень в 
даній предметній області.

Постановка завдання. Мета статті – встановлення взаємодії 
макро- і мікрорівнів при формуванні ефективного менеджменту 
економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування но-
вої парадигми безпекології передбачає не тільки переосмислення 
усталених менеджменту, а й розробку концептуальних засад еко-
номічної безпеки, адекватних сучасним реаліям. Унаслідок кон-
кретно-історичної обумовленості мінливості умов функціонуван-
ня підприємств такі засади апріорі є відносно стійкими. Саме цей 
факт, з одного боку, зумовлює різноманітність поглядів на еконо-
мічну безпеку підприємств, а, з іншого боку, пояснює її ґенез [8].

Для обґрунтування даного питання необхідно звернутися до 
поняття економічної безпеки на макрорівні, «виходячи з розумін-
ня її сутності як інтегрованої оцінки стану економіки та інсти-
тутів влади, при якому забезпечується гарантований захист на-
ціональних інтересів, соціально спрямований розвиток країни в 
цілому» [11].

Отже, одним з найпоширеніших є трактування економічної 
безпеки на макрорівні визначає її як стан економіки, при якому 
забезпечується достатньо високе і стійке економічне зростання; 
ефективне задоволення економічних потреб; контроль держави 
за рухом і використанням національних ресурсів; захист еконо-
мічних інтересів країни на національному і міжнародному рівнях. 
Економічна безпека розглядається як складова національної без-
пеки, її фундамент і матеріальна основа (рис. 1).
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Рис. 1. Трирівнева модель визначення сутності економічної 
безпеки на макрорівні

Джерело: розроблено авторами на основі 8, 9, 12, 14.

Таким чином фактори забезпечення економічної безпеки на 
маркорівні є комплекс складових, що впливають на параметри 
безпеки (рис. 2).
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Джерело: сформовано авторами.
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подарського сектора економіки забезпечувати населення продо-
вольством, а промисловість – необхідною сільськогосподарською 
сировиною.

Технологічна складова економічної безпеки передбачає такий 
стан науково-технічного потенціалу к, який гарантує в мінімаль-
но короткі терміни самостійну розробку новітніх технологічних 
рішень. Підвищення самозабезпеченості країни в ключових тех-
нологіях, нарощування технологічного потенціалу на основі но-
вітніх науково-технічних досягнень, безсумнівно, зміцнить її еко-
номічну безпеку. 

Фінансова безпека – поняття, яке включає комплекс методів 
щодо захисту економічних інтересів держави на макрорівні та 
фінансової діяльності господарюючих суб’єктів на мікрорівні. 
На макрорівні фінансова безпека виступає як здатність держави 
адекватно реагувати на внутрішні та зовнішні негативні фактори 
фінансового впливу. Це явище вказує на стан і готовність фінан-
сової системи держави до швидкого, ефективного реагування та 
надійного фінансового забезпечення економічних потреб в роз-
мірах, які будуть достатні для підтримки необхідного рівня еко-
номічної безпеки країни. 

В системі економічної безпеки велику роль відіграє енергетич-
на складова, яка передбачає забезпечення стабільності поставок 
енергоносіїв для суб’єктів господарювання. Водночас, енергетич-
на складова може стати обмежувачем економічного зростання. 

У структурі економічної безпеки особливе місце займає управ-
лінська складова, яка включає цілий набір різноманітних вмінь, 
навичок, компетентносте необхідних управлінському персоналу 
для реалізації функцій управління в масштабі макро- і мікрорів-
ня. У літературі виділяють дві основні групи умінь і навичок, яки-
ми повинні досконало володіти фахівці в галузі управління: 

– перша група передбачає уміння реалізувати управлінський 
цикл, спрямований на успішне вирішення проблеми, вміння ви-
значати перспективні цілі, раціонально планувати власну діяль-
ність та роботу підлеглих, чітко доводити завдання до виконавців, 
дотримуватися режиму.
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– друга група умінь пов’язана з комунікативною функцією. Це, 
перш за все, вміння менеджера спілкуватися з людьми, налаго-
джувати контакти з співробітниками, партнерами, представни-
ками зовнішніх організацій і державних структур. До цієї групи 
належать також уміння слухати співрозмовника, емпатія, оратор-
ське мистецтво, контроль емоцій [9, 15]. 

В умовах соціально-економічних трансформацій, економічна 
безпека суб’єктів макро- та макрорівнів значною мірою визна-
чаються якістю управлінського потенціалу та ефективністю сис-
тем управління. Слід відзначити, що на більшості підприємств 
залишається спрощене уявлення про проектування та принципи 
управління соціально-економічними системами, та, водночас, не 
приділено належної уваги створенню сучасної системи управ-
ління фінансами (перш за все, управління витратами), розробці 
детальних маркетингових програм просування продукції, що ви-
пускається на внутрішній або зовнішній ринок, реструктуризації 
підприємств, проектуванню ефективних організаційних струк-
тур, розширенню масштабів і підвищення ролі інформаційних 
технологій, комп’ютерних мереж, телекомунікацій тощо.

Інформаційна складова економічної безпеки передбачає такий 
порядок взаємного обміну економічними, соціальними, науково-
технічними та військовими відомостями всередині народногоспо-
дарського комплексу і зарубіжними партнерами, при якому буде 
гарантуватися належна таємниця ведення бізнесу в інтересах дер-
жави, суспільства і господарюючого суб’єкта водночас [13]. Ін-
формаційна функція системи економічної безпеки полягає в отри-
манні системою в цілому і її елементами інформації, необхідної 
для здійснення узгодженої і цілеспрямованої діяльності по до-
сягненню поставлених цілей.  Велике значення для забезпечення 
економічної безпеки держави має її техніко-виробнича складова. 
Під нею розуміється здатність індустрії країни у разі порушення 
зовнішньоекономічних зв’язків або внутрішніх соціально-еконо-
мічних відносин оперативно компенсувати їх негативні результа-
ти, стійко здійснювати розширене виробниче виробництво, задо-
вольняти суспільні потреби. Вона тісно пов’язана як з матеріаль-
но-речовими, так і із соціальними факторами виробництва.
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На макрорівні економічна безпека розглядається за схожою 
трирівненою моделлю (рис. 3). 

Рис. 3. Трирівнева модель визначення сутності економічної 
безпеки на мікрорівні

Джерело: розроблено авторами на основі 5, 7, 10, 15.
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приємства і персонал, економічна політика підприємства, забез-
печення фінансової незалежності і стійкості, управління конку-
рентоспроможністю підприємства, маркетинг, інноваційна діяль-
ність, непередбачені обставини тощо [4].

Узагальнюючи ствердження вчених-економістів, можна ствер-
джувати, що економічна безпека мікрорівня складається з: інфор-
маційної, силової, інституційно-правової, техніко-технологічної, 
інтелектуально-кадрової, фінансово-економічної та екологічної 
складових [3, 4, 12].

Відповідно до іншої класифікації, можна виділити наступні 
фактори економічної безпеки підприємства на рівні підприєм-
ства: організаційна структура підприємства, персонал, технології, 
інновації, інформаційне середовище, менеджмент, майно підпри-
ємства, фінанси підприємства. Перераховані фактори є не тіль-
ки елементами забезпечення економічної безпеки підприємства, 
а й джерелами потенційних загроз. Тому виникає необхідність 
роботи в організації топ-менеджерів, які приділяли б увагу обом 
аспектам даної проблеми. При цьому важливо визначити питому 
вагу кожного з факторів у загальному рівні ризиків підприємства 
і їх участь в процесі забезпечення економічної безпеки.

Досягнення ефективного управління підприємством і забезпе-
чення економічної безпеки можна тільки за допомогою створення 
цілісної системи управління перерахованими вище факторами і їх 
ранжування (рис. 4).

Рис. 4. Складові елементи економічної безпеки на мікрорівні

Джерело: сформовано авторами на основі 3, 4, 5, 10, 12.
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Враховуючи наведені визначення сутності економіч-
ної безпеки її складові, суб’єкти та об’єкти, ключовий 
функціонал на макрорівні та макрорівні, розроблено мо-
дель взаємодії макро- і мікрорівнів економічної безпеки,  
яка передбачає симбіоз організаційно-економічних механізмів та 
систем управління економічною безпекою як на рівні підприємства 
так і на рівні регіону, держави (рис. 5). 

Така модель передбачає взаємодію суб’єктів системи управ-
ління інформаційною безпекою на рівні підприємства (топ-
менеджмент підприємства, спеціальні органи управління та пер-
сонал  підприємства) через виконання функцій, реалізацію прин-
ципів, використання методів, форм та інструментів управління 
економічною безпекою, реалізацію політики забезпечення еконо-
мічної безпеки та визначення методик і методів її оцінки.

Рис. 5. Модель взаємодії макро- і мікрорівнів менеджменту 
економічної безпеки

Джерело: авторська розробка.
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А також на рівні держави – органи управління законодавчої 
та виконавчої гілок влади та інші спеціалізовані суб’єкти (Прези-
дент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; 
Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; 
суди загальної юрисдикції; Генеральна прокуратура України; міс-
цеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; 
Збройні сили України, Служба безпеки України, Служба зовніш-
ньої розвідки України, Механізми державного управління, держав-
не управління та місцеве самоврядування, прикордонна служба 
України та інші військові формування, утворені відповідно до за-
конів України; громадяни України, об’єднання громадян) [1] через 
реалізацію функцій організації, регулювання та контролю стану 
економічної безпеки на рівні регіонів та на рівні країни в цілому.

Крім основних завдань моделі економічної безпеки можна виді-
лити наступні: захист законних прав та інтересів суб’єктів на ма-
кро- та мікрорівнях; аналіз даних і прогнозування тенденцій зміни 
показників  економічної безпеки; своєчасне виявлення можливих 
зовнішніх загроз безпеки; недопущення проникнення структур 
економічної розвідки; протидія технічному проникненню; захист 
інформації, що становить комерційну таємницю та інші.

Висновки та пропозиції.  Таким чином, економічні загрози 
на макро- і мікрорівнях, як сукупність умов і факторів, що ство-
рюють підстави для нанесення прямих або непрямих збитків 
суб’єктам господарювання різних рівнів, вимагають нових на-
уково-практичних підходів до вирішення актуальних проблем у 
сфері економічної безпеки. З цією метою запропонована модель 
взаємодії макро- і мікрорівнів менеджменту економічної безпеки, 
основним завданням якої стало визначення ключових напрямів 
взаємодії суб’єктів державного рівня та суб’єктів господарюван-
ня  задля визначення завдань та  напрямів співпраці задля забез-
печення економічної незалежності та захищеності на різних рів-
нях господарювання. Зазначене потребує побудови організацій-
но-економічного механізму взаємодії розглянутих суб’єктів з де-
талізацією функцій та завдань  для кожного з них, що і планується 
відобразити в подальших дослідженнях авторів.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАКРО- И 
МИКРОУРОВНЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье обосновано возрастающую роль экономической безопасности на 
всех уровнях хозяйствования. Доказано, что каждый из уровней управления: ма-
кро-, мезо- и микроуровень, должны иметь свои инструменты в достижении по-
ставленных целей формирования и обеспечения экономической безопасности. 
Установлено, что наиболее распространенной трактовкой экономической без-
опасности на макроуровне является определение ее как состояния экономики, при 
котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост; 
эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства 
за движением и использованием национальных ресурсов; защита экономических 
интересов страны на национальном и международном уровнях. Экономическая 
безопасность на микроуровне рассматривается как результат интеграции различ-
ных видов и направлений деятельности организации на основе сбалансированного 
сочетания организационных, экономических, социальных и других факторов, при 
котором обеспечивается защита экономических интересов представителей всех за-
интересованных сторон и создаются условия для дальнейшего организационного 
роста, увеличение бизнеса, повышения качества жизни работников, обеспечения 
устойчивости развития организации и ее сохранения как целостного образования. 
На основе приведенных определений сущности экономической безопасности ее 
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составляющих, субъектов и объектов, ключевого функционала на макроуровне и 
макроуровне, разработана модель взаимодействия макро- и микроуровней эконо-
мической безопасности, которая предусматривает симбиоз организационно-эконо-
мических механизмов и систем управления экономической безопасностью как на 
уровне предприятия так и на уровне государства.

Ключевые слова: макросреда; менеджмент экономической безопасности; 
микросреда; модель взаимодействия; составной элемент; угроза; экономическая 
безопасность. 
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INTERACTION OF MACRO- AND MICRO-LEVELS 
IN THE FORMATION OF EFFECTIVE ECONOMIC 
SECURITY MANAGEMENT

The article substantiates the growing role of economic security at all levels 
of management. It is proved that each of the levels of government: macro-, meso- and 
micro-level, must have their own tools in achieving the goals of forming and ensuring 
economic security. It is established that the most common interpretation of economic 
security at the macro level is to define it as a state of the economy in which a sufficiently 
high and stable economic growth is ensured; effective satisfaction of economic needs; 
state control over the movement and use of national resources; protection of the coun-
try’s economic interests at the national and international levels. Economic security at 
the micro level is seen as a result of integration of different types and activities of the 
organization on the basis of a balanced combination of organizational, economic, social 
and other factors, which protects the economic interests of all stakeholders and creates 
conditions for further organizational growth, business growth, quality improvement, life 
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of employees, ensuring the sustainability of the organization and its preservation as a 
whole. Based on the above definitions of the essence of economic security of its compo-
nents, subjects and objects, key functionality at the macro and macro levels, a model of 
interaction of macro and micro levels of economic security is developed, which provides 
a symbiosis of organizational and economic mechanisms and economic security manage-
ment systems, enterprises and at the level of the region, the state. The proposed model 
provides for the interaction of the subjects of information security management system 
at the enterprise level (top management of the enterprise, special management bodies and 
personnel of the enterprise) through the implementation of functions, implementation of 
principles, use of methods, forms and tools of economic security management. defini-
tion of methods and methods of its assessment, as well as at the state level – governing 
bodies of the legislative and executive branches of government and other specialized 
entities through the implementation of functions of organization, regulation and control 
of economic security at the national level.

Keywords: component; economic security management; economic security; 
macroenvironment; microenvironment; model of interaction; threat.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТА 
DATA MINING  У ЗАХОДАХ З КОНКУРЕНТНОЇ 
РОЗВІДКИ

 
У статті запропоновано використання у сучасних динамічних умовах 

використання інструменту data mining, як реальний аналіз вже зібраної інформації 
про конкурентів. Загальновідомий статистичний аналіз полягає в тому, що 
спочатку дослідник висуває гіпотезу про зв’язок або незалежність ознак, яку 
потім перевіряє на статистичну значущість. Аналіз ефективної інформації у data 
mining, на відміну від статистичного аналізу, являє собою деякий стандартний 
ланцюг процедур, що практично не залишає можливості для творчого підходу в 
рамках власне математичної статистики. Перш за все, data mining спрямований 
на практичне застосування результатів аналізу, а не принципове дослідження 
структури аналізованих явищ або суб’єктів діяльності. Якщо на підставі виявленої 
закономірності не можна прийняти ніякого рішення, то ця закономірність для data 
mining не існує.

Ключові слова: розвідка; data mining; інформація; конкуренто-
спроможність; слайсинг; індикатор; метод; категорія; аналіз; структура.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні 
ситуація, як на внутрішніх ринках, так і на світових, ускладняється 
з новим викликом – пандемією респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, яка змусила 
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значно скорегувати ринкові дії на ринку майже всіх суб’єктів 
господарювання. Необхідним є пошук нових інструментів 
аналізу і відповідних дій. В урядових документах відмічається, 
що така неочікувана ситуація «…вкрай негативно вплинула на 
діяльність бізнесу. Велика кількість підприємств різних секторів 
економіки зіткнулася з неможливістю проводити господарську 
діяльність, втратила доходи та опинилися на межі закриття. 
Ситуація погіршується також процесами, які відбуваються у світі. 
Водночас глобальні зміни створюють для української економіки 
і нові можливості, а саме: зростання попиту на продовольство 
при зниженні пропозиції; переміщення промислових виробництв 
з Азії в Європу, ближче до ринків збуту; поширення експорту 
високотехнологічної промислової продукції з використанням 
потенціалу України в інформаційних технологіях тощо» [3, с. 7].

У таких умовах, що ускладняються, варто звернути увагу 
на нові інструменти. Робота аналітики з системою data mining 
міститься у тому, щоб народити деяку нову систему взаємозв’язків 
між термінами, якої до цього не існувало. Класичні методи 
обробки інформації пропускають вихідні гіпотеза відносно 
змістовних взаємозв’язки між змінними і між об’єктами. Data 
mining примушує вигадувати те, що не припускалося, після того, 
як комп’ютер надав менеджеру чергове завдання-загадку.

Не слід висувати гіпотези з принципів. Ті, хто працюють у 
сучасній конкурентній розвідки, не роблять цього примусова з 
трьох причин. Гіпотезу неможливо висунути зразу при наявності 
величезне та розмірів інформації. Гіпотези небезпечна висовувати, 
коли між версіями є тільки невеликі нюанси. На кінець, якщо ти 
її висовує, то це означає, що деякої інформації ви надаєте більше 
значення ніж іншій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під час 
підготовки цієї статті автори використовували праці таких 
фахівців з питань конкурентоспроможності підприємств, 
конкурентної розвідки і захисту бізнесу: Бабец О. [1], 
Воронов Ю. [2], Джілау Б. [4], Зозульов  А. [7], Ковтун О. 
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[8], Меджибовська Н. [9], Меркулов М. [5; 12], Петрович Й. 
[10], Прескотт Дж. І Міллер С. [11], Яковенко О. [12]. Так, 
Меджибовська Н. звертає увагу на вплив міжорганізаційних і 
інформаційних систем на конкурентоспроможність підприємства 
і досліджує їх вплив на спроможність підприємства утримувати 
або розширювати свою ринкову нішу [9, с. 36-37]. А Ковтун О. 
рекомендує використовувати інструмент SPACE-матрицю для  
відбору стратегічної альтернативи (захисної, консервативної, 
агресивної або конкурентної) для визначення напряму розвитку 
підприємства [8, с. 55]. Зозульов А. наполягає: «Щоб бути 
конкурентоспроможною, компанія повинна мати конкурентні 
переваги. Для підприємства існує три основні шляхи знаходження 
конкурентних переваг: стати краще самому, ослабити конкурента 
або змінити ринкове середовище» [7, с. 33]. Воронов Ю. робить 
наголос: «Конкурентна розвідка вивчає тільки зміни. Якщо на 
ринку вже спокійно, ціни не змінюються, усі конкуренти задоволені 
зайнятими ринковими нішами, не роблять спробу переподілити 
ринок – конкурентна розвідка лише перевіряє, дійсно це так? Не 
відбувається щось небудь, що перебуває майбутнім змінам цін 
і асортименту? [2, с.  32]. Меркулов М. відмічає, що «Отримана 
різними способами інформації стане корисною тільки після того, 
як всі дані будуть піддані необхідному аналізу і гранично точному 
тлумаченню» [5, с. 306]. А у висновках наполягає: «Конкурентна 
розвідка, що розуміється як аналітичне забезпечення можливих 
керівних рішень, є одним з інструментів менеджменту, роль 
якого в умов конкурентної боротьби явно недооцінюється 
багатьма українськими керівниками та підприємствами»  
[5, с. 419]. Яковенко Ю. зосереджує увагу, що «…ефективність 
конкурентної розвідки, у першу чергу, забезпечується 
дотримання загальновизнаних принципів її здійснення, до яких 
відносять: дотримання правових та етичних норм; безперервності 
та комплексності здійснення; конфіденційності» [12, с. 175]. 
Петрович Й. узагальнює: «Успішним розвитком економіки 
країни можна назвати тоді, коли вона допускає і нарощує випуску 
конкурентоспроможної продукції» [10, с. 3].
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Постановка завдання. Метою цього дослідження є 
обґрунтування використання інструмента data mining 
у заходах з конкурентної розвідки з ціллю підвищити 
конкурентоспроможність і стійкість суб’єктів господарювання 
на ринку профільної продукції та уникати непередбачуваних дій 
конкурентів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досить важко 
з економічної точки зору перевести словосполучення «data 
mining». «Майнінг» окремо перевести можна як «видобуток 
(корисних копалин)» (від «mine» – шахта, рудник). «Data» – це 
дані, інформація. Але «data mining» разом – це не видобуток 
інформації, а скоріше «розкопки», які веде дослідник всередині 
вже зібраної інформації.

А. Визначення поняття «data mining». Що ж таке data mining? 
Наведемо спочатку кілька визначень поняття «data mining», 
зібраних з різних джерел.
1. Виділення з даних неявної та неструктурованої інформації, 

подання її у зручному вигляді.
2. Аналіз та подання деталізованих даних для вирішення про-

блем бізнесу.
3. Обробка великих обсягів даних для виділення структур 

(patterns).
4. Виявлення нових значущих кореляцій і тенденцій в даних ве-

ликого обсягу.
5. Процес, мета якого виявити нові значущі кореляції, зразки та 

тенденції в результаті просіювання великого обсягу даних, що 
зберігаються, з використанням методик розпізнавання зразків 
плюс застосування статистичних і математичних методів.

6. Автоматичне виділення ефективної інформації з великих баз 
даних.

7. Аналіз інформації в базі даних з метою відшукання аномалій і 
трендів без виявлення смислового значення записів.

8. Процес виявлення в недостатніх даних раніше невідомих не-
тривіальних практично корисних і доступних інтерпретацій 
знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах люд-
ської діяльності.
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9. Інформаційний інструмент керування, за допомогою якого 
можливо розкривати структури, здатні приводити до рішень 
за умов невизначеності.

Іноді data mining прирівнюють до «виявлення знань» (knowledge 
discovery), під яким розуміється знаходження прихованих 
структур, регулярності (patterns), що перетворюють інформацію 
на знання [2, с. 68]. Так, при оцінки конкурентоспроможності 
конкуруючих підприємств. Автори дотримувалися певного 
алгоритму (рис. 1).

Загальновідомий статистичний аналіз полягає в тому, що 
спочатку дослідник висуває гіпотезу про зв’язок або незалежність 
ознак, яку потім перевіряють на статистичну значущість. 
«Видобуток ефективної інформації» (data mining), на відміну 
від статистичного аналізу, являє деякий стандартний, ланцюг 
процедур, що практично не залишає можливості для творчого 
підходу в рамках власне математичної статистики.  

Що ж обмежує творчість data mining? Перш за все, data mining 
спрямований на практичне застосування результатів аналізу, 
а не на принципове дослідження структури аналізованих явищ 
або суб’єктів діяльності. Іншими словами, якщо на підставі 
виявленої закономірності не можна прийняти ніякого рішення, 
то ця закономірність для data mining не існує.

Б. Основні процедури data mining. Ці процедури можна: 
визначити так: «Новий оптимальний розкрій». Проти одного з 
клієнтів працювали вісім конкурентів. Становище було настільки 
важким, що у нього склалася думка: «Поодинці не вижити». І тут 
з’явилася потреба у відповіді на запитання: «З ким із конкурентів 
доцільно домовлятися про співпрацю?». Адже перебір майбутніх 
партнерів – справа неприпустима. Інформації та чутки про перші 
ж переговори потечуть рікою. До кожного наступного кандидата 
доведеться йти, погоджуючись на все більш важкі умови 
співпраці.
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Рис 1. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності 
підприємства під час проведення заходів з конкурентної 

розвідки

Джерело: розробка автора.

Рис 1. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності підприємства під час 
проведення заходів з конкурентної розвідки 

Джерело: розробка автора. 
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У процесі проведення конкурентних заходів з конкурентних 
переваг конкретних виробничих підприємств Одеської області, 
що відбувалися у межах проведення реального консалтингового 
проекту [6] були визначені слідуючи індикатори (табл. 1), що 
дали змогу оцінити комплексно стан ринкової та внутрішньої 
ефективності досліджуваних підприємств (табл. 2).

Таблиця 1
Індикатор оцінки якості управління окремими виноробними 

підприємствами

Індикатор
Значення індикатора

ПаТК 
«Шабо»

ПрАТ 
«Одесавинпром»

ТОВ 
«Винтрест»

Ринкові індикатори

Валовий прибуток у 
загальному обсягу 

реалізації продукції, %

42 33 38

Рентабельність 
продукції за 

сегментами ринку, %

23 11 19

Частка витрат на 
маркетинг у загальних 

витратах, %

20 13 15

Зростання кількості 
відвідувань сайту 

компанії, % у місяць

78 53 62

Зростання кількості 
замовлень продукції 
через сайту компанії, 

% у місяць

81 43 69

Зміна частка компанії 
на ринку, %

11 8 10

Організаційно-технологічні індикатори
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Частка 
адміністративних 

витрат в загальному 
обсягу реалізації 

продукції, %

13 8 11

Середня вартість 
упаковки у вартості 

реалізованої продукції, 
%

12 8 13

Частка винограду в 
собівартості вина, %

21 20 20

Частка винограду 
власного виробництва, 

%

45 70 74

Вміст цукру у 
сировині (для сухих 

вин), г/дм3

21 17 23

Титрована кислотність 
продукції, г/дм3

4 5 5

Відсоток відходів 
від переробленого 

винограду, %

6 8 3

Зростання обсягу 
реалізованої продукції, 

% у місяць

8 9 9

Фінансові індикатори

Частка власного 
капіталу в загальному 

капіталі, %

45 32 41

Чистий прибуток на 
одного працюючого, 

тис. грн.

43 28 36

продовження Таблиці 1
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Рентабельність 
реалізованої продукції, 

%

18 11 14

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

0,4 0,3 0.4

Коефіцієнт покриття 
(загальної ліквідності)

2,5 2,1 2,6

Денний обсяг 
реалізації на одного 
працюючого, тис.

8 7 8

Кадрові індикатори

Частка досвідчених 
працівників (зі стажем 

роботи за основним 
профілем від 5 років), 

%

76 65 77

Частка дипломованих 
інженерно-технічних 

працівників в 
загальній кількості 

працюючих, %

46 28 35

Частка кваліфікованих 
менеджерів 

(керівників) в 
загальній кількості 

працюючих, %

24 20 21

Неявки на роботу за 
балансом робочого 

часу, % у місяць

4 5 3

Джерело: сформовано автором.

закінчення Таблиці 1
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Таблиця 2 
Інтегральна оцінка ефективності функціонування 

виноробних підприємств

Показники
Показники виноробних підприємств

ПрАТ 
«Одесавинпром»

ТОВ 
«Винтрест»

ПрТК 
«Шабо»

Обсяг продажів 
на одного 

працюючого, тис. 
грн

120,1 141,9 137,6

Фондовіддача, ум.од. 115,2 132,1 118,9
Матеріаловіддача, 

ум.од.
109,4 123,1 118,3

Оборотність оборотних 
активів, ум.од.

107,3 112,3 111,5

оцінка ефективності 
управління 

змінами, ум.од.

112,9 120,4 121,2

Джерело: сформовано автором.

Перевага ТОВ «ПрТК «ШАБО»» підтверджується його 
активною експертноорієнтовною діяльністю і серйозним 
відношенням до якості продукції, своєчасного технологічного 
оновлення виробництва.

Були обрані різні характеристики конкурентів, кількістю 
близько сорока, від чисельності персоналу до родинних зв’язків 
з представниками влади. Потім проведено «розрізання» цієї 
групи на частини, максимально відрізняються одна від одної. 
До однієї щупи потрапили два конкуренти, до іншої - шість. 
Було докладно описано відмінності цих груп і які ходи можуть 
бути вжиті для того, щоб схилити до співпраці будь-якого члена 
кожної групи. Замовник уважно ознайомився з пропозиціями та 
вирішив, що вибирати потрібно з маленької групи – тієї, де два 
конкурента. Було отримане нове завдання: ще більш детально 
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описати відмінності двох конкурентів, які опинилися в одній 
групі і, порівняно з іншими, близьких один до одного. Зрештою, 
вибір був зроблений. І переговори виявилися на рідкість вдалими. 
Характерним і, на жаль, типовим, побічним результатом цієї 
роботи стало те, що до сих пір клієнт переконаний, що успіх був 
забезпечений його талантом парламентера, а не малозрозумілою 
«суєтою навколо цифр».

З усіх процедур data mining виділяє одну, найбільш показову 
як за незвичайністю (малою поширеністю), так і за явною 
користю, що походить від використання цього методу, званого 
слайсинг. Отже, в системі data mining найчастіше процедури 
аналізу починаються з «розрізання» досліджуваної сукупності, 
з слайсинга (slicing, від слова to slice – розрізати). При цьому 
використовується принцип «повного відриву від змісту», тобто 
статистична сукупність розглядається просто як набір точок в 
багатовимірному просторі. Точки розташовані нерівномірно: в 
одних місцях є згущення точок, в інших вони розташовані рідко, 
є і абсолютно порожні зони. Відстані між точками різні, різний й 
розподіл проекції цих точок на осі ознак. З формальної точки зору, 
один поділ сукупності на дві частини буде більш обґрунтованим, 
ніж інший. Зміст у даному випадку відступає на задній план.

Замість того щоб розділяти сукупність на змістовно 
обґрунтовані групи (що найчастіше і робиться), при слайсингу 
спочатку розділяють сукупність за формальними критеріями, а 
тільки потім намагаються узгодити отриманий поділ з деякими 
змістовними критеріями, що пояснюють. Така «вивернута» 
послідовність дещо незвична для багатьох, які звикли працювати 
відразу на підставі змістовних критеріїв. Однак через зовсім 
короткий час, «одного разу згрішивши», такі фахівці із 
захопленням розгадують загадки, які підносить їм алгоритм 
слайсингу, що формально працює.

Слайсинг іноді плутають з кластеризацією. тобто з виділенням 
груп об’єктів за всіма ознаками відразу. Але потрібно пам’ятати, 
що кластеризація – це аналіз структури об’єктів, а за допомогою 
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слайсингу аналізують структуру ознак. З досвіду слайсинг більш 
вдалий для аналітики конкурентної розвідки, ніж кластеризація.

За допомогою слайсингу з’ясовують ті приховані елементи 
інформації, які навряд чи можуть бути виявлені за допомогою 
інших методів. Попередник слайсингу в математичній статистиці – 
дискримінантний аналіз. Відношення між ними такі самі, як між 
технічним аналізом курсів цінних паперів і академічним аналізом 
тенденцій ринку.

Ще більш близька аналогія протиставлення може бути залучена 
з історії самої математичної статистики. Коли з’явилися перші 
роботи з планування експерименту, то в пристойних статистичних 
журналах їх не друкували Як же так? Без перевірки близькості 
емпіричного розподілу до нормального та ще на підставі малої 
вибірки щось там рахувати? Це ненауково. Минуло два або три 
десятиліття, поки противники нових методів заспокоїлися.

Так і продовжують існувати дві лінії: високонаукова (аналіз 
трендів, перевірка на відповідність нормальному розподілу, 
дискримінантний аналіз) і прикладна (технічний аналіз, 
планування експерименту, а ось тепер і слайсинг). Чиняться 
спроби більш тісної ув’язки нових методів і прийомів аналізу 
з теорією ймовірностей. Але практичне використання триває, 
дослідники- практики не можуть чекати, поки використовувані 
ними методи будуть обґрунтовані з усією науковою повнотою.

В. Процедури асоціювання. Було б неправильно бачити в системі 
data mining деяку єдину методику; під цим ім’ям, як, втім, і під 
ім’ям «кібернетика», розуміється набір розрізнених математико-
статистичних методів, до числа яких належить асоціювання, 
тобто об’єднання в групи схожих об’єктів. Кластеризація, яка 
вже згадувалася, являє собою окремий випадок і найбільш 
розвинену процедуру асоціювання. Об’єднання об’єктів в рамках 
кластеризації ієрархічне. Дрібні групи об’єктів виявляються 
вкладеними в більші. Останнім часом в пакети програм data mining 
включаються і новомодні методи: нечітка логіка, розмиті безлічі, 
генетичні алгоритми, фрактальні перетворення, нейронні мережі. 
Загальний принцип такий: неважливо, які методи, головне – щоб 
поставлене завдання було виконано [2, с. 61].
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Існує кілька спеціалізованих програмних пакетів, що 
містять набір процедур data mining. Але на практиці зазвичай 
користуються модулем Data Miner, який включений до широко 
відомої статистичної програми STATISTICA [13].

Його основу складає програма слайсингу General Slicer 
/ Dicer Explorer. Крім цього, в складі модуля є програма 
класифікації General Classifier. Ця програма включає в себе 
блоки побудови регресійних моделей, класифікації за зразками 
та дискримінантним аналізом. Спеціалізована програма General 
Modeler / Multivariate Explorer містить набір методів множинної 
регресії та факторного аналізу. Програма дозволяє складати 
довільні структурні рівняння. Програма General Forecaster, 
ще один компонент модуля Data Miner, являє широкий вибір 
традиційних методів прогнозування: розподілені лаги, виділення 
сезонних коливань, експоненціальне згладжування. І завершує 
набір елементів модуля програма нейронних мереж.

У сучасних системах моніторингу та конкурентної розвідки 
data mining починають використовувати не тільки стандартні 
схеми, але і вбудовують ці схеми в системи введення інформації. 
Кожна нова порція інформації піддається аналізу відразу ж після 
того, як вона надійшла. Такі процедури називаються аналітичним 
процесом on-line (On-Line Analytic Processing – OLAP) або 
«швидкий аналіз багатовимірної інформації, що розподіляється» 
(Fast Analysis Of Shared Multidimensional Information – FASMI).

Г. Переваги data mining у конкурентній розвідці. Чому data 
mining хороший для конкурентної розвідки? Як говорилося вище, 
в традиційній обробці даних передбачається, що спочатку повинна 
бути висунута гіпотеза про зв’язок змінних або їх комплексів, 
але за цим стоїть і неформальна, змістовна гіпотеза. Аналітика в 
конкурентній розвідці схожа на повну сюрпризів роботу сапера. 
Ось зустрілося щось несподіване, і це потрібно вивчити ретельно, 
визначити безпомилково.

Не буде перебільшенням сказати, що спочатку сформувалися 
професійні здібності інтерпретувати несподівані результати, і 
тільки потім з’явилася (стала можливою) система data mining.
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Тоді з усією гостротою постала кадрова проблема. Кращі 
аналітики, інтерпретатори розрізнених відомостей знаходяться 
серед тих, хто може мислити не тільки логічно, але і образно. Кращі 
кандидати, здатні працювати з «подарунками», які підносить їм 
методика data mining, не завжди міркують послідовно. Іноді вони 
просто дратують, коли перескакують з одного на інше без видимого 
зв’язку між темами. Їх опис реальності або майбутніх подій в 
чомусь нагадує сновидіння, в якому ти то летиш в небі, то надаєш 
в підземелля. Причому все це не здається тобі неприродним або 
незвичайним. Зовнішня інформація переплітається з поставленим 
завданням, а спільне завдання несподівано перетворюється на 
приватне.

Знайти таких людей непросто. Наприклад, ЦРУ і АНБ 
прагнуть набрати аналітиків з кращих випускників коледжів. Їх 
інструктують і півроку тренують на збиранні деякої умовної, 
придуманої розвідувальної інформації, що іноді стосується 
реального минулого. За півроку стажування новий співробітник 
захищає перед комісією свою першу інтерпретацію даних. Ті, 
хто склав іспит, ще 1-2 роки змушені давати пояснення неточних 
даних, інтерпретувати їх без обмовлення [1].

Для аналітичної роботи в конкурентній розвідці не придатні 
люди, які працювали в інших сферах, особливо там, де людина 
повинна нести відповідальність за свої судження. Особливо 
безнадійні ті, хто за свою помилку був покараний, звільнений, 
знижений на посаді [4].

Але той, хто помилився в аналітичній оцінці в процесі засвоєння 
непростої роботи з інтерпретації розрізнених відомостей, гідний 
не засудження, а лише того, щоб його помилку включили до 
неминучих витрат на навчання нового фахівця. В іншому випадку 
і цю людину можна втратити.

Одна з особливостей і типових помилок конкурентної розвідки 
полягає у тому, що виявлені закономірності та їх інтерпретацію 
важко пов’язати з часом. Саме через необхідність інтерпретувати 
отримані результати в більшості своїй аналітики помиляються, 
коли оцінюють терміни. У ЦРУ заздалегідь знали, що економіка 
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Радянського Союзу розвалиться. Але було невідомо, коли. І 
розпад СРСР був несподіваним для тих. хто зробив цей вірний 
прогноз.

Крім конкурентної розвідки, data mining використовується 
всюди, де складно висунути попередні гіпотези через слабке 
знання досліджуваної предметної галузі. У роздрібній торгівлі 
це виявлення товарів, які варто просувати спільно; вибір місця 
розташування товару в магазині (викладка); у маркетингу – пошук 
ринкових сегментів, тенденцій купівельної поведінки; у сфері 
фінансів – виявлення правил експертних систем для андерайтингу; 
класифікація дебіторської заборгованості за можливостями 
стягнення; прогноз змін на валютних ринках; в господарсько-
юридичній практиці – аналіз контрактів. Цей список далеко не 
повний, і його можна продовжувати та продовжувати.

Д. Проблеми інтерпретації результатів аналізу. Оскільки 
в системі data mining сама комп’ютерна програма запитує 
запитання, не завжди на ці запитання можна відповісти «з маху», 
без підготовки. Доводиться тривалий час обмірковувати те, 
що вийшло. Допомогти в такому обмірковуванні можуть деякі 
стандартні прийоми. Так, якщо ви оцінюєте ринкову позицію 
конкурента відносно вашої, то інтерпретацію і вихідні дані 
прийнято ділити на чотири категорії.

І. Перша категорія – фонова. Вона пов’язує інтерпретацію 
виявлених елементів позиції конкурента з розвитком галузі та 
території, тенденціями локального і загальноукраїнського ринків. 
Якщо у конкурента справи йдуть не дуже добре, коли ринок на 
піднесенні, – це один напрямок інтерпретації його конкурентної 
позиції. Якщо ж фірма «загинається» разом з ринком – це зовсім 
інше, тоді інтерпретація може торкатися тільки особливостей його 
нинішнього тяжкого становища. Відправним для міркування тут 
виявляється фон, а частиною, що інтерпретується, виявляється 
місце конкурента на цьому тлі.

ІІ. Друга категорія стосується власне конкурента, асортименту 
його товару і послуг, планів виробництва і будівництва. Ця 
інтерпретація стосується моделі поведінки конкурента самого 
по собі виходячи з його динаміки та історії розвитку, а також, 
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якщо вдасться дізнатися, з планів і намірів. Відправним для 
інтерпретації тут виявляється певна ідеальна модель поведінки, 
а інтерпретації підлягають відхилення в поведінці конкурента від 
цієї вбудованої моделі.

ІІІ. Третя категорія стосується параметричних порівнянь 
конкурентів між собою. З’ясовуються, наприклад, їх частки 
на ринку, технологічні рівні, інше, а також думки споживачів 
і постачальників щодо цих параметрів. У даному випадку 
вихідними для міркування є значення параметрів по окремих 
конкурентах, а інтерпретації підлягають деякі інтегральні оцінки 
позиції конкурента. З виділенням того, який параметр для 
інтегральної оцінки найбільш або найменш важливий, потрібно 
бути вкрай обережним.

IV. Нарешті, четверта категорія, або четвертий режим інтер-
претації, коли стартовим є інтегральний рейтинг конкурентів, а 
частина, що пояснює та інтерпретує, стосується окремих ознак. 
Ось в цьому випадку потрібно більш детально поміркувати про 
причини, з яких та чи інша ознака значно вплинула на рейтин-
гову оцінку конкурента. При цьому не слід забувати «чарівні 
слова» аналітика: «цілком можливо, що» і «здається досить імо-
вірним таке».

Для вирішення будь-якої проблеми у конкурентній 
розвідці потрібна оптимальна інформація. Вона може бути 
відкритою, напівзакритою, секретною. Аналіз практики 
свідчить про те, що підприємства, які усвідомлюють цінність: 
необхідність використання заходів з конкурентної розвідки, 
виявляють найбільшу зацікавленість до таких про своїх 
конкурентів як: компрометуючі інформація, інформація про 
вже укладені контракти, комерційна ноу-хау, інформація про 
ринкові наміри (сегменти збуту, постачальники сировини і 
комплектуючих та інші).

Висновки та пропозиції. Для того, щоб зрозуміти, як діє 
конкурент, потрібно знати його сильні та слабкі сторони, 
вибудовувати схему його дій. Якщо хтось наполягає, що ситуація 
на ринку змінюється сама по собі – то йому нема чого робити у 
конкурентній розвідці. Слід завжди підозрювати, що цю ситуацію 
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змінили конкуренти, діючі ні спонтанно, а більш осмисллено. 
Но конкурентна розвідка - це не підглядання за конкурентами. 
Вона принципово відрізняється від тотального перегляду з боку 
державних служб усіх країнах світу. 

В результаті проведеного дослідження: було уточнено 
розуміння інструмента data mining у сучасних ринкових умовах, 
визначення основні процедури data mining, уточнює на заходи 
з використання методу слайсингу та процедур асоціювання, 
узагальнено існуючі проблеми інтерпретації результатів аналізу 
конкурентів та показники переваг data mining у конкурентній 
розвитку. 

Статтю представлена на основі виконання консалтингового 
проект «Організаційних проект за створення бізнес-групи 
з виробничої галузі» між ОНПУ і ТОВ «ПрТК «Шабо»», а 
також поточного виконання НДР «Конкурентна розвідка в 
безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним 
розвитком підприємств стратегічного значення для національної 
економіки і безпеки держави» (№ ДР 0119И002005).
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА DATA MINING В 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
РАЗВЕДКИ

В статье предложено использование в современных динамичных условиях 
использования инструмента data mining, как реальный анализ уже собранной ин-
формации о конкурентах. Общеизвестный статистический анализ заключается в 
том, что сначала исследователь выдвигает гипотезу о связи или независимости 
признаков, которую затем проверяет на статистическую значимость. Анализ эф-
фективной информации в data mining, в отличие от статистического анализа, пред-
ставляет собой некий стандартный цепь процедур, практически не оставляет воз-
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можности для творческого подхода в рамках собственно математической статисти-
ки. Прежде всего, data mining направлен на практическое применение результатов 
анализа, а не принципиальное исследование структуры анализируемых явлений 
или субъектов деятельности. Если на основании выявленной закономерности 
нельзя принять никакого решения, то эта закономерность для data mining не 
существует.

Ключевые слова: разведка; data mining; информация; 
конкурентоспособность; слайсинга; индикатор; метод; категория; анализ; 
структура.
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PECULIARATY UTILIZATION THE INSTRUMENT 
DATA MINING IN MEASURES  OF COMPETITIVE 
INTELLIGENCE

The article proposes the use of the data mining tool in modern dynamic condi-
tions, as a real analysis of the already collected information about competitors. A well-
known statistical analysis consists in the fact that first the researcher puts forward a 
hypothesis about the connection or independence of the features, which is then checked 
for statistical significance. Analysis of effective information in data mining, in contrast 
to statistical analysis, is a kind of standard chain of procedures, leaving virtually no room 
for a creative approach within the framework of mathematical statistics proper. First of 
all, data mining is aimed at the practical application of the analysis results, and not a 
fundamental study of the structure of the analyzed phenomena or subjects of activity. If 
no decision can be made based on the revealed pattern, then this pattern does not exist 
for data mining.

Key words: intelligence; data mining; information; competitiveness; slicing; 
indicator; method; category; analysis; structure.
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу 
як елемента податкового планування підприємства. Обґрунтовано значення 
фінансового аналізу у контексті мінімізації податкового тягаря для підприємства. 
Наведено основні показники визначення податкового навантаження підприємства. 
Розглянуто основні шляхи легальної мінімізації податкового навантаження за 
різними податками.

Актуальність проблеми податкового навантаження підприємств 
пояснюється фіскальним характером державної податкової політики, що 
зумовлює необхідність пошуку легальних шляхів мінімізації податкового тягаря 
для підприємства. Основним призначенням цієї статті є дослідження шляхів 
оптимізації податкової політики на мікрорівні за допомогою фінансового аналізу. 
Основною невирішеною частиною проблеми цього дослідження є відсутність 
єдиної концепції щодо оптимізації податкового навантаження підприємства.

Ключові слова: фінансовий аналіз; податковий аналіз; податкове 
навантаження; податкова політика підприємства; податкове планування.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних 
умовах функціонування національної економіки головною 
довгостроковою метою будь-якого комерційного підприємства є 
максимізація прибутків. Фіскальний характер податкової політики 
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держави призводить до значних витрат підприємств на сплату 
податків і зборів, що здійснює істотний вплив на його кінцеві 
фінансові результати. Це зумовлює прагнення підприємств до 
пошуку легальних шляхів мінімізації податкового тягаря. Одним 
із основних інструментів оптимізації податкового навантаження 
підприємства є проведення тематичного фінансового аналізу 
щодо розрахунків за податками й платежами. При цьому на 
сьогоднішній день не існує єдиного підходу щодо методики 
проведення фінансового аналізу за податками, що є основною 
проблематикою цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
проблеми мінімізації податкового тягаря підприємства шляхом 
проведення фінансового аналізу присвячені наукові праці 
наступних вчених: О. О. Лєгостаєвої, Н. М. Лисьонкової 
[1]; С. В. Калабухової [2]; Л. П. Ткачик [3]; Т. М. Орищин 
[4]; В. М.  Кміть, О. І. Дзюрій [5] та інших. У даних роботах 
досліджуються питання методики проведення податкового 
аналізу як складової фінансового аналізу підприємства, 
економічної сутності мінімізації оподаткування, аналізу 
податкової ефективності підприємства тощо. Відсутність 
єдиного підходу щодо легальної мінімізації податкового тягаря 
підприємств шляхом проведення фінансового аналізу є основною 
невирішеною проблемою науковців.

Постановка завдання. Дослідити шляхи мінімізації податкового 
навантаження за різними податками й зборами, а також значення 
фінансового аналізу при податковому плануванні підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий 
аналіз в широкому розумінні – процес дослідження поточного 
фінансового стану підприємства з метою виявлення шляхів 
подальшого його розвитку. Окремим випадком фінансового 
аналізу є податковий аналіз – сукупність дій, спрямованих на 
дослідження податків і зборів, які сплачує підприємство, за 
певний період у динаміці із попередніми періодами. Основною 
метою проведення податкового аналізу є визначення рівня 
податкового тягаря підприємства, а також виявлення шляхів його 
мінімізації.
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Фінансовий аналіз підприємства у контексті оптимізації 
податкового навантаження підприємства є основним елементом 
податкового планування – комплексного процесу, спрямованого 
на оптимізацію системи оподаткування підприємства з 
використанням різних економічних та фінансових методів.

Основними завданнями проведення фінансового аналізу на 
підприємстві з точки зору оптимізації податкового тягаря є:
−	 обґрунтування обсягу і структури податкових платежів 

підприємства;
−	 розрахунок впливу різних чинників на обсяги податкового 

тягаря підприємства;
−	 оцінка ефективності поточної системи оподаткування 

підприємства в цілому;
−	 дослідження можливостей вдосконалення існуючої системи 

оподаткування з метою зниження обсягів податкових 
платежів.

Податковий аналіз підприємства як складова фінансового 
аналізу ґрунтується на наступних принципах:
– державність (аналіз системи оподаткування на 

мікроекономічному рівні має здійснюватись із урахуванням 
державної фіскальної політики);

– науковість (аналіз ефективності сплати податкових платежів 
має базуватись на сучасних досягненнях економічної науки, а 
також враховувати міжнародний досвід);

– комплексність (податковий аналіз підприємства повинен 
охоплювати всю систему оподаткування підприємства в 
цілому);

– системність (податкова політика на підприємстві має 
досліджуватись як система, що складається з низки 
взаємопов’язаних між собою та із зовнішнім середовищем 
елементів);

– об’єктивність (інформація, що використовується для 
проведення податкового аналізу, повинна бути об’єктивною, 
тобто достовірно відображати діяльність підприємства у сфері 
оподаткування);
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– дієвість та своєчасність (податковий аналіз має своєчасно 
визначати недоліки управління податковими операціями 
підприємства з метою подальшого прийняття оптимального 
рішення);

– плановість (податковий аналіз має проводитись згідно зі 
встановленим на підприємстві планом);

– оперативність (необхідність проведення оперативного 
податкового аналізу, що набуває особливої актуальності в 
умовах нестабільності чинного податкового законодавства);

– демократизм (залучення широкого кола зовнішніх 
висококваліфікованих фахівців-податківців для підвищення 
ефективності проведення податкового аналізу);

– ефективність та економічність (вигоди від податкового 
аналізу повинні перевищувати витрати на його організацію) 
[6, с. 76-78].

Організація фінансового аналізу як методу оптимізації 
податкової політики підприємства складається з низки етапів 
(табл. 1):

Отже, до основних показників фінансового аналізу, які 
стосуються визначення рівня податкового тягаря підприємства, 
відносяться:

1) абсолютні:
– загальна сума податків і зборів, що підлягає сплаті до 

державного бюджету всіх рівнів, за певний період;
– сума окремого податку чи збору, що підлягає сплаті за певний 

період.
2) відносні:
– індекс загального податкового навантаження (характеризує 

відношення всіх перерахованих до державного бюджету податків 
і зборів до доданої вартості за досліджуваний період):

(1)
де:   lt – індекс загального податкового навантаження;
       T – загальний обсяг податкових відрахувань;
      VA – додана вартість.

Продовження табл. 1 
1 2 3 

 

2.4.3 Аналіз легальних 
можливостей ухилення від 

сплати податків і зборів 

Пошук шляхів мінімізації податкового 
тягаря підприємства за рахунок 
використання недосконалостей 

податкового законодавства, а також 
визначення втрат від невжиття цих 

заходів у минулих періодах 
2.4.4 Аналіз витрат 

підприємства, спричинених 
штрафними санкціями за 

порушення чинного 
податкового законодавства 

Дослідження випадків порушення 
підприємством чинного податкового 
законодавства на предмет визначення 
обсягів виплачених штрафів та пені, 
що призвели до зниження прибутку 

3. Узагальнення 
результатів 

фінансового аналізу 
за податками і 

зборами 

3.1 Оцінка та інтерпретація 
результатів фінансового аналізу 

Систематизація інформації щодо 
аналізу основних показників 

підприємства за податками і зборами, 
виявлення взаємозв’язків між цими 

показниками 

3.2 Висновки і рекомендації 
щодо прийняття рішення 

Висновок щодо ефективності 
податкового планування 

підприємства, а також надання 
інформації щодо прийняття рішення, 

спрямованого на оптимізацію 
податкового навантаження 

Джерело: створено авторами на основі даних [7, с. 120-122]. 
 

Отже, до основних показників фінансового аналізу, які стосуються 
визначення рівня податкового тягаря підприємства, відносяться: 

1) абсолютні: 
– загальна сума податків і зборів, що підлягає сплаті до державного 

бюджету всіх рівнів, за певний період; 
– сума окремого податку чи збору, що підлягає сплаті за певний період. 
2) відносні: 
– індекс загального податкового навантаження (характеризує відношення 

всіх перерахованих до державного бюджету податків і зборів до доданої вартості 
за досліджуваний період): 
 

             𝐼𝐼𝑇𝑇 =
𝑇𝑇
𝑉𝑉𝑉𝑉,                                                            (1) 

де:    𝐼𝐼𝑡𝑡 – індекс загального податкового навантаження; 
 𝑇𝑇 – загальний обсяг податкових відрахувань; 
 𝑉𝑉𝑉𝑉 – додана вартість. 
 

– податкомісткість (показує співвідношення сплачених податків і зборів до 
валової виручки за досліджуваний період): 
  

      𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇,                                                  (2) 

де: 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 – податкомісткість; 
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Таблиця 1
Етапи проведення фінансового аналізу як методу оптимізації 

податкової політики підприємства

– дієвість та своєчасність (податковий аналіз має своєчасно визначати 
недоліки управління податковими операціями підприємства з метою 
подальшого прийняття оптимального рішення); 

– плановість (податковий аналіз має проводитись згідно зі встановленим на 
підприємстві планом); 

– оперативність (необхідність проведення оперативного податкового 
аналізу, що набуває особливої актуальності в умовах нестабільності 
чинного податкового законодавства); 

– демократизм (залучення широкого кола зовнішніх висококваліфікованих 
фахівців-податківців для підвищення ефективності проведення 
податкового аналізу); 

– ефективність та економічність (вигоди від податкового аналізу повинні 
перевищувати витрати на його організацію) [6, с. 76-78]. 

Організація фінансового аналізу як методу оптимізації податкової політики 
підприємства складається з низки етапів (табл. 1): 
 

Таблиця 1 
Етапи проведення фінансового аналізу як методу оптимізації податкової 

політики підприємства 
Етап Процедура фінансового аналізу Характеристика 

1 2 3 

1. Підготовчий етап 1.1 Збір та підготовка вхідної 
інформації 

Збір внутрішньої та зовнішньої 
інформації, з’ясування основних 

положень облікової політики 
підприємства у частині податків і 

зборів (загальна чи спрощена система 
оподаткування; чи є підприємство 

платником ПДВ тощо) 
2. Аналітична 

обробка інформації 
щодо розрахунків за 
податками і зборами 

підприємства: 

– – 

2.1 Аналіз 
абсолютного 
податкового 

навантаження 
підприємства 

2.1.1 Горизонтальний (часовий) 
аналіз податків і зборів, що 
сплачувало підприємство за 

досліджуваний період 

Порівняння обсягів податкових 
платежів поточного періоду із 

попередніми 

2.1.2 Порівняльний 
(просторовий) аналіз податків і 

зборів, що сплачувало 
підприємство за досліджуваний 

період 

Порівняння обсягів податковий 
платежів досліджуваного 
підприємства із середніми 

загальноекономічними показниками (з 
урахуванням виду діяльності та 

розміру підприємства) 
2.1.3 Факторний аналіз 

динаміки і структури податків і 
зборів, що сплачувало 

підприємство за досліджуваний 
період 

Аналіз впливу окремих факторів на 
обсяги податкових платежів, 

передбачає створення детермінованих 
та стохастичних факторних моделей 

щодо сплати податків і зборів 
 

Продовження табл. 1 
1 2 3 

2.2 Аналіз 
відносного 

податкового 
навантаження 
підприємства 

2.2.1 Аналіз структури 
загального податкового 

навантаження підприємства 

Дослідження податкового 
навантаження підприємства у розрізі 

окремих податків і зборів чи за 
джерелом їх сплати, визначення 
питомої ваги кожного податку та 

збору у структурі загального 
податкового тягаря 

2.2.2 Аналіз загальних 
аналітичних коефіцієнтів 

податкового навантаження 
підприємства 

Визначення загального рівня 
податкового навантаження 

(агрегованої величини за всіма 
податками й зборами) по відношенню 

до різних показників діяльності 
підприємства 

2.2.3 Аналіз часткових 
аналітичних коефіцієнтів 

податкового навантаження 
підприємства 

Визначення рівня податкового 
навантаження за окремими податками 
і зборами чи за джерелом їх сплати по 

відношенню до різних показників 
діяльності підприємства 

2.3 Аналіз 
кредиторської і 

дебіторської 
заборгованості 
підприємства за 

податками й 
зборами 

2.3.1 Аналіз динаміки 
заборгованості підприємства за 

податками й зборами 

Порівняння обсягів заборгованостей 
за податками та зборами поточного 

періоду із попередніми 

2.3.2 Аналіз структури 
заборгованості підприємства за 

податками й зборами 

Визначення питомої ваги кожного 
податку і збору у структурі загальної 

заборгованості за податками й 
платежами 

2.3.3 Аналіз співвідношення 
сум заборгованостей та сум 

податків і зборів, що сплачує 
підприємство 

Визначення частки податків і зборів в 
цілому у структурі зобов’язань 

підприємства  

2.3.4 Факторний аналіз 
заборгованостей за податками й 

зборами, яка виникла у 
підприємства 

Визначення основних факторів, що 
призводять до виникнення 

заборгованостей за податками й 
зборами шляхом побудування 

детермінованої чи стохастичної 
моделі 

2.4 Аналіз 
альтернативних 

витрат від невжиття 
заходів щодо 

мінімізації 
податкового тягаря 

підприємства 

2.4.1 Аналіз динаміки 
використання податкових пільг 

Дослідження можливості 
застосування різних податкових пільг, 

що призводять до зниження обсягів 
податкових платежів підприємства, а 
також визначення втрат від невжиття 

цих заходів у минулих періодах 

2.4.2 Рейтингова оцінка у 
виборі форм та систем 

розрахунків за податками й 
платежами 

Співставлення різних форм сплати 
податків і зборів (зокрема, різних груп 

спрощеної та загальної систем 
оподаткування) з метою вибору 

найбільш вигідної для підприємства, 
що мінімізує податковий тягар, а 

також визначення втрат від невжиття 
цих заходів у минулих періодах 
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Продовження Таблиці 1

Джерело: створено авторами на основі даних [7, с. 120-122].

Продовження табл. 1 
1 2 3 
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окремих податків і зборів чи за 
джерелом їх сплати, визначення 
питомої ваги кожного податку та 

збору у структурі загального 
податкового тягаря 

2.2.2 Аналіз загальних 
аналітичних коефіцієнтів 

податкового навантаження 
підприємства 

Визначення загального рівня 
податкового навантаження 

(агрегованої величини за всіма 
податками й зборами) по відношенню 

до різних показників діяльності 
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податкового навантаження 
підприємства 

Визначення рівня податкового 
навантаження за окремими податками 
і зборами чи за джерелом їх сплати по 

відношенню до різних показників 
діяльності підприємства 

2.3 Аналіз 
кредиторської і 

дебіторської 
заборгованості 
підприємства за 

податками й 
зборами 

2.3.1 Аналіз динаміки 
заборгованості підприємства за 

податками й зборами 

Порівняння обсягів заборгованостей 
за податками та зборами поточного 

періоду із попередніми 

2.3.2 Аналіз структури 
заборгованості підприємства за 

податками й зборами 

Визначення питомої ваги кожного 
податку і збору у структурі загальної 

заборгованості за податками й 
платежами 

2.3.3 Аналіз співвідношення 
сум заборгованостей та сум 

податків і зборів, що сплачує 
підприємство 

Визначення частки податків і зборів в 
цілому у структурі зобов’язань 

підприємства  

2.3.4 Факторний аналіз 
заборгованостей за податками й 

зборами, яка виникла у 
підприємства 

Визначення основних факторів, що 
призводять до виникнення 

заборгованостей за податками й 
зборами шляхом побудування 

детермінованої чи стохастичної 
моделі 

2.4 Аналіз 
альтернативних 

витрат від невжиття 
заходів щодо 

мінімізації 
податкового тягаря 

підприємства 

2.4.1 Аналіз динаміки 
використання податкових пільг 

Дослідження можливості 
застосування різних податкових пільг, 

що призводять до зниження обсягів 
податкових платежів підприємства, а 
також визначення втрат від невжиття 

цих заходів у минулих періодах 

2.4.2 Рейтингова оцінка у 
виборі форм та систем 

розрахунків за податками й 
платежами 

Співставлення різних форм сплати 
податків і зборів (зокрема, різних груп 

спрощеної та загальної систем 
оподаткування) з метою вибору 

найбільш вигідної для підприємства, 
що мінімізує податковий тягар, а 

також визначення втрат від невжиття 
цих заходів у минулих періодах 

 

Продовження табл. 1 
1 2 3 

 

2.4.3 Аналіз легальних 
можливостей ухилення від 

сплати податків і зборів 

Пошук шляхів мінімізації податкового 
тягаря підприємства за рахунок 
використання недосконалостей 

податкового законодавства, а також 
визначення втрат від невжиття цих 

заходів у минулих періодах 
2.4.4 Аналіз витрат 

підприємства, спричинених 
штрафними санкціями за 

порушення чинного 
податкового законодавства 

Дослідження випадків порушення 
підприємством чинного податкового 
законодавства на предмет визначення 
обсягів виплачених штрафів та пені, 
що призвели до зниження прибутку 

3. Узагальнення 
результатів 

фінансового аналізу 
за податками і 

зборами 

3.1 Оцінка та інтерпретація 
результатів фінансового аналізу 

Систематизація інформації щодо 
аналізу основних показників 

підприємства за податками і зборами, 
виявлення взаємозв’язків між цими 

показниками 

3.2 Висновки і рекомендації 
щодо прийняття рішення 

Висновок щодо ефективності 
податкового планування 

підприємства, а також надання 
інформації щодо прийняття рішення, 

спрямованого на оптимізацію 
податкового навантаження 

Джерело: створено авторами на основі даних [7, с. 120-122]. 
 

Отже, до основних показників фінансового аналізу, які стосуються 
визначення рівня податкового тягаря підприємства, відносяться: 

1) абсолютні: 
– загальна сума податків і зборів, що підлягає сплаті до державного 

бюджету всіх рівнів, за певний період; 
– сума окремого податку чи збору, що підлягає сплаті за певний період. 
2) відносні: 
– індекс загального податкового навантаження (характеризує відношення 

всіх перерахованих до державного бюджету податків і зборів до доданої вартості 
за досліджуваний період): 
 

             𝐼𝐼𝑇𝑇 =
𝑇𝑇
𝑉𝑉𝑉𝑉,                                                            (1) 

де:    𝐼𝐼𝑡𝑡 – індекс загального податкового навантаження; 
 𝑇𝑇 – загальний обсяг податкових відрахувань; 
 𝑉𝑉𝑉𝑉 – додана вартість. 
 

– податкомісткість (показує співвідношення сплачених податків і зборів до 
валової виручки за досліджуваний період): 
  

      𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇,                                                  (2) 

де: 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 – податкомісткість; 
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– податкомісткість (показує співвідношення сплачених подат-
ків і зборів до валової виручки за досліджуваний період):

(2)
де:       TTR – податкомісткість;
           T – загальний обсяг податкових відрахувань;
          TR – валова виручка.

– коефіцієнт податкового навантаження прибутку (відображає 
співвідношення сплачених податків і зборів до чистого прибутку 
за досліджуваний період):

(3)
де:     Tπ – коефіцієнт податкового навантаження прибутку;
          T – загальний обсяг податкових відрахувань;
          π – чистий прибуток.

– коефіцієнт податкового навантаження на власний капітал 
(характеризує відношення загального обсягу податкових платежів 
до власного капіталу за досліджуваний період):

(4)
де:    TK – коефіцієнт податкового навантаження на власний 
капітал;
            T – загальний обсяг податкових відрахувань;
           K – власний капітал.

– коефіцієнт пільгового оподаткування (визначається 
відношенням загального розміру податкових пільг до суми 
податковий пільг та планових податкових платежів за 
досліджуваний період):

(5)
де:        KR – коефіцієнт пільгового оподаткування;
 TR – загальний розмір податкових пільг;
 Tp – планові податкові платежі.

Продовження табл. 1 
1 2 3 
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можливостей ухилення від 

сплати податків і зборів 
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Отже, до основних показників фінансового аналізу, які стосуються 
визначення рівня податкового тягаря підприємства, відносяться: 
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– загальна сума податків і зборів, що підлягає сплаті до державного 

бюджету всіх рівнів, за певний період; 
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      𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
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співвідношення сплачених податків і зборів до чистого прибутку за 
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    𝑇𝑇𝜋𝜋 = 𝑇𝑇
𝜋𝜋,                                                         (3) 
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– коефіцієнт ефективності використання податкових пільг (за 
чистим прибутком) (визначається відношенням використаних 
податкових пільг до чистого прибутку за досліджуваний період):

(6)
де:      KRπ  – коефіцієнт ефективності використання податкових 
пільг (за чистим прибутком);
 TR – загальний розмір податкових пільг;
 π – чистий прибуток [8, с. 171; 9, с. 121-128].
 

Основними шляхами мінімізації податкового тягаря 
підприємства у спосіб, що не суперечить чинному податковому 
законодавству, є:

– реєстрація нової юридичної особи з метою зниження обсягів 
річного доходу, що не перевищує 7 млн. грн., для застосування 
спрощеної системи оподаткування (третьої групи єдиного 
податку). У випадку високої прибутковості підприємства 
(суттєвого перевищення доходів над витратами) ця схема 
дозволяє істотно знизити податковий тягар (замість податку на 
прибуток за ставкою 18 % підприємство сплачує 3 % (5 % якщо 
підприємство не є платником ПДВ) з доходу [10, ст. 293.2];

– реєстрація платника ПДВ для 3 групи спрощеної системи, 
якщо підприємство має великі обсяги доходу (проте не більше, ніж 
7 млн. грн. за рік), а податковий тягар з ПДВ у випадки реєстрації 
платника ПДВ буде незначним. Така схема дозволить знизити об-
сяги податкових платежів за рахунок перевищення заощаджень 
від зниження ставки єдиного податку з 5 % до 3 % у порівнянні 
з податковим зобов’язанням з ПДВ. У випадку низьких обсягів 
доходів та високого податкового навантаження з ПДВ доцільним 
є застосування зворотної схеми – анулювання платника ПДВ та 
сплата єдиного податку за ставкою 5 % [10, ст. 293.8];

– оформлення працівників шляхом укладання трудового 
договору з ФОП та реєстрація ФОП як платника єдиного податку. 
Така схема дозволяє сплачувати 3 % єдиного податку (5 % якщо 
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– планування господарських операцій, що призводять 
до виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, на початок 
наступного податкового періоду. Слід зазначити, що ця схема не 
зменшує загальні обсяги податкових платежів, проте дозволяє 
відтермінувати сплату ПДВ в межах таких господарських операцій 
на місяць (підприємство фактично отримує безвідсотковий 
кредит на 1 місяць) [10, ст. 187].

Висновки та пропозиції. Фінансовий аналіз з точки 
зору податкового планування – дослідження заборгованості 
підприємства за податками й зборами. Економічна сутність 
податкового аналізу як різновиду фінансового аналізу полягає у 
пошуку легальних методів мінімізації податкового навантаження 
підприємства. Фінансовий аналіз за податками й зборами 
складається з низки аналітичних процесів: аналізу абсолютного 
та відносного податкового навантаження; аналізу кредиторської 
і дебіторської заборгованостей за податками й зборами; аналізу 
альтернативних витрат у минулих періодах внаслідок невжиття 
заходів щодо податкового планування. Для визначення поточного 
фінансового стану підприємства у частині розрахунків за 
податками й платежами використовується низка абсолютних та 
відносних показників, які забезпечують формування механізмів 
оптимального коригування податкового тягаря суб’єкта 
господарювання, враховуючи принципи застосування спрощеної 
системи оподаткування.
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье исследованы теоретические и методологические основы 
финансового анализа как элемента налогового планирования предприятия. 
Обосновано значение финансового анализа в контексте минимизации налогового 
бремени для предприятия. Приведены основные показатели определения налоговой 
нагрузки предприятия. Рассмотрены основные пути легальной минимизации 
налоговой нагрузки по разным налогам.
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Актуальность проблемы налоговой нагрузки предприятий объясняется 
фискальным характером государственной налоговой политики, которая 
обуславливает необходимость поиска легальных путей минимизации налогового 
бремени для предприятия. Основным назначением этой статьи является 
исследование путей оптимизации налоговой политики на микроуровне при 
помощи финансового анализа. Основною нерешенной частью проблемы этого 
исследования является отсутствие единой концепции касательно оптимизации 
налоговой нагрузки предприятия.

Ключевые слова: финансовый анализ; налоговый анализ; налоговая 
нагрузка; налоговая политика предприятия; налоговое планирование.
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FINANCIAL ANALYSIS AS A TOOL TO OPTIMIZE 
THE TAX BURDEN OF THE ENTERPRISE

The article explores the theoretical and methodological basis of financial analy-
sis as an element of tax planning of the enterprise. The importance of financial analysis 
in the context of minimizing the tax burden on the enterprise is justified. The main indi-
cators of determining the tax burden of the company are given. The main ways of legal 
minimization of the tax burden on different taxes namely: a value-added tax, a corporate 
tax, an income tax and a single tax are considered.  

The actuality of the problem of the tax burden of enterprises is explained by 
the fiscal nature of the state tax policy, which necessitates the search for legal ways to 
minimize the tax burden for the enterprise. The main purpose of this article is to study 
ways to optimize tax policy at the microeconomic level through financial analysis. The 
main unresolved part of the problem of this study is the lack of a single concept regarding 
optimization of the company’s tax burden.

Key words: financial analysis; tax analysis; tax burden; company tax policy; 
tax planning.
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ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ НА 
РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Обґрунтовано, що перехід до сталого розвитку повинен забезпечити 
збалансоване розв’язання проблем соціально-економічного розвитку і зберіган-
ня природно-ресурсного потенціалу. Доведено необхідність збалансованості між 
економічною, соціальною та екологічною складовими стратегії сталого розвитку. 
Визначено, що без відповідних політичних рішень спрямованих на обережне по-
водження з природними ресурсами, забезпечення збалансованого та безвідходного 
виробництва, формування адекватних сучасному стану суспільства форм мислення 
та норм поведінки, а також без відпрацювання відповідних державних механізмів, 
Україна в найближчий перспективі не в змозі забезпечити впровадження концепції 
сталого розвитку.

Ключові слова:  сталий розвиток; рівновага; концепція; державне регулю-
вання; політичні рішення.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Протягом всьо-
го свого існування та в процесі проходження все нових етапів роз-
витку людина збільшувала масштаби свого впливу на природу. 
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Сьогодні вони вже досягли того критичного рівня за яким приро-
да втрачає здатність до самовідновлення. Усвідомлення швидкої 
вичерпності корисних копалин, прогресуюча деградація інших 
видів природних ресурсів внаслідок господарської діяльності лю-
дини, загроза глобальної екологічної кризи є основою практич-
ного впровадження концепції сталого розвитку в різних країнах 
світу. На сучасному етапі порушення рівноваги між політичним, 
соціальним, технологічним, економічним, екологічним розвитком 
викликає необхідність переходу до моделі сталого розвитку і для 
України. Одним із найвпливовіших чинників сталого розвитку як 
на рівні держави так і в межах окремих територіальних об’єднань 
є дієве партнерство державних і місцевих органів влади з пред-
ставниками приватного сектору та населенням. І в результатив-
ності означеного партнерства найголовнішу роль відіграють по-
літичні рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основний аспектам 
концепції сталого розвитку та механізмам її впровадження при-
свячена низка праць таких вчених як І. А. Александров, М. Д. Бал-
джи, Г. Брундтланд, Л. М. Горбач,  В. С. Ніценко, В. М. Трегобчук, 
М. А. Хвесик та інших. В той самий час проблемні питання щодо 
політичного втручання у забезпечення збалансованості між еко-
номічною, соціальною та екологічною складовими все ще недо-
статньо висвітлені.

Постановка завдання. Головною метою статі є дослідження 
проблемних питань сталого розвитку в контексті їхньої залежнос-
ті від відповідних політичних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нагальна необхід-
ність спрямування зусиль на мінімізацію впливу виробничих про-
цесів, продуктів та послуг на навколишнє середовище протягом 
останніх десятиріч підтверджується зростаючою орієнтацією урядів 
держав на захист навколишнього середовища. Основним завданням 
у цьому контексті є забезпечення сталого розвитку [1, с. 17].

Об’єктивним підґрунтям для формування ефективних механіз-
мів реалізації концепції сталого розвитку виступає прогресуюче 
збільшення дефіцитності поновлюваних і невідновлюваних при-
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родних, матеріальних, фінансових та інших ресурсів поглиблює 
екологічну кризу, ускладнює можливості використання економіч-
ного потенціалу та створює об’єктивну необхідність [2, с. 200]. 
Особливо актуальним це є в ситуації, коли масштаби антропоген-
ного впливу на навколишнє середовище вже досягли критичної 
величини і навіть незначне їх збільшення в будь-який момент за-
грожує екологічною катастрофою.

Що стосується безпосередньо категорії «сталий розвиток», В. 
Трегобчук запропонував характеризувати його к як економічне 
зростання, за якого ефективно розв’язуються найважливіші про-
блеми життєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації 
та забруднення довкілля [3, с. 33]. Інакше кажучи, це розвиток, 
який задовольняє потреби теперішнього часу, проте не ставить 
під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби [4, с. 33].

Сталий розвиток є атрибутом економічної безпеки та знахо-
диться у іманентному зв’язку із нею: забезпечення безпеки через 
розвиток та розвитку через забезпечення безпеки. В цьому сенсі 
він має і походження, і зміст переважно екологічний. На побуто-
вому рівні сталий розвиток взагалі пов’язують лише із захистом 
навколишнього середовища та створенням ресурсозберігаючих 
технологій і безвідходних виробництв.

Перехід до сталого розвитку повинен забезпечити збалансова-
не розв’язання проблем соціально-економічного розвитку і збері-
гання природно-ресурсного потенціалу.

Сталий розвиток має забезпечити функціонування національ-
ної економіки при позитивних показниках ефективності, розумне 
використання ресурсного потенціалу, зменшення викидів вугле-
кислих газів, застосування інноваційних технологій. Необхідність 
уточнення концепції сталого розвитку пов’язана із загостренням 
проблем пошуку нових джерел розвитку за умови обмеженості 
природних ресурсів, варіантів зменшення залежності економіч-
ного зростання від споживання ресурсів, шляхів запобігання де-
градації екосистем [5, с. 181]. Нагальність означеної проблеми 
можна побачити на тлі природних катаклізмів в Західній Україні, 
спровокованих, в тому числі, й масовою вирубкою лісів.
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З огляду на вищевказане стратегія сталого розвитку включає 
три основні складові: екологічну, що передбачає охорону навко-
лишнього природного середовища; економічну, що передбачає 
результативний розвиток виробництва та продуктивних сил сус-
пільства; соціальну, що передбачає підвищення добробуту людей 
у різних проявах. Використання категорії «стратегія сталого роз-
витку» стосується розвитку як країни в цілому, так і окремих сек-
торів національної економіки. Тобто важливо конкретизувати про 
який об’єкт йде мова: держава, екосистеми чи її складові (при-
рода, населення, господарство) або території у розумінні певної 
екосистеми.

В будь-якому випадку не викликає сумнівів необхідність по-
етапної реалізації концепції сталого розвитку. На першому етапі 
мають бути вирішені гострі екологічні, економічні та соціальні 
проблеми, які створюють перешкоду до сталого розвитку. На цьо-
му етапі слід зупинити процеси деградації в сучасному суспіль-
стві і природі, здійснити комплексне оздоровлення природного 
середовища і природних ресурсів, подолати бідність як соціаль-
не явище, забезпечити умови для створення внутрішнього ринку, 
домогтися реальної єдності влади і суспільства. На цьому етапі 
необхідно розробити і впровадити в життя нову політику в галузі 
освіти і виховання, науки і технологій відповідно до принципів і 
завдань сталого розвитку. На другому етапі мають здійснювати-
ся системні (структурні і функціональні) перетворення в еконо-
міці, екологізація суспільно-економічних відносин, технологічне 
оновлення виробництва. Витрати ресурсів на одиницю кінцевої 
продукції та якість життя народу повинні відповідати рівню роз-
винених європейських країн. На третьому етапі Україна має роз-
виватися як повноправний член спільноти розвинених країн світу, 
які перейшли на засади сталого розвитку [6, с. 73].

В економічній науці категорію «сталість» вперше було засто-
совано  до агровиробництва, де ознак сталості досягти набагато 
складніше, ніж у будь-яких інших галузях. Пов’язано це в першу 
чергу з необхідністю забезпечення продовольчої безпеки насе-
лення та сировинної бази для розвитку промисловості, збережен-
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ня загального стану екосистеми та відтворення родючості ґрун-
тів, забезпечення робочих місць та доступу населення до якісних, 
екологічно чистих продуктів харчування [7, с. 262]. 

В подальшому й для інших сегментів національної економіки 
також було доведено, що суттєвий результат для покращення ви-
користання природноресурсного потенціалу та соціально-еконо-
мічного розвитку можливо отримати при інтеграції економічних 
та екологічних інтересів у суспільстві, що здійсниться завдяки 
підвищенню ефективності використання природних ресурсів, їх 
зберіганню та ощадливому застосуванню, впровадженню прогре-
сивних маловідходних і безвідходних технологій. Це стане мож-
ливим при формуванні національної політики, яка базуються на 
положеннях сталого розвитку суспільства [8, с. 59]. 

В цьому сенсі політичний вектор повинен відповідати законам 
відтворення природного середовища та його ресурсів (причому 
де-факто, а не де-юре) та створювати умови для їх оптимальної 
взаємодії. 

Зокрема, свого часу Україна підписала документи Конференції 
ООН з довкілля та розвитку (1992 р.) та Всесвітнього саміту зі 
сталого (збалансованого) розвитку (2002 р.), а також документи 
Конференції ООН зі збалансованого розвитку (2012 р.). Однак 
період після підписання означених документів збігся з важкими 
роками становлення нових державних інституцій та суспільно-
політичних відносин, з докорінною трансформацією економіки 
України й тотальною економічною кризою, особливо на тлі анек-
сії Російською Федерацією  АР Крим та збройного конфлікту на 
Сході України. Все вищевказане ускладнило імплементацію озна-
чених документів в нормативно-правову базу. 

На законодавчому рівні Національна парадигма сталого розви-
тку України як одне із основних завдань політики сталого розви-
тку щодо забезпечення збалансованого соціально-економічного 
зростання, закріплює необхідність технічного переоснащення ви-
робництва на основі впровадження новітніх наукових досягнень, 
енерго- і ресурсоощадливих та безвідходних технологій, широко-
го застосування відновлюваних джерел енергії, розв’язання про-
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блеми утилізації відходів, що утворюються у процесі господар-
ської та іншої діяльності [9, с. 41]. Стимулювання застосування 
новітніх ресурсозберігаючих, безвідходних технологій та еколо-
гічно чистих товарів проголошено також одним із основних за-
вдань економічного регулювання ринкових відносин з метою ра-
ціонального водокористування [9, с. 52].

Ще у Постанові Верховної Ради України «Основні напрями 
державної політики України у галузі охорони довкілля, вико-
ристання природних ресурсів та забезпечення екологічної без-
пеки» (1998 р.) проголошувалося, що необхідними заходами для 
розв’язання проблем техногенно-екологічної безпеки є здійснен-
ня перебудови техногенного середовища, технічного переозбро-
єння виробничого комплексу на основі впровадження новітніх 
наукових досягнень, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, 
безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, 
застосування відновлюваних джерел енергії, розв’язання про-
блем знешкодження і використання всіх видів відходів [10].

З метою забезпечення сталого розвитку, гармонізації економі-
ки та довкілля уряд України в Програмі діяльності Кабінету Мі-
ністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків» 
(2008 р.) зобов’язався забезпечити розроблення та впровадження 
новітніх наукових, екологічно безпечних технологій виробництва 
(ресурсо- та енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних) 
[11].

Стимулювання суб’єктів господарювання до провадження ви-
робничої діяльності з використанням безвідходних та екологічно 
безпечних технологій задекларовано в Концепції Загальнодер-
жавної програми поводження з відходами на 2013–2020 рр. [12]. 
Концепція національної екологічної політики України на період 
до 2020 р. закріплює одним із основних завдань національної еко-
логічної політики України технічне переоснащення виробничого 
комплексу на основі впровадження інноваційних проектів, енер-
гоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, 
безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів. 
Екологізація промисловості, як відзначається у вищезазначеній 
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Концепції, передбачає упровадження новітніх наукових досяг-
нень, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, мало-
відходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних 
процесів [13]. 

Паралельно із цим Україна є стороною понад 40 глобальних і 
регіональних конвенцій та угод, які тим чи іншим чином стосу-
ються сталого розвитку. Проте переважна більшість з них вклю-
чає у себе виключно природоохоронний напрям, хоча проблема 
сталого розвитку є набагато глибшою.  Адже наразі від політич-
ної відповідальності залежить те, щоб наявний в Україні пріори-
тет економічної складової в системній тріаді екологічного, со-
ціального та економічного спрямування не порушував гармонії 
у відносинах між ними. Наслідками цього можуть стати кризові 
явища як в самій тріадній цілісності, так і всередині кожної із її 
складових.

Для прийняття ефективних політичних рішень щодо впрова-
дження концепції сталого розвитку важливе значення мають між-
народні оцінки, які показують відповідність діяльності держави 
певним принципам і показникам [14, с. 110]. Такі оцінки визна-
чаються за допомогою системи індикаторів, що, зокрема, якісно 
та кількісно характеризують процес переходу держави до еколо-
гічно зрівноваженого розвитку. Кожний індекс є середньозваже-
ним показником та розраховується на основі системи індикаторів. 
Відтак міжнародні рейтинги є зручним інструментом для визна-
чення місця країни у світовій системі координат. 

Висновки та пропозиції. Концепція панування людини над 
природою та споживчого відношення до неї вже повністю себе 
дискредитувала.  В той самий час сталий розвиток сприяє про-
цвітанню і розширенню економічних можливостей, підвищенню 
рівня добробуту і захисту навколишнього середовища, задоволен-
ню сучасних потреб людства і захисту його інтересів у майбут-
ньому і пропонує найбільш оптимальний шлях поліпшення життя 
людей у всьому світі. Проте без відповідних політичних рішень 
спрямованих на обережне поводження з природними ресурса-
ми, забезпечення збалансованого та безвідходного виробництва, 
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формування адекватних сучасному стану суспільства форм мис-
лення та норм поведінки, а також без відпрацювання відповідних 
державних механізмів, Україна в найближчий перспективі не в 
змозі забезпечити впровадження концепції сталого розвитку, що, 
на фоні невирішених соціально-економічних проблем, може при-
звести до глибокої кризи.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Обосновано, что переход к устойчивому развитию должен обеспечить 
сбалансированное решение проблем социально-экономического развития 
и сохранение природно-ресурсного потенциала. Доказана необходимость 
сбалансированности между экономической, социальной и экологической 
составляющими стратегии устойчивого развития. Определено, что без 
соответствующих политических решений направленных на осторожное обращение 
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с природными ресурсами, обеспечения сбалансированного и безотходного 
производства, формирование адекватных современному состоянию общества 
форм мышления и норм поведения, а также без отработки соответствующих 
государственных механизмов, Украина в ближайшей перспективе не в состоянии 
обеспечить внедрение концепции устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие; равновесие; концепция; 
государственное регулирование; политические решения.
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THE INFLUENCE OF POLITICAL DECISIONS ON 
THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Throughout its existence and in the process of passing all the new stages of 
development, man has increased the scale of its impact on nature. Today they have 
reached the critical level at which nature loses its ability to self-healing. Awareness of 
the rapid depletion of minerals, the progressive degradation of other types of natural 
resources due to human economic activity, the threat of global environmental crisis is 
the basis for the practical implementation of the concept of sustainable development 
in different countries. At the present stage, the imbalance between political, social, 
technological, economic, environmental development necessitates the transition to 
a model of sustainable development for Ukraine. One of the most influential factors 
of sustainable development both at the state level and within individual territorial 
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associations is the effective partnership of state and local authorities with the private 
sector and the population. And political decisions play the most important role in the 
effectiveness of this partnership.

The main purpose of the article is to study the problematic issues of sustainable 
development in the context of their dependence on relevant policy decisions.

The article substantiates that the transition to sustainable development should 
provide a balanced solution to the problems of socio-economic development and 
conservation of natural resource potential.

The concept of human domination over nature and consumer attitude to it 
has already completely discredited itself. At the same time, sustainable development 
contributes to the prosperity and expansion of economic opportunities, improving the 
well-being and protection of the environment, meeting the modern needs of mankind, 
and protecting its interests in the future and offers the best way to improve people’s 
lives around the world. However, without appropriate policy decisions aimed at careful 
management of natural resources, ensuring balanced and non-waste production, the 
formation of adequate to the current state of social forms of thinking and norms of 
behavior, as well as without working out appropriate state mechanisms, Ukraine will 
not be able to implement the concept of sustainable development, which, against the 
background of unresolved socio-economic problems, can lead to a deep crisis.

Key words: sustainable development; balance; concept; state regulation; 
political decisions.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ В ДОСЛІДЖЕННЯХ 
САМОРОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ 
СИСТЕМ

Запропоновано новий підхід до створення стійкого механізму управління 
промисловим підприємством, який формує стимулюючі умови і збуджуючи мотиви 
до саморозвитку. Здійснено економіко-математичне моделювання дворівневої 
ієрархічної виробничо-господарської системи, яка входить у якості одного з 
елементів в більш велику ієрархічну систему. Структуру дворівневої системи 
задано за допомогою опису складаючи її елементів: центра, підпорядкованих до 
нього однорідних підсистем – активних елементів, взаємозв’язків між елементами 
у вигляді графа зв’язків. 

Визначено стан виробничо-господарської системи за етапами. Формальний 
опис виробничо-господарської системи розподілено на дві частини: опис її 
виробничої моделі та опис моделі прийняття рішення. Множина припустимих 
рішень визначаються виробничими можливостями елементів, його внутрішніми 
умовами розвитку та балансом його взаємовідносин з іншими елементами системи 
і зовнішнім середовищем.

Ключові слова: система; виробництво; функція; елемент; ієрархія; 
механізм; ціль; планування; контроль; оцінка; результат.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Принциповою 
особливістю ринкового механізму господарювання є його опора 
на фактори, що визначають активність первинних господарських 
ланок [2, с. 13-14].

В ході економічних реформ 1990-х років в Україні різка 
зміна соціальних економічних середовища поставила більшість 
господарських суб’єктів у складне становище. До старих, 
добре відомих проблем додалися нові, пов’язані з соціально-
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економічними трансформаціями. Тут і неплатежі, і викликаний 
інфляцією хронічна нестача обігових коштів, і необхідність 
самостійного пошуку нового місця в діловому середовищі при 
відсутності макроекономічних і галузевих орієнтирів і багато іншого.

Вихід із цього становища один – економічній системі країни 
потрібні господарські суб’єкти, здатні не тільки виживати в умовах 
ринку, а й адекватно відгукуватися на його сигнали і самостійно 
задавати його параметри [4, с. 239-240]. Для цього суб’єкта ринку 
повинні володіти далекоглядність, великим інтелектуальним 
капіталом і достатнім потенціалом саморозвитку.

Аналіз досліджень та публікацій. У процесі написання цієї 
статті авторка спиралася на праці таких вчених: Борщ В. [1], 
Грузнова І. [2], Жданова С. [3], Захарченка В. [4], Колосова А. 
[5], Ендрюса Дж. І Мак-Лоуна Р. [6], Усова А. [7], Петровича Й. 
[8], Полякова П. [9], Хубка В. [10], Шулімова В. [11]. Грузнов 
І. у своїй фундаментальній роботі підкреслює: «Сьогодні осо-
бливого значення отримав принцип системного теоретичного 
пізнання і практики механізмів управління різними видами ді-
яльності» [2, с. 511]. Петрович Й. робить наголос: «Основним за-
вданням організування виробництва є внутрішнє упорядкування 
і системне координування всіх його елементів і ресурсів в про-
цесі трансформації як єдиного цілого, спрямованих на ефективне 
господарювання підприємства» [8, с. 14]. Поляков П. підкреслює: 
«Прийнятий порядок планування підвищує рівень напруженості 
планових завдань і зацікавлює колективи підприємств у прийнят-
ті оптимальних планів, ...» [9, с. 9]. Ендрюс Дж. І Мак-Лоун Р. по-
переджають: «У дійсності адекватність моделі до деякого ступеня 
перевіряється звичайно у ході постановки завдання. Рівняння або 
інші математичні співвідношення, які сформульовано у моделі, 
постійно співставляються вихідною ситуацією» [6, с. 11]. Таким 
чином, необхідним є подальше ґрунтовне, з використанням еко-
номіко-математичних методів дослідження оптимальності функ-
ціонування промислового виробництва.

Постановка завдання: на основі використання методу 
економіко-математичного моделювання обґрунтувати новий 
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підхід до створення стійкого механізму управління промисловим 
підприємством, який формує стимулюючі умови і збуджує 
мотиви до саморозвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 
планової економіки практично єдиною функцією підприємства 
був випуск продукції в запланованій кількості стандартної 
якості. Впровадження нововведень виявлялося епізодичним, 
нерегулярним явищем. В умовах ринку, коли потік нововведень 
повинен бути значно посилений і їх роль набула вирішального 
значення, оновлення як самих підприємств, так і продукції, що 
випускається ними, має бути постійним [8, с. 27]. При цьому не 
можна ігнорувати той очевидний факт, що функція надійного ста-
більного випуску продукції і функція оновлення, що забезпечує 
прогресивність підприємства, протистоять один одному. Повсяк-
денний випуск стандартної продукції вимагає налагодженого ор-
ганізаційного механізму, стабільності кадрів, усталеної техноло-
гії, стійкості постачання тощо, а впровадження нового – завжди 
ломка, порушення звичного ритму. Тому, щоб одна функція не 
придушувала іншу, необхідний новий підхід до всіх основних 
механізмів управління, що Розглянемо просту дворівневу 
ієрархічну систему α0, яка, в свою чергу, входить елементом в де-
яку більшу ієрархічну систему α.

Структура дворівневої виробничо-господарської системи (ВГС) 
зазвичай задається за допомогою опису наступних елементів: 
центру, тобто виділеного елемента системи, який здійснює 
управління в системі А, і підпорядкованих йому однорідних 
підсистем – активних елементів (АЕ), а також вказівки зв’язків між 
елементами системи у вигляді графа зв’язків G [11, с. 123].

Граф G містить n+3 вершини: центр; n АЕ; зовнішнє середовище 
А; зовнішню по відношенню до системи α0 частина системи 
α, α/α0. Дуги графа G можуть характеризувати як матеріальні і 
фінансові потоки, так і інформаційні зв’язки (рис. 1).

Зовнішнє середовище А характеризується тим, що всі зміни 
в цьому середовищі не залежать від функціонування системи α0.
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Зовнішня по відношенню до системи α0 частина системи α0, 
α/α0  характеризується помітним або істотним впливом на неї 
системи α0. Як приклад на малюнку зображена ВГС, що склада-
ється з центру і двох підпорядкованих йому однорідних АЕ з по-
вним графом зв’язків G.

Рис. 1. Дворівнева виробничо-господарська система

Джерело: сформовано автором. 

Безліч можливих відстаней АЕ (ВАЕ) може змінюватися в часі. 
Причини можливих змін різні. Так, це може бути незалежний від 
елемента об’єктивний процес (детермінований або випадковий) 
зміни безлічі Y, викликаний, наприклад, старінням виробничих 
фондів, природними умовами тощо (перший тип). Це може бути 
процес, яким елемент може керувати, тобто спрямований на зміну 
множин Y(t) в майбутні періоди процес, який не впливає, однак, 
на безліч Y(t0) розглянутого періоду (другий тип). Наприклад, 
будівництво нового цеху силами будівельної організації. Або це 
може бути цілеспрямований процес зміни множин Y(t) в майбутні 
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безліч Y(t0) даного періоду (третій тип). До таких процесів відноситься, 
наприклад, реконструкція цеху силами підприємства (повністю або 
частково), освоєння нової продукції тощо. АЕ з мінливими в часі множинами 
Y(t) будемо називати динамічними. 

Активними елементами виробничо-господарських систем будемо 
називати такі елементи, процес зміни множин Y(t) в яких відноситься до 
третього типу. Іншими словами, АЕ повинен докласти певних зусиль в 
даному періоді, щоб отримати ефект в майбутні періоди. 

Позначимо yi, стан i-го АЕ (вектор), Yi – безліч можливих станів. 
Станом АЕ в даний момент часу називається «безліч значень важливих 
характеристик», якими АЕ володіє. 

Під станом всієї ВГС розуміється сукупність станів всіх її елементів: 
Y={yi | iє I}, где I={i | i=1,…,n} – множина елементів системи. 

Безліч можливих станів всієї системи Y:y є Y. 

α/α0 A 

ВАЕ… ВАЕ1 

Центр 

ВАЕn 
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відноситься до третього типу. Іншими словами, АЕ повинен 
докласти певних зусиль в даному періоді, щоб отримати ефект в 
майбутні періоди.

Позначимо yi, стан i-го АЕ (вектор), Yi – безліч можливих 
станів. Станом АЕ в даний момент часу називається «безліч 
значень важливих характеристик», якими АЕ володіє.

Під станом всієї ВГС розуміється сукупність станів всіх її 
елементів: Y={yi | iє I}, где I={i | i=1,…,n} – множина елементів 
системи.

Безліч можливих станів всієї системи Y:y є Y.
Обмеження на стан всієї системи ВГС в загальному випадку 

визначаються обмеженням на стан окремих її елементів, а також 
обмеженнями на стану декількох або навіть всіх елементів ВГС. 
Останні обмеження називаються глобальними на відміну від 
локальних обмежень.

Зручно виділити при описі ВГС компоненти стану, що 
характеризують розвиток елемента. Будемо позначати їх иi, а 
інші компоненти стану vi. Як правило, иi характеризують стан 
робіт з освоєння нової техніки, нової технології, вдосконалення 
управління, витрати на ці роботи, терміни впровадження, 
технічний рівень нової техніки тощо. Таким чином, стан ВГС уi = 
(vi, иi).

1. Принциповою особливістю активної ВГС є неповна інфор-
мованість про моделі її елементів, а точніше, про множини Y. тому 
першим етапом функціонування системи є її самоідентифікація, 
тобто етап формування даних, на якому ВГС отримує додаткову 
інформацію про моделі своїх елементів. Припускаємо, що 
множини Yi(β) і Y(β) визначаються завданням параметрів βi, β=(β1, 
β2… βn), причому центр знає тільки множини βi, β=Пβi, їх можли-
вих значень.

У цьому випадку на етапі формування даних центр визначає 
оцінки Si параметрів βi або на основі статистики, тобто аналізу 
попередніх періодів функціонування системи (адаптивний 
спосіб), або отримуючи відповідну інформацію безпосередньо від 
елементів (зустрічний спосіб). Параметри βi в змістовному сенсі 



151

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

характеризують ефективність діяльності АЕ (продуктивність 
праці, собівартість, фондовіддачу тощо). Розвиток елемен-
та пов’язаний зі збільшенням або зменшенням цих параметрів 
таким чином, що стан розвитку и1 визначає майбутні значення 
параметрів βi, а в більш загальному випадку – траєкторію розви-
тку.

Для реалізації зазначеного етапу функціонування 
необхідний відповідний механізм формування даних (механізм 
самоідентифікації), який можна розглядати в якості основної 
компоненти механізму функціонування ВГС.

У практиці управління найбільшого поширення набув 
зустрічний Спосіб формування даних, а відповідний механізм 
його реалізації можна назвати механізмом обліку та звітності [4, 
с. 27].

2. Другий етап функціонування ВГС – етап вибору цілей 
і прийняття конкретних планових рішень. На цьому етапі 
відповідно до наявної інформації про потреби і можливості, тобто 
відповідно до прогнозної інформацією і даними маркетингу, 
інформацією про цілі, що стоять перед системою, і інформацією 
{Si}, що відображає позначені можливості системи, визначають-
ся значення цільових індикаторів х всіх або частини компонент 
стану у. Процедура визначення цільових індикаторів π(S) назива-
ється процедурою індикативного планування.

Під індикативним планом будемо розуміти рекомендований 
елементам з боку центру конкретний стан, тобто конкретні 
значення всіх або частини компонент yi їх стану. Під відповідною 
компонентою xij вектора індикативного плану:

                              xi={xij ,j є Ji , i є I},                                         (1)

будемо розуміти рекомендоване центром значення для j-й ком-
поненти стану i-й ВГС. Елементи реалізують стан:

 
                              yi={yij ,j є Ji , i є I},                                          (2)

де yij  – показники стану.
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Завжди існуюча об’єктивна складність виділення і опису 
цілей ВГС і високий ступінь невизначеності умов прийняття 
рішень вимагають на етапі індикативного планування центру 
застосування різних процедур [6, с. 16-17].

За загальною методологією індикативне планування розвитку 
складних систем є програмно-цільовим, що передбачає 
формування цільових програм різного рівня [9, с. 149]. Відправ-
ний пункт цієї методології-планування кінцевих результатів пер-
спективного функціонування системи. Планування в окремих пе-
ріодах функціонування орієнтоване на кінцеву мету розвитку ВГС. 
Після постановки і аналізу глобальної мети проводиться її пере-
творення в сукупність підцілей нижчого рівня, що забезпечується 
застосуванням методу дерева цілей. Ієрархія підцілей будується 
з такою деталізацією, при якій підцілі найнижчого рівня можуть 
бути точно сформульовані, оцінені і досягнуті.

Механізм реалізації тієї чи іншої процедури індикативного 
планування слід назвати механізмом формування цільових 
програм [3, с. 162-163]. Він є другою основною компонентою ме-
ханізму функціонування ВГС.

3. На третьому етапі функціонування ВГС (етапі реалізації) ко-
жен i-й елемент реалізує стан уi з безлічі своїх станів Yi(βi).

Реалізація елементами ВГС певних станів дозволяє оцінити 
відповідність досягнутих результатів поставленим цілям, 
визначити ступінь невідповідності того, що є насправді, тому, що 
має бути, і виявити причини спостережуваного невідповідності. 
Тим самим здійснюються функції контролю та оцінки 
результатів. Механізм їх реалізації, який слід назвати відповідно 
механізмом контролю та оцінки результатів, є третьою основною 
компонентою механізму функціонування системи.

В результаті реалізації зазначених функцій забезпечується 
Оцінка функціонування ВГС і її елементів. При цьому досягнуте 
всією системою і окремим елементом стан характеризується 
безліччю допустимих значень показників функціонування  
p= {р1, р2, ...,рm}, m≥2.

Під значеннями показника функціонування розуміється ступінь 
реалізації поставленої приватної мети або, іншими словами, 
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міра відхилення фактичного стану від цільового. Прикладами 
показників функціонування служать відповідність світовому 
рівню, питомі витрати та ін.

Для визначення значення окремого показника функціонування 
достатньо, наприклад, взяти модуль різниці фактичного і 
цільового значення відповідного показника стану. При цьому 
різниця береться або абсолютна (якщо, наприклад, розглянутий 
показник стану вимірюється в частках одиниці або відсотках), 
або відносна.

Позначимо через pij значення показника функціонування i-го 
елемента j-го показника стану. Тоді pij(xij, yij)= | xij – yij | або pij 
(xij, yij)= | xij – yij | / xij , або pij (xij, yij)= yij / xij . Конкретний вид 
pij (xij, yij) визначається механізмом ідентифікації і є, як правило, 
єдиним для всіх елементів системи. При цьому pi=(pi1, pi2, …, 
pim) є векторна оцінка функціонування i-го елемента за всіма 
враховуваними показниками, а pj=(p1j, p2j, …, pdj) – векторна 
оцінка функціонування всіх елементів за j-го показника.

Безліч Pj допустимих значень pj, pj є Pj утворює шкалу j-го по-
казника функціонування, яка може бути дискретною або безпе-
рервною. Кожна точка pj є Р однозначно визначає одну з можливих 
реалізацій i-м елементом всіх поставлених перед ним цілей.

Очевидно, що для активної ВГС поточне відхилення від 
цільової траєкторії при інших рівних умовах не має такого 
ж значення, як для простого активного елемента, так як воно 
може бути викликано не низьким рівнем функціонування, а 
особливостями процесу розвитку. В активній ВГС необхідно 
знати і враховувати динаміку показників функціонування як 
в минулому, так і в майбутньому. Тому функція контролю в 
ВГС повинна реалізовуватися комплексно, тобто з урахуванням 
передісторії і прогнозів на майбутнє.

Значення показника функціонування i-го елемента за j-му по-
казником стану в цьому випадку є істотно залежними від часу і 
визначаються виразом виду

(3)

відповідного показника стану. При цьому різниця береться або абсолютна 
(якщо, наприклад, розглянутий показник стану вимірюється в частках 
одиниці або відсотках), або відносна. 

Позначимо через pij значення показника функціонування i-го елемента 
j-го показника стану. Тоді pij(xij, yij)= | xij – yij | або pij (xij, yij)= | xij – yij | / xij , або 
pij (xij, yij)= yij / xij . Конкретний вид pij (xij, yij) визначається механізмом 
ідентифікації і є, як правило, єдиним для всіх елементів системи. При цьому 
pi=(pi1, pi2, …, pim) є векторна оцінка функціонування i-го елемента за всіма 
враховуваними показниками, а pj=(p1j, p2j, …, pdj) – векторна оцінка 
функціонування всіх елементів за j-го показника. 

Безліч Pj допустимих значень pj, pj є Pj утворює шкалу j-го показника 
функціонування, яка може бути дискретною або безперервною. Кожна точка 
pj є Р однозначно визначає одну з можливих реалізацій i-м елементом всіх 
поставлених перед ним цілей. 

Очевидно, що для активної ВГС поточне відхилення від цільової 
траєкторії при інших рівних умовах не має такого ж значення, як для 
простого активного елемента, так як воно може бути викликано не низьким 
рівнем функціонування, а особливостями процесу розвитку. В активній ВГС 
необхідно знати і враховувати динаміку показників функціонування як в 
минулому, так і в майбутньому. Тому функція контролю в ВГС повинна 
реалізовуватися комплексно, тобто з урахуванням передісторії і прогнозів на 
майбутнє. 

Значення показника функціонування i-го елемента за j-му показником 
стану в цьому випадку є істотно залежними від часу і визначаються виразом 
виду 

 
       𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖∗ (𝑡𝑡) = 𝑘𝑘1𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏) + 𝑘𝑘2 ∫ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑘𝑘3

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝜏𝜏
0 + ⋯,                    (3) 

 
де перший доданок відображає поточну невідповідність поставленим цілям; другий 

доданок – сумарне невідповідність за весь попередній період спостереження; третій 
доданок – швидкість зміни невідповідності (його прогноз). Коефіцієнти k1, k2, k3, … 
відображають відносну значимість відповідної інформації. 

 
Реалізація функції контролю дозволяє оцінювати результати 

функціонування (діяльності) елементів і створювати необхідні стимулюючі 
умови [6, с. 250]. При цьому кожна реалізація i-м елементом поставлених 
перед ним цілей характеризується скінченномірною безліччю допустимих 
значень показників результатів k = (k1, k2, …, km), m≥2. 

Під значеннями показника результатів розуміється кількісна оцінка 
залежності (корисності) реалізації відповідної приватної мети. Очевидно, що 
зазначена кількісна оцінка значущості безпосередньо залежить від ступеня 
реалізації даної приватної мети і тому є функцією відповідного показника 
функціонування. Дану функцію визначимо як функцію значущості 
результатів за даним показником стану. Вона відображає наявні пріоритети і 
характеризує значимість тих чи інших приватних результатів 
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де перший доданок відображає поточну невідповідність 
поставленим цілям; другий доданок – сумарне невідповідність 
за весь попередній період спостереження; третій доданок – 
швидкість зміни невідповідності (його прогноз). Коефіцієнти 
k1, k2, k3, … відображають відносну значимість відповідної 
інформації.

Реалізація функції контролю дозволяє оцінювати результати 
функціонування (діяльності) елементів і створювати необхідні 
стимулюючі умови [6, с. 250]. При цьому кожна реалізація i-м 
елементом поставлених перед ним цілей характеризується 
скінченномірною безліччю допустимих значень показників 
результатів k = (k1, k2, …, km), m≥2.

Під значеннями показника результатів розуміється кількісна 
оцінка залежності (корисності) реалізації відповідної приватної 
мети. Очевидно, що зазначена кількісна оцінка значущості 
безпосередньо залежить від ступеня реалізації даної приватної 
мети і тому є функцією відповідного показника функціонування. 
Дану функцію визначимо як функцію значущості результатів 
за даним показником стану. Вона відображає наявні пріоритети 
і характеризує значимість тих чи інших приватних результатів 
функціонування системи в існуючих умовах. Позначимо через kij 
значення показника результатів i-го елемента по j-му показнику 
стану. Тоді

(4)

де qj існує за кожним показником. При цьому K=(ki1, ki2, … kim) 
є векторна оцінка результатів i-го елемента за всіма показниками, 
а Kj=(k1j, k2j, … knj) – векторна оцінка всіх елементів системи за 
j-му показником.

Безліч Kj допустимих значень kj, kj є Kj  утворює шкалу j-го по-
казника результатів, яка може бути дискретною або безперервною.

Кожна точка kij є K  однозначно характеризує одну з можливих 
реалізацій i-м елементом поставлених перед ним цілей. Таким чи-
ном, в результаті функціонування механізму контролю і оцінки 

функціонування системи в існуючих умовах. Позначимо через kij значення 
показника результатів i-го елемента по j-му показнику стану. Тоді 

 
                         𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖[𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖)] = 𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖),         (4) 
 
де qj існує за кожним показником. При цьому K=(ki1, ki2, … kim) є векторна оцінка 

результатів i-го елемента за всіма показниками, а Kj=(k1j, k2j, … knj) – векторна оцінка всіх 
елементів системи за j-му показником. 

 
Безліч Kj допустимих значень kj, kj є Kj  утворює шкалу j-го показника 

результатів, яка може бути дискретною або безперервною. 
Кожна точка kij є K  однозначно характеризує одну з можливих 

реалізацій i-м елементом поставлених перед ним цілей. Таким чином, в 
результаті функціонування механізму контролю і оцінки результатів 
забезпечується визначення безлічі досягнутих станів, безлічі значень 
показників функціонування, а також безлічі функцій значущості результатів. 
Кожному стану i-го елемента, що визначається вектором yi=( yi1, yi2, … , yim) є  
Yi, ставиться у відповідність m-мірна векторна оцінка досягнутих результатів 
ki=( ki1, ki2, … , kim) є K. 

Застосовувані в системі α0 процедури контролю і оцінки результатів 
визначають інтереси її елементів. При цьому можливості формального опису 
інтересів обумовлені тим, що вони визначаються цілком конкретними 
функціями цілей і реалізованих станів (цільовими функціями елементів). 

Аналогічно інтереси всієї ВГС в цілому і можливості їх формального 
опису у вигляді цільової функції визначаються процедурами контролю і 
оцінки результатів. Таким чином, в розглянутій дворівневій ВГС під її 
цільовою функцією і під цільовими функціями її елементів розуміється 
ступінь відповідності досягнутих цілей поставленим цілям з урахуванням їх 
пріоритетів (відносної важливості). Прагнення до збільшення (зменшення) 
значень цільових функцій є математичним описом цілей функціонування 
всієї ВГС та її окремих елементів. При цьому цільову функцію всієї системи 
в загальному вигляді можна представити як Ф(х,у), де y є показником стану 
ВГС, а х – її метою, а цільову функцію кожного i-го елемента – у вигляді φ 
(хi,уi), де уi – відповідний показник стану i-го елемента та хi – його мета. 

Сукупність цільових функцій елементів ВГС w={φi(хi,уi)/i є I} є 
системою стимулювання. 

Механізм функціонування системи в ВГС можна визначити як 
сукупність механізмів: ідентифікації досягнутого стану; формування програм 
(прогнозів і цілей); контролю та оцінки результатів; стимулювання. 

Зазначені механізми можуть бути названі механізмами управління. 
Використовуючи різні методи їх побудови, можна отримати різні механізми 
функціонування ВГС з різною ефективністю. При цьому в загальному 
випадку завдання можна сформулювати наступним чином: з безлічі 
можливих механізмів функціонування в ВГС визначити механізм 
максимальної ефективності. 
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результатів забезпечується визначення безлічі досягнутих ста-
нів, безлічі значень показників функціонування, а також безлічі 
функцій значущості результатів. Кожному стану i-го елемента, 
що визначається вектором yi=( yi1, yi2, … , yim) є  Yi, ставиться у 
відповідність m-мірна векторна оцінка досягнутих результатів  
ki=( ki1, ki2, … , kim) є K.

Застосовувані в системі α0 процедури контролю і оцінки 
результатів визначають інтереси її елементів. При цьому 
можливості формального опису інтересів обумовлені тим, що 
вони визначаються цілком конкретними функціями цілей і 
реалізованих станів (цільовими функціями елементів).

Аналогічно інтереси всієї ВГС в цілому і можливості їх 
формального опису у вигляді цільової функції визначаються 
процедурами контролю і оцінки результатів. Таким чином, 
в розглянутій дворівневій ВГС під її цільовою функцією і 
під цільовими функціями її елементів розуміється ступінь 
відповідності досягнутих цілей поставленим цілям з урахуванням 
їх пріоритетів (відносної важливості). Прагнення до збільшення 
(зменшення) значень цільових функцій є математичним описом 
цілей функціонування всієї ВГС та її окремих елементів. При 
цьому цільову функцію всієї системи в загальному вигляді можна 
представити як Ф(х,у), де y є показником стану ВГС, а х – її метою, 
а цільову функцію кожного i-го елемента – у вигляді φ (хi,уi), де 
уi – відповідний показник стану i-го елемента та хi – його мета.

Сукупність цільових функцій елементів ВГС w={φi(хi,уi)/i є I} 
є системою стимулювання.

Механізм функціонування системи в ВГС можна визначити 
як сукупність механізмів: ідентифікації досягнутого стану; 
формування програм (прогнозів і цілей); контролю та оцінки 
результатів; стимулювання.

Зазначені механізми можуть бути названі механізмами 
управління. Використовуючи різні методи їх побудови, можна 
отримати різні механізми функціонування ВГС з різною 
ефективністю. При цьому в загальному випадку завдання можна 
сформулювати наступним чином: з безлічі можливих механізмів 
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функціонування в ВГС визначити механізм максимальної 
ефективності.

Можливі більш прості постановки завдань: з можливої 
безлічі механізмів управління якогось одного типу (наприклад, 
контролю) визначити такий, який забезпечує підвищення 
ефективності механізму функціонування ВГС при заданих інших 
механізмах управління [10, с. 13].

Таким чином, основні властивості активних ВГС і завдання 
дослідження можуть бути сформульовані наступним чином. 
Для початку активізації має бути наявність певних початкових 
ресурсів. У ВГС повинні надходити речовина, енергія та 
інформація. В активній ВГС повинна бути підсистема відтворення 
і вдосконалення, в тому числі вдосконалення самої цієї підсистеми. 
Повинен бути врахований характер умов зовнішнього середовища, 
у взаємодії з якою активна ВГС створює і споживає продукти, а 
також виділяє застарілі, непотрібні продукти «в відвал». Повинні 
виконуватися деякі балансові співвідношення між субстратами, 
що надходять в ВГС, і продуктами в ВГС. Причому повинна бути 
функціональний зв’язок між ресурсами, що витрачаються на 
внутрішній розвиток і на виконання зовнішніх функцій ВГС, між 
швидкістю відтворення ресурсів, інтенсивністю їх використання 
і результатами функціонування ВГС.

Висновки та пропозиції. Формальний опис в ВГС можна 
розділити на дві частини: опис виробничої моделі ВГС і опис 
моделі прийняття рішень ВГС. Такий підхід до опису ВГС 
виправданий тим, що в будь-якій організаційній системі безліч 
допустимих рішень і критерій вибору завжди формулюються 
незалежно один від одного.

Безліч допустимих рішень визначається виробничими 
можливостями елемента, його внутрішніми умовами розвитку і 
балансом його взаємин з іншими елементами системи і зовнішнім 
середовищем.

Цільова функція елемента, його система переваг відображає 
його внутрішні інтереси, які визначаються чинним механізмом 
оцінки результатів стимулювання.
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Таким чином, основною особливістю апарату моделювання 
активної ВГС повинна бути можливість опису процесів 
відтворення в ВГС, згортання і ліквідації застарілих технологій, 
розподілу ресурсів на внутрішні і зовнішні функції системи і т. д.

Дослідження таких активних ВГС дає можливість визначити 
сприятливі умови життєдіяльності для високоінтелектуальних 
виробничо-господарських організацій.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ САМОРАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ

Предложен новый подход к созданию устойчивого механизма управления 
промышленным предприятием, который формирует стимулирующие условия и 
возбуждая мотивы к саморазвитию. Осуществлено экономико-математическое 
моделирование двухуровневой иерархической производственно-хозяйственной 
системы, которая входит в качестве одного из элементов в более крупную 
иерархическую систему. 

Определено состояние производственно-хозяйственной системы по 
предложенным этапами. Формальное описание производственно-хозяйственной 
системы разделено на две части: описание ее производственной модели и описание 
модели принятия решения. Множество допустимых решений определяются 
производственными возможностями элементов, его внутренними условиями 
развития и балансом его взаимоотношений с другими элементами системы и 
внешней средой.

Ключевые слова: система; производство; функция; элемент; иерархия; 
механизм; цель; планирование; контроль; оценка; результат.
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IMPROVING THE APPROACHES IN RESEARCH 
INTO THE SELF-DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL 
AND ECONOMIC SYSTEMS 

A new approach to the creation of a sustainable management mechanism for an indus-
trial enterprise is proposed, which creates stimulating conditions and stimulates motives for self-
development. Economic and mathematical modeling of the two-level hierarchical production 
and economic system, which is included as one of the elements in a larger hierarchical system. 
The state of the production and economic system according to the proposed stages is de-
termined.

The formal description of the production and economic system is divided into 
two parts: a description of its production model and a description of the decision-making 
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model. Many acceptable solutions are determined by the production capabilities of the 
elements, its internal conditions of development and the balance of its relationships with 
other elements of the system and the external environment.

Key words: system; production; function; element; hierarchy; mechanism; pur-
pose; planning; control; evaluation; result.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ТА IT-ПІДПРИЄМНИЦТВА В  УКРАЇНІ

У даній статті розглянуто доцільність переходу економіки України 
до неоіндустріального та ІТ-підприємництва, який характеризується 
індивідуалізацією, наномініатюризацією, біотехнологізацією, когнітивізацією, 
розвитком 3D-друку шляхом реіндустріалізації та оптимальної взаємодії всіх 
секторів реальної економіки та її структурно-збалансований розвиток. Соціально-
економічні процеси неоіндустріальнії трансформації  України передбачають 
інтенсивний інноваційний розвиток реального сектору економіки, який виражений 
у пріоритетних напрямах технологічного розвитку. І саме венчурне інвестування 
є одним із привабливих нетрадиційних джерел фінансування таких інноваційних 
проектів підприємств з генерації нових високотехнологічних продуктів. Авторами 
досліджено стан ринку венчурного фінансування в Україні, означені проблеми 
та перспективи розвитку стартапів,  визначені переваги інвестиційної діяльність 
через венчурні фонди, представлена характеристика та напрямки інвестування 
венчурних фондів та визначені шляхи розвитку венчурного інвестування в Україні.

Ключові слова: неоіндустріалізація; венчурні фонди; стартапи; 
інноваційні проекти; венчурний капітал; розвиток. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Неоіндустріалізаційна модель розвитку економіки має стати 
основою антикризової стратегії України. Наразі затяжна криза 
в Україні, яка почалася в 2014 р. та продовжується під впливом 
глобалізаційних процесів кризи COVID-19 диктує перехід до 
нових трансформацій у всіх секторах економіки, особливо у 
промисловій сфері. Це також продиктовано еволюційними 
процесами, а саме переходом до нового 6-го технологічного укладу 
економіки з випуску продукції з високою доданою вартістю, 
який характеризується індивідуалізацією, наномініатюризацією, 
біотехнологізацією, когнітивізацією, розвитком 3D-друку шляхом 
реіндустріалізації, тобто збільшення в національній економіці 
робочих місць на базі цих технологій переважно в сфері малого 
та середнього підприємництва. 

На фоні погіршення соціально-економічного стану держави, 
кризи фондового ринку та банківського сектору, венчурне 
інвестування є специфічним різновидом фінансових вкладень 
у високотехнологічне виробництво, додатковим інструментом 
неоіндустріального розвитку України, в якому пріоритетним є 
перехід до “розумних” (smart) і “зелених” виробничих техноло-
гій, які направлені на зменшення споживання енерго- і матеріаль-
них ресурсів, автоматизацію обчислень, програмне забезпечення, 
розвиток нано- і біотехнологій та ін. Саме венчурний капітал 
є одним із привабливих нетрадиційних джерел фінансування 
таких інноваційних проектів підприємств з генерації нових 
високотехнологічних продуктів [4, с. 117].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В процесі 
підготовки даного дослідження автори опиралася на праці таких 
вчених: Бутко М., Пепело О. [1], Дейнеко Л. В., Шовкун І. А., 
Шелудько Е. І. [9], Збаразька Л.О. [5]. Захарченко Н. [4], Звєряков 
М.І., Жданова Л.Л., Шараг О.С. [7], Рогоза М. Є., Кузьменко 
О. К. [12], Смирнова І. І., Сімаков К. І. [13], Швець Ю. О. [16], 
Шовкун І. А. [17]. Кожен із представлених дослідників здійснив 
свій внесок у вивчення проблематики, проте це питання вимагає 
постійного безперервного дослідження, оскільки венчурне 
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інвестування є специфічним різновидом фінансових вкладень 
у високотехнологічне виробництво, додатковим інструментом 
неоіндустріального розвитку України.

Постановка завдання. Мета статті – дослідити стан ринку 
венчурного фінансування в Україні, визначити переваги 
інвестиційної діяльності через венчурні фонди та обґрунтувати 
шляхи розвитку венчурного інвестування в умовах переходу 
економіки України до неоіндустріальної моделі розвитку та ІТ-
підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із 
основних джерел інвестування як у світовій, так і у вітчизняній 
практиці діяльності технологічних компаній є венчурний капітал, 
що діє на принципах довогостроковості та високоризиковості 
та інвестується в нові та швидкозростаючі підприємства, 
більшість з яких є малими високотехнологічними компаніями, 
які реалізують інноваційні проекти.  Соціально-економічні 
процеси неоіндустріальнії трансформації  України передбачають 
інтенсивний інноваційний розвиток реального сектору економіки, 
який виражений у пріоритетних напрямах технологічного 
розвитку (індустрія наносистем, безпека, інформаційно-комуні-
каційні системи, енергоефективність та ін.). Усе більше дослід-
ників підтверджують доцільність такого економічного розвитку, 
в основі якого закладена оптимальна взаємодія всіх секторів 
реальної економіки та її структурно-збалансований розвиток. 

Неоіндустріальна трансформація – це така модель 
індустріалізації, основним завданням якої є реконструкція 
індустріального фундаменту і впровадження принципових 
нововведень. Кінцевою метою неоідустріальної трансформації є 
не лише промислове піднесення та розвиток ІТ-підприємництва, 
вона орієнтована на забезпечення стійкого зростання, що 
передбачає, зокрема, зростання зайнятості і доходів населення, 
підвищення якості життя, дотримання екологічних вимог, 
збереження довкілля та ресурсоефективність [9]. 

Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 року 
передбачено забезпечення правового регулювання діяльності 
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венчурних фондів відповідно до правил діяльності VCF.  Це 
дозволить залучити іноземних інвесторів до нових проектів, 
розвивати малий і середній бізнес, сприяти інноваційному 
розвитку держави [14].

Зі зростанням попиту на технологічні розробки в світі саме 
перехід України до моделі неоіндустріального розвитку та ІТ-
підприємництва може мати значні переваги та отримати від цього 
максимум вигод.

Перевагою венчурного інвестування є те, що об’єкту інвестицій 
не потрібно надавати заставу, крім того йому не потрібно 
сплачувати інвестору відсотки, як у випадку з банківським 
кредитом [13]. 

За даними звіту KPMG Enterprise Venture Pulse, загальний об-
сяг здійснених венчурних інвестицій у світі у другому кварталі 
2019 року лишився  стабільним та склав 52,7 млрд дол. США. 
Відносну потужність демонстрували інвестиції у США і Європі, 
тоді як Азія другий квартал поспіль перебувала у стані стагнації 
через брак  китайських мегаугод. Внаслідок чого обсяг інвести-
цій склав лише 10,1 млрд дол. США. 

Частка України в глобальному обсязі ринку венчурних 
інвестицій залишається незначною – близько 0,1 %. Однак з огляду 
на високий рівень недоінвестування економіки та зацікавленість 
українських інвесторів в локальному ринку, в середньостроковій 
перспективі можна очікувати на позитиву динаміку ринку [6].

2019 рік відзначився 29 виходами для українських інвес-
торів, при чому середній чек угоди зріс на 78 % і склав $ 5,7 
млн. Компанії, що розробляють програмне забезпечення, стали 
лідерами за кількістю угод та їх об’ємом, посунувши онлайновий 
сервіс на друге місце. Об’єм угод ТОП-10 виріс майже удвічі та 
склав $ 456 млн. (табл. 1) [10].

90 % залучених інвестицій були капіталом зі США. Україна 
з кожним роком посилює свої позиції на міжнародній ІТ-арені, 
збільшуючи об’єм інвестицій, залучених по всьому світу, і стаючи 
домівкою для юнікорнів та R&D хабом для іноземних компаній.
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Таблиця 1
ТОП-10 угод 2019 року

Найменування венчурних 
інвестицій

Обсяг інвестицій, млн. дол. США

Інвестиції у зростання (growth):
GitLab 268
Grammarly 90
People.ai 60
JiJi.ng 21

Раунд A:
Allset 5
Unstoppable Domains 4
MyCredit 3
AllRight 1,5

Посівні інвестиції:
PromoRepublic 2,3
RetargetApp 1,5

Джерело: складено авторами за матеріалами [10].

За 8 років обсяг венчурних інвестицій склало 1,5 млрд. дол. 
США. Обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії досяг 
півмільярдної позначки за 2019 рік. Загальний обсяг венчурних 
інвестицій в українські ІТ-компанії досяг $510 млн, що в півтора 
рази перевищує максимум 2018 року. Кількість угод у 2019 році 
була майже такою ж, як і у 2018 році: 111 угод у порівнянні зі 115 
у 2018 році.

У 2019 році об’єм М&А операцій (злиття та поглинання) 
збільшився у 18 разів. 15 угод M&A склали $ 460 млн, тоді як у 
2018 році було 7 угод на суму $ 25,2 млн.

Зростання обсягу інвестицій бізнес-ангелів у 7 разів у 2019 
році зрезультувало у $ 6.1 млн порівняно з $ 0.9 млн у 2018 році 
(табл. 2).
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Таблиця 2 
Огляд ринку венчурного фінансування в Україні

Обсяги, млрд. млн. 
дол.

Кількість угод

2018 2019 2018 2019

Обсяг венчурних інвестицій 336,9 509,9 115 111

Обсяг М&A угод 225,2 460 7 15

Ангельські інвестиції 0,9 6,1 7 21

Прямі інвестиції 58,3 38,4 4 11

Джерело: складено авторами за матеріалами [10].

Найбільший обсяг коштів було інвестовано на стадії Росту. 
Середній розмір інвестицій на стадії Росту дорівнював 110 млрд. 
дол.

М&A розглядається як інструмент для розвитку бізнесу, 
об’єднання зусиль та досвіду. Український стартап Al fac-
tory (мобільний додаток з використанням анімації відео) був 
придбаний Snapchat за 166 млн. дол.

Хордверні продукти і Онлайн-сервіси переважають за 
кількістю угод серед Ангельських інвестицій.

Хордверні продукти і Онлайн-сервіси переважають за обсягом 
інвестицій. Horizon Capital інвестував 10 млн. дол. в Ajax Sys-
tems. Dragon Capital та Aventures Capital стали міноритарними 
акціонерами Ciklum [8].

Венчурні інвестиції присутні у всіх секторах. За кількістю 
угод та їх вартості за період 2018-2019 рр. переважають компанії-
розробники програмного забезпечення і онлайн-сервісів (табл. 3).   
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Таблиця 3

Венчурні інвестиції за секторами за 2018-2019 рр.

Сектори Кількість угод Загальна вартість угод, 
млн.дол.США

2018 2019 2018 2019
Програмне забезпечення 6 18 117,3 272,4
Інтернет-ресурси 13 17 55,4 163,1
Устаткування 5 12 81,4 1,0
Ринок 4 7 1,1 23,0
Інше - 6 0,0 0,4
Мобільний зв’язок 1 2 1,0 5,1
Електронна комерція 3 4 1,3 1,8

Джерело: складено авторами за матеріалами [10].

Було проаналізовано ситуацію щодо гендерного різноманіття 
(gender diversity) засновників стартапів, що залучили фінансуван-
ня. Виявилося, що у 26 % компаній серед засновників є жінки. 
Так, згідно з даними Crunchbase, у середньому в світі цей показ-
ник становить 19 %. Найвищий відсоток жінок-засновників  – у 
сфері хордверних продуктів (33,3 %), найменший – в онлайн-
сервісах (10,5 %). В основному це стадія seed, або посівна, яка 
передбачає вже працюючий продукт, життєздатну бізнес-модель, 
прогнозовану економіку – 43 % (табл. 4) [10].

Українці є однією із найбільш інноваційних націй. Свідченням 
цьому – величезна кількість вітчизняних стартапів, які стали 
надбанням людства. І які зараз приносять власникам мільярди 
доларів. На жаль, допоки лише невелику частину запропонованих 
співвітчизниками ідей вдавалося втілювати безпосередньо 
в Україні. При цьому за реалізацію багатьох інноваційних 
пропозицій так і не взялися. Серед основних причин – відсутність 
фінансування та непрозорість вітчизняного “інвестиційного 
поля” загалом і законодавства, що регулює стартап-сферу.



167

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Таблиця 4
 

Топ-3 угод стартапів, серед засновників яких є жінки

Назва платформи Напрямки діяльності Вартість, дол.США
Allset Платформа бронювання 

ресторанів
5 млн.

Mate academy Платформа для вивчення 
програмування

580 тис.

Cardiomo Пристрій для 
моніторингу стану 
здоров’я 

438 тис.

Джерело: складено авторами за матеріалами [10].

Україна підтримуватиме інноваційні проекти, щоб запобігти 
відтоку «мізків» та ідей закордон. І отримати мультиплікативний 
ефект для економіки. Загалом на втілення інноваційних бізнес-
ініціатив держава планує витрати у 2021 році 440 мільйонів 
гривень. Сума підтримки одного стартапу – до $ 75 тисяч. Фонд 
розвитку інновацій – Український фонд стартапів, покликаний 
фінансово підтримувати інноваційні проекти та бізнес-стартапи, 
офіційно працює із липня 2020 року, хоча створений у 2019 
році. Український фонд стартапів є державним фондом, який 
започаткований за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія 
фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів 
на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх гло-
бальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для 
надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оці-
нюються та обираються радою незалежних інвестиційних екс-
пертів. Наразі створено захід спільно з Міністерством молоді та 
спорту та Українським фондом стартапів, на якому кожен може 
спробувати свої сили у побудові технологічних проектів у рамках 
спортивної, кіберспортивної та / або розважальної тематики на 
запропоновану проблематику або власну.
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Наприклад, три польські фонди вклали у згаданий вже укра-
їнський стартап CallPage (віджет, який встановлюється на сай-
ті і дозволяє швидко зв’язати клієнта й торговця по телефону) 
приблизно $ 4,5 мільйонів. Сервісом вже послуговуються більше 
4 тисяч великих компаній по всьому світу.

Серед українських розробок, які викликали найбільший 
інтерес і назбирали найбільше грошей завдяки краудфандингу 
(громадське фінансування через інтернет): Petcube – ґаджет для 
дистанційного спостереження за домашніми тваринами, що зібрав 
понад $ 250 тисяч; Lametric – універсальний годинник, який, 
окрім часу, демонструє іншу корисну інформацію з інтернету, що 
залучив майже $ 260 тисяч; iBlazr – спалах для смартфонів, на 
виробництво якого люди пожертвували майже $ 60 тисяч.

Створена українцями гарнітура Hushme, яка робить розмови 
по телефону нечутними для довколишніх, назбирала понад $ 70 
тисяч на сайті фінансування творчих проектів Kickstarter. До 
речі, про винахід українців писали такі впливові у світі видан-
ня як TIME, Daily Mail, The Telegraph, BBC... Харків’янин Роман 
Ландик зібрав понад $185 тисяч для виготовлення навушників 
Verum, розроблених на основі технологій, які раніше не були 
представлені на масовому ринку.

Десятки тисяч «зелених» отримали на розвиток бізнесу автори 
ідей FORCEemotion («розумний» браслет, що відстежує фізичний 
стан людини); Phonster (кобура для телефону); KrakenFix 
(кріплення для лиж, сноубордів або лонгбордів, що дозволяє зруч-
но носити їх на плечах), GreenNanny (пристрій, що забезпечує 
індивідуальний полив рослин); Planexta («розумний» браслет, 
що відслідковує емоційний стан); GearEye (система пошуку 
загублених речей).

А розробникам українського стартапу Ugears, який став ві-
домим завдяки вигадливим дерев’яним конструкторам, лише 
за 4 години вдалося зібрати на згаданій уже краудфандинговій 
платформі Kickstarter $ 20 тисяч. Загалом на різні проекти коман-
да Ugears зібрала вже понад $ 300 тисяч [18].

Одним із інститутів спільного (колективного) фінансування, 
який формується за допомогою інвестиційних вкладів фізичних 
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або юридичних осіб є венчурні фони. Венчурні фонди 
створюються з метою інвестування в перспективні проекти, як 
правило це технологічні, виробничі та ІТ напрямку, з метою 
отримання прибутку для інвесторів фонду.

Інвестиційна діяльність через венчурні фонди, в світовій 
практиці, має певні переваги:

– пільгове оподаткування;
– свобода вибору розмірів та напрямків інвестування;
– державні гарантії щодо захисту інвестицій;
– з ахист інвестиційних очікувань тощо.
Для інвестиційних об’єктів венчурні фонди також представля-

ють ряд слушних моментів:
– це прямі і цілеспрямовані інвестиції;
– наявність законодавчого врегулювання відносин між вен-
чурним фондом і об’єктом інвестування;
– можливість отримати критичну оцінку об’єкта інвестування 
від венчурного фонду;
– спеціалізований досвід компаній з управління активами в 
розподілі акцій проектів та ін. [2].
В залежності від стадії розвитку бізнесу стартапу фонди 

інвестують їх на різних стадіях: pre-seed, seed, round А тощо. В 
Україні основні активні венчурні фонди, як правило, є членами 
UVCA. Якщо порівнювати фонди в Україні та за кордоном, 
принципова різниця криється саме у рівні їхньої активності. 
Наприклад, у Німеччині в 2019 р. було укладено 363 угоди, в 
Україні – 111. Головна відмінність seed від pre-seed в тому, що у 
стартапу є щонайменше один ефективний канал збуту і у фонду є 
можливість спрогнозувати дохід за перший період. 

Нині ринок венчурного капіталу в Україні є вузьким. Він 
знаходиться в стадії формування та має істотний потенціал до 
розширення. За економічними показниками станом на 2018 р., в 
Україні, функціонує 18 венчурних фондів з розвитку проектів, які 
представляють Україну на різних стартап майданчиках (табл. 5):
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Таблиця 5

Характеристика та напрямки інвестування венчурних 
фондів в Україні

 
Таблиця 5 

Характеристика та напрямки інвестування венчурних фондів в Україні 
Назва 

венчурних 
фондів 

 
Характеристика діяльності фондів 

 
Напрямки інвестування 

Almaz 
Capital 

 

Інвестує в високо мотивованих, яскравих та 
пристрасних підприємців, що базуються у 
Силіконовій долині або країнах Балтії та Східної 
Європи, та займаються розробкою перевірених 
технологій, які будуть служити глобальним ринкам.  
Середня сума інвестицій в проект: $ 500K - 10M 

Інтернет-інфраструктура та послуги; interprise 
Software & Information Services; цифрові медіа; 
електронна комерція; мобільні та споживчі 
програми; зв’язок та мережа; зберігання та 
управління даними. 
http://www.almazcapital.com/ 

AVentures 
Capital 

 

Це фонд, котрий інвестує в компанії на стадії росту, 
а також ранній стадії свого розвитку. З 2000 року 
AVentures успішно створив і профінансував більш 
ніж десять проектів з власних коштів. Їх сумарний 
оборот перевищив $ 1 млрд. до 2008 року.  
Середня сума інвестицій в проект: $ 250K – 1.5M 

Споживчий Інтернет (включаючи електронну 
комерцію та інші онлайн-сервіси), хмарні 
сервіси, програмне забезпечення, мобільні 
технології, платіжні системи, онлайн-ігри та 
соціальні медіа 
http://aventurescapital.com/ 

Concorde 
Capital 

 

З 2004 року фірма залучила понад 2 млрд дол. для 
провідних українських компаній за допомогою IPO 
та приватних розміщень.  
Середня сума інвестицій в проект: $ 100K - 1M 

Металургійний, автомобільний, хімічний, 
нафтогазовий, сільськогосподарський, 
фармацевтичний сектори 
http://concorde.ua/ 

Detonate 
Ventures 

 

Є інвестиційною та керуючою компанією, яка 
виступає в ролі інвестора seed та раннього етапу, а 
також керує власними проектами. Фінансується 
приватними ізраїльськими інвесторами та працює в 
Києві з 2011 року 

Компанія управляє партнерами з широким 
досвідом у галузі технологій, медіа, 
телекомунікацій, маркетингу та стратегічного 
консалтингу 
http://d2n8.com/ 

Digital 
Future 

 

Одна з найактивніших венчурних компаній в 
Україні. З моменту запуску в 2014 році, вдалося 
сформувати портфель з більш ніж 20 перспективних 
IT компаній, з ефективною бізнес-моделлю, сильною 
командою і глобальними амбіціями.   
Середня сума інвестицій в проект: $ 400K 

Більшість проектів розробляють продукти та 
послуги в Україні, Європі, Ізраїлі та США для 
міжнародних клієнтів, в тому числі, компаній 
зі списку Fortune 500 

 
http://digital-future.org/ 

Empire 
State 

Capital 
Partners 

 

Інвестиційна компанія із західними коренями та 
повним спектром інвестиційних послуг зі штаб-
квартирою в Україні.  
Середня сума інвестицій в проект: $ 500K 

 

Надає консультаційні послуги з ринків 
капіталу, злиття і поглинання, випуску 
боргових зобов’язань та цінних паперів, 
корпоративних фінансів, брокерські послуги, 
управління активами 
 http://empirestatecap.com/ua/ 

Fison 
 

Це проекти з інноваційної ідеєю, які фінансуються за 
рахунок залучення венчурного капіталу і включають 
в себе два основних напрямки: портфельні інвестиції 
з найменшими ризиками; інвестиції в стартап 
проекти. 
Середня сума інвестицій в проект: $ 50 - 200K 

Планована прибутковість проектів від 20 % 
річних. Всі операції проектів ведуться за 
рахунок активів інвесторів.  

 
 http://fison.org/ 

Imperious 
Group 

 

Це компанія з венчурним капіталом, що швидко 
розвивається і базується в США, Ізраїлі та Східній 
Європі. Допомагає новим амбіційним командам 
отримувати високотехнологічні продукти та 
послуги. 
Інвестиційний діапазон: $ 50K-500K (середній), $ 
1M + (серія A) 

Сфокусований на стартапах на етапі pre-seed, 
seed та серії А 
Цільове розташування команд: СНД, Ізраїль, 
Європа, США, Азія 
Цільові ринки: Європа, США, Азія 
http://ig.vc/ 

Integrum 
Ventures 

 

Фонд створено у 2013 році на 49 років за участі 
приватних українських та іноземних інвесторів для 
фінансування бізнесу в Україні. Понад 50 млн. 
гривень інвестовано у фонд. 90 % капіталу 
розміщено в бізнесах зі стабільним грошовим 
потоком, до 10 % капіталу інвестується в IT-
стартапи. 
Середня сума інвестицій в проект: $ 50K 

Нафтогазова галузь, переробка полімерних 
матеріалів, страхування та фінанси, а також 
інформаційні технології є пріоритетними 
галузями інвестування фонду. 
 http://integrumventures.com/ 
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Джерело: складено авторами за матеріалами [3].

Слід зазначити, що в Україні налічується 1204 інститутів 
спільного інвестування, для порівняння, в США – більше восьми 

Intel 
Capital 

 

З 1991 року Intel Capital інвестував 12,2 мільярда 
доларів у 1480 компаній по всьому світу, а 627 
портфельних компаній стали публічними або 
придбані. 
Середня сума інвестицій в проект: $ 100K – 100M 

Незалежно від того, чи є ви seed етапом або 
готові до зростання, Intel Capital може 
допомогти перейти на наступний рівень 
 
 http://www.intelcapital.com/ 

MageticOne 
Ventures 

 

Венчурний фонд, що інвестує в технологічні 
компанії на ранніх стадіях. Також може інвестувати 
в проекти іншого типу і розміру, якщо вони 
потенційно можуть стати бізнесом світового 
масштабу або мають значну локальну цінність. 
Середня сума інвестицій в проект: $ 50 – 500K 

Фінансові технології (FinTech), технології для 
навчання і освіти (EdTech), робототехніка і 
штучний інтелект (включаючи віртуальну і 
доповнену реальність, дрони) і різноманітне 
програмне забезпечення для корпоративного 
сектора. 
 https://m1v.fund/ 

Noosphere 
Venture 
Partners 

 
 

Фонд інвестує у великі підприємницькі команди, які 
створюють технології прориву, трансформовані 
бізнес-моделі та сильну інтелектуальну власність, 
яка може змінити світ.  

Соціальні мережі, реклама та маркетинг, 
фінтех, соціальні та мобільні ігри, електронна 
комерція, мобільність, великі дані та 
аналітика, космічні та супутникові технології. 
http://noosphereventures.com/ 

SMRK VC 
Fund 

 

Середня сума інвестицій в проект: $ 100K – 1M 
 

Програми для мобільних ОС (переважно, але 
не виключно, iOS); програмне забезпечення 
для MacOS; програми для повсякденного 
вжитку та бізнесу; представлення звичайного 
бізнесу у он-лайн; B2C послуги; B2B послуги 
 http://www.smrk.vc/ua/ 

TA 
Ventures 

 

Підтримує великі компанії з 2010 року. Було надано 
перевагу інвестувати в Auctionata, Azimo, Beepi, 
Dreamlines, FinanzCheck, NU3, SumUp, Wallapop та 
багатьох інших успішних компаній. На 
сьогоднішній день було підтримано 100 стартапів і 
досягнуто 27 виходів. 
Середня сума інвестицій в проект: $ 100 – 500K 

Фінтех, цифрові технології, здоров’я, великі 
дані, програмне забезпечення як послуга 
(SAAS), інтернет-магазини, крос-сектори.  
 
 http://taventures.vc/ 

TMT 
Investments 

 

Інвестує у високорозвинуті інтернет-компанії в 
різних секторах та має значну кількість інвестицій у 
Силіконовій долині в портфоліо.  
Середня сума інвестицій в проект: $ 250K – 5M 
 

Компанія ТМТ, заснована в 2010 році, 
інвестувала до більш ніж 40 компаній на 
сьогодні. Компанія торгується на ринку AIM 
Лондонської фондової біржі. 
 http://tmtinvestments.com/ 

USP Fund 
 
 

Фонд створений в 2015 р., забезпечує широкий 
спектр послуг та зосереджений на підтримці 
високотехнологічних команд дослідників рівня PhD 
(докторів наук). Інвестиції USP можуть 
здійснюватися у будь-якій юрисдикції світу. 
Команда має досвід проведення транскордонних 
інвестицій та управління компаніями в США, Росії 
та Україні.  
Середня сума інвестицій в проект: $ 50 – 250K 

Фонд сфокусований на секторі мобільного 
зв’язку, технологіях у сільському 
господарстві, електронній комерції, 
банківському секторі. 
Фінансування проходить шляхом купівлі 
стандартних боргових зобов’язань або акцій.  
http://uspfund.com/ 

WannaBiz Це seed фонд для ангелів, орієнтований на посівну 
стадію глобальних проектів в сфері рекламних 
технологій та SaaS. 
Середня сума інвестицій в проект: $ 50K 
 

Фонд сфокусований на рекламі, цифровому 
маркетингу, мобільному зв’язку, b2b, SaaS. За 
участь у створення бізнесу отримує 5-10 % 
частки. 
 http://wannabiz.com.ua/ 

One Way 
Ventures 

Керуючі партнери фонду One Way Ventures націлені 
інвестувати в проекти, так само засновані 
іммігрантами. Буде вкладати кошти в стартапи з 
«технологічними рішеннями, які застосовуються до 
глобальних або досить великих ринків». Середній 
чек на посівний стадії складе $ 400 000, а в раунді 
А - $ 1,2 млн.  

Що стосується галузевої спеціалізації 
проектів, то інвестори розглядають всі 
напрямки, крім працюючих в сфері 
природничих наук компаній, оскільки не 
мають в цій індустрії експертизи і мережі. 
 https://onewayvc.com/ 

Джерело: складено авторами за матеріалами [3]. 
 

Слід зазначити, що в Україні налічується 1204 інститутів спільного 
інвестування, для порівняння, в США – більше восьми тисяч). Інвестори таку 
тенденцію пояснюють наступними чинниками: 

продовження Таблиці 5
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тисяч). Інвестори таку тенденцію пояснюють наступними 
чинниками:

– відсутність чинного механізму державних гарантій щодо 
захисту інвестицій;

– існування тиску на бізнес;
– високі ставки оподаткування;
– неналежні способи правового захисту: неефективність 

судової та правоохоронної систем [2].
В Україні інститути спільного інвестування вимагають 

підтримки в розвитку з боку держави, а саме зменшення податко-
вого навантаження (ставка податку на інвестиційний прибуток – 
9 %, на відміну від Естонії – 0 % Литви – 0 %, Словаччини – 
0 %, Чехії – 5 %. Саме тому венчурним інвесторам вигідніше 
створювати фонди у зарубіжних країнах, а стартапам виїжджати 
до цих країн, де більш сприятливий інвестиційний клімат, діючі 
механізми захисту інвесторів та юрисдикції. 

Саме тому, як стверджують фахівці, важливо створити так звану 
офшорну зону для стартапів. Деякі держави також забезпечують 
для них податкові канікули: перші три роки після створення 
компанії працює мінімальна ставка оподаткування. Можливі й 
інші механізми, але інноваційному бізнесу вони дуже потрібні. 
Окрім цього, потрібно залишити компанії у спокої, припинити 
постійні набіги правоохоронних органів [15].

Адже, головною перевагою венчурних фондів, на відміну від 
інвестиційної компанії, є звільнення від податку на прибуток. 
Самі доходи не підлягають оподаткуванню, лише виплачується 
учасниками фонду після завершення його діяльності. 

Наразі в Україні є чимало проблем щодо венчурного 
інвестування: кризові явища та нестабільність соціальної та 
політичної ситуації; низький рівень розвитку ІТ-підприємництва; 
недосконалість законодавчої сфери та незахищеність інвесторів; 
недовіра з боку населення та недостатній рівень підтримки 
уряду інститутів спільного інвестування; відсутність умов для 
діяльності інвестиційних фондів низька частка інноваційного 
розвитку підприємств; низький рівень комерціалізації результатів 
наукових досліджень і розробок; недосконала процедура розвитку 
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стартапів; не сформований попит на інновації і недосконалий 
ринок інноваційної продукції та інфраструктури. 

Висновки та пропозиції. Підвищення обсягів венчурного 
інвестування сприятиме розвитку високотехнологічних галузей 
та ІТ-підприємництва. Для цього необхідним є наступні заходи: 
оптимізація оподаткування та підвищення рівня захисту прав 
інвесторів; удосконалення законодавчої бази; покращення 
інвестиційного клімату; розширення джерел венчурного 
фінансування та спрощення процедури венчурного інвестування; 
зняття обмежень на залучення коштів від окремих учасників 
(зокрема, фізичних осіб); підвищення фінансової інклюзії; 
стимулювання генерації наукових знань у сфері венчурного 
інвестування; сприяння залученню іноземних інвесторів; 
стимулювання підприємств різних форм власності до широкої 
участі у виконанні НДДКР; підвищення ефективності моніторингу 
та контролю за діяльністю венчурних інститутів спільного 
інвестування; сприяння розвитку стартапів з боку держави та 
створення стартап-екосистеми; підвищення рівня інноваційності 
підприємств; стимулювання венчурних фірм до співпраці у 
сфері державних програм НДДКР; розвиток мережі сучасних 
інноваційних структур – венчурних фондів, технопарків, бізнес-
інкубаторів акселераторів; впровадження менторських програм 
для розвитку малого та середнього бізнесу та ІТ-підприємництва; 
розвиток соціального партнерства між владою, бізнесом, 
науковцями та винахідниками; підготовка досвідчених фахівців 
у сфері венчурного та проектного менеджменту щодо управління 
інноваційними проектами на всіх етапах: від селективного 
відбору, оцінки майбутньої ефективності до впровадження 
та реалізації; створення фонду фондів, який інвестуватиме у 
венчурні фонди на конкурсній основі, котрі будуть зі свого боку 
фінансувати стартапи; впровадження ефективної системи обміну 
інформацією між розробниками та потенційними інвесторами. 

Розвиток елементів венчурної екосистеми, зростання кількості 
стартапів особливо в  IT-секторі; сприяння розвитку венчурного 
інвестування, стимулювання впровадження інноваційних 
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технологій та виробництва нової конкурентоспроможної 
продукції з високою часткою доданої вартості є передумовами у 
прискоренні процесу неоіндустріалізації економіки України. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕНЧУРНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И IT-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
УКРАИНЕ

В данной статье рассмотрена целесообразность перехода экономики 
Украины в неоиндустриальную модель и ИТ-предпринимательства, которая 
характеризуется индивидуализацией, наноминиатюризацией, биотехнологизацией, 
когнитивизацией, развитием 3D-печати путем реиндустриализации и 
оптимального взаимодействия всех секторов реальной экономики и ее 
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структурно-сбалансированное развитие. Социально-экономические процессы 
неоиндустриальной трансформации Украины предусматривают интенсивное 
инновационное развитие реального сектора экономики, выраженный в 
приоритетных направлениях технологического развития. И именно венчурное 
инвестирование является одним из привлекательных нетрадиционных источников 
финансирования таких инновационных проектов предприятий по генерации 
новых высокотехнологичных продуктов. Авторами исследовано состояние рынка 
венчурного финансирования в Украине, обозначенные проблемы и перспективы 
развития стартапов, определенные преимущества инвестиционной деятельности 
через венчурные фонды, представлена   характеристика и направления 
инвестирования венчурных фондов и определены пути развития венчурного 
инвестирования в Украине. 

Ключевые слова: неоиндустриализация; венчурные фонды; стартапы; 
инновационные проекты; венчурный капитал; развитие.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF VENTURE 
CAPITAL INVESTMENT IN NEO-INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT AND IT-ENTREPRENEURSHIP IN 
UKRAINE

This article discusses the feasibility of the transition of the Ukrainian 
economy to a neo-industrial model and IT entrepreneurship, which is characterized by 
individualization, nanominiaturization, biotechnology, cognitivization, the development 
of 3D printing through reindustrialization and optimal interaction of all sectors of the real 
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economy and its structurally balanced development. Socio-economic processes of the 
neo-industrial transformation of Ukraine provide for intensive innovative development of 
the real sector of the economy, expressed in priority areas of technological development. 
And it is venture investment that is one of the most attractive non-traditional sources 
of financing for such innovative projects of enterprises to generate new high-tech 
products. The authors investigated the state of the venture financing market in Ukraine, 
identified problems and prospects for the development of startups, certain advantages of 
investment activities through venture funds, presented the characteristics and directions 
of investment of venture capital funds and identified the ways of developing venture 
investment in Ukraine.

Key words: neo-industrialization; venture funds; startups; innovative projects; 
venture capital; development.

References

1. Butko, M. & Pepelo, O. (2014). Venchurne finansuvannia yak mekhanizm 
zadiiannia innovatsiinoho potentsialu pidpryiemnytskoho seredovyscha rehionu 
[Venture financing as a mechanism for using the innovative potential of the business 
environment of the region]. Economist. – Ekonomist, 3, pp. 20-22. [in Ukrainian]. 

2. Venchurni fondy v Ukraini – chy ye maibutnie? [Venture funds in Ukraine. Do 
they have future?] Retrieved from:  https://dictum.ua/uk/blog/venchurni-fondy-v-
ukrayini-chy-ye-maybutnye. [in Ukrainian].

3. Vse dlia rozvytku malykh ta serednikh pidpryiemstv [Everything for the development 
of small and medium enterprises.] Retrieved from:  http://www.smedevelopment.
info/searchfinance/6/#4. [in Ukrainian].

4. Zakharchenko, N. V. & Mykhailova, D. S. (2019). Perspektyvy vykorystannia 
venchurnoho investuvannia neoindustrialnoho rozvytku v Ukraini [Prospects for the 
use of venture investment in neo-industrial development in Ukraine]. Innovatsiinyi 
rozvytok ta bezpeka pidryiemstva v umovakh neoindustrialnoho suspilstva: materialy 
mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Innovative development and safety of entrepreneurship 
in the minds of neoindustrial suspension. [in Ukrainian].

5. Zbarazka, L. O. (2016). Neoindustrializatsiia v Ukraini: kontsept natsionalnoi modeli 
[Neoindustrialization in Ukraine: the concept of a national model]. Ekonomika 
promyslovosti. – Economics of Industry, 3 (75), pp. 5-32. [in Ukrainian].

6. Zvit Venture Pulse Q2, 2019. [Venture Pulse Report Q2, 2019]. Retrieved from:    
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2019/07/venture-pulse-q2-2019.html. [in 
Ukrainian].

7. Zvieriakov, M. I., Zhdanova, L. L. & Sharah, O. S. (2017). Nova industrializatsiia 
yak model ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. [New industrialization as a model of 
economic development in Ukraine]. Odesa: Astroprynt. [in Ukrainian].

8. Investytsii v ukrainski startapy u 2019: ohliad ukrainskoho venchurnoho ta 
pryvatnoho kapitalu. [Investing in Ukrainian startups in 2019: an overview of 
Ukrainian venture capital and private equity]. Retrieved from: http://uvca.eu/ua/
news/investments-into-ukrainian-startups-in-2019-overview [in Ukrainian].

9. Deyneko, L. V., Shovkun, I. A., Sheludko, Ye. I. et al. (2016). Neoindustrialna 
transformatsiia promyslovoho potentsialu Ukrainy : kolektyvna monohrafiia 



178

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

[Neoindustrial transformation of the industrial potential of Ukraine. Monograph]. 
Kyiv. Retrieved from: http://ief.org.ua/docs/mg/277.pdf [in Ukrainian].

10. Ohliad rynku venchurnykh i priamykh investytsii v Ukraini u 2019 rotsi. [A 
look at the market of venture capital and direct investments in Ukraine at 2019 
rots]. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-
release/2020/investments-into-startups-2019.html [in Ukrainian].

11. Perspektyvy rynku venchurnykh i priamykh investytsii v Ukraini [Prospects for 
the market of venture and direct investments in Ukraine]. Retrieved from: https://
www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/prospects-of-
venture-capital-and-direct-investment.html [in Ukrainian].

12. Rohoza, M. Ye. & Kuzmenko, O. K. (2017). Modernizatsiia ekonomiky Ukrainy u 
konteksti neoindustrialnykh peretvoren. [Modernization of the Ukrainian economy 
in the context of neo-industrial transformations]. Bulletin of Economic Science of 
Ukraine. –Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, pp. 78-83. [in Ukrainian].

13. Smyrnova, I. I. & Simakov, K. I. (2018). Venchurnyi kapital yak dzherelo 
finansuvannia innovatsiinoho pidpryiemnytstva v Ukraini. [Venture capital as a 
source of financing for innovative entrepreneurship in Ukraine]. Ekonomichnyi 
visnyk Donbasu. – Economic Bulletin of Donbass, 3 (53), pp. 131-135.  
[in Ukrainian].

14. Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku. [Strategy for 
the development of the financial sector of Ukraine until 2025]. Retrieved from:   
Strategy_FS_2025.pdf [in Ukrainian].

15. Ukraini neobkhidno stvoryty ofshornu zonu dlia startapiv – vykonavchyi dyrektor 
UVCA. [Ukraine needs to create an offshore zone for startups - executive director 
of UVCA]. Retrieved from: https://delo.ua/special/ukrajini-vazhlivo-stvoriti-
ofshornu-zonu-dlja-startapiv-vikonavc-335116/ [in Ukrainian].

16. Shvets. Yu. O. & Nuzhna, Yu. R. (2018). Rozvytok venchurnoho investuvannia v 
Ukraini ta sviti [Development of venture investment in Ukraine and the world]. 
Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. – Transport and Industrial Economics 
Bulletin, 62, pp. 266-275. [in Ukrainian].

17. Shovkun, I. A. (2016). Neoindustrializatsiia v Ukraini: chy ye makroekonomichni 
peredumovy ta investytsiinyi potentsial? [Neo-industrialization in Ukraine: are 
there macroeconomic prerequisites and investment potential?]. Ekonomika i 
prohnozuvannia. – Economics and Forecasting, 4, pp. 48-69. [in Ukrainian].

18. Yak dilytymut 440 milioniv, pryznachenykh dlia vitchyznianykh startapiv. [How to 
divide the 440 milion earmarked for domestic startups]. Retrieved from: https://www.
ukrinform.ua/rubric-economy/2831030-ak-dilitimut-440-miljoniv-priznacenih-dla-
vitciznanih-startapiv.html [in Ukrainian].

19. Zaloznova, Yu. S. (2018). Problems of formation of the neoindustrial model for 
industry development in Ukraine. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific Bulletin of 
Polesie, 1 (13), 1, pp. 115-122.



179

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

УДК 37.014 : 332.1 : 338.48
DOI: 10.18524/2413-9998/2020.3(46).214234

Н. Л. Кусик, 
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри обліку та оподаткування
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
e-mail: kabo_epf@onu.edu.ua

Д. О. Гузь,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та оподаткування
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
e-mail: daryaguz26@gmail.com

С. В. Багдікян,
старший викладач кафедри обліку та оподаткування
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
e-mail: sysanna2008@ukr.net

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ «РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР» ТА «РЕГІОНАЛЬНА 
ОСВІТНЯ ДЕСТИНАЦІЯ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ 
ОГЛЯД

У статті представлений теоретичний огляд наукових поглядів на поняття 
«кластер». Розглядаються питання пошуку чинників зростання конкурентоспро-
можності через формування освітніх кластерів. Визначається, що розвиток регіо-
нальних освітніх кластерів сприяє зростанню потенціалу території, дозволяє під-
вищити конкурентоспроможність регіону. Надаються наукові погляди на поняття 
«регіональний освітній кластер». У статті представлений теоретичний огляд науко-
вих поглядів на поняття «дестинація». Акцентується увага на освітній туристичній 
дестинації. Доводиться, що розвиток регіональних освітніх туристичних дести-
націй сприяє формуванню унікальних конкурентних переваг регіону. З огляду на 
несприятливі умови для розвитку туризму, для подальших досліджень запропоно-
вано поняття «регіональна освітня дестинація». У статті доводиться, що застосу-
вання понять «регіональний освітній кластер» та «регіональна освітня дестинація» 
дозволяють використовувати повний спектр інструментів для багатоаспектного до-
слідження конкурентних переваг регіональних ринків освітніх послуг.



180

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Ключові слова: дестинація; кластер; конкурентоспроможність; конку-
рентна перевага; освітня дестинація; освітній кластер; освітній туризм; регіон; 
регіональна освітня дестинація; регіональний освітній кластер; ринок освітніх по-
слуг; туристична дестинація.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема стій-
кої конкурентоспроможності соціально-економічних систем за-
вжди була та залишається актуальною, особливо в умовах сучас-
ного посилення процесів глобалізації. Пошук чинників зростання 
їх конкурентоспроможності вимагає від дослідників використан-
ня ефективних моделей, систем та методів вирішення цієї пробле-
ми. Світова практика пропонує, як один із доцільних шляхів, фор-
мування кластерних моделей розвитку економіки на національно-
му та регіональному рівнях. В Україні кластерна модель розвитку 
економіки ще не набула значного поширення. У зв’язку з тим, що 
досі не створено правових основ формування кластеру, на прак-
тиці вони розвиваються як кластерні ініціативи, що об’єднують 
підприємства на основі їх економічних інтересів та на довільній 
договірній формі між учасниками кластеру. На сьогодні, дані про 
вітчизняні кластери, їх спеціалізацію та територіальне розміщен-
ня в різних джерелах є дуже розрізненими, більшість інформації 
застаріла. Але, вітчизняні дослідники зазначають, що потенціал 
щодо кластерних утворень присутній у більшості регіонів Украї-
ни, а аналіз функціонування кластерів свідчить про необхідність 
їх підтримки.

Використання кластерного підходу відбувається в різних галу-
зях національної економіки. В основному увага приділяється про-
блемам розвитку виробничих та інноваційних кластерів. Остан-
нім часом, одним із перспективних напрямків кластерної моделі 
розвитку економіки є формування освітніх кластерів. На думку 
багатьох дослідників, ці кластери відіграють особливу роль на 
інноваційному шляху розвитку національної економіки. Україна 
традиційно демонструє найвищі показники інноваційності саме 
в освітній сфері, що відповідно позитивно впливає на загальний 
інноваційний індекс країни.

Забезпечення конкурентних переваг регіонів є важливою час-
тиною державної політики в багатьох країнах світу. Формування 
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регіональних освітніх кластерів, як однієї з організаційних форм 
поєднання інтелектуальних, фінансових та матеріальних ресур-
сів регіону, може стати базовою основою, завдяки якій сформу-
ється національна інноваційна система. Освітні кластери на рівні 
регіону неможливо досліджувати без урахування характеристик 
регіональної соціально-економічної (в т.ч. промислової) політи-
ки та стратегії розвитку регіону. Розвиток регіональних освітніх 
кластерів сприяє зростанню соціально-економічного потенціалу 
території, дозволяє підвищити рівень конкурентоспроможнос-
ті регіону. На даний час, освітні кластерні структури в регіонах 
України лише починають функціонувати, але перші напрацюван-
ня у даному напрямку відбуваються досить активно.

Проблему стійкого розвитку та зростання конкурентоспро-
можності соціально-економічних систем на регіональному рівні 
можна досліджувати базуючись на положеннях загальної теорії 
систем, а саме крізь призму понять із розряду територіальних 
суспільних систем. Насамперед, це стосується можливості вико-
ристання поняття «дестинація». В рамках завдання формування 
конкурентоспроможності територій, поняття «дестинація» може 
бути корисним при дослідженні умов для стійкого розвитку регі-
ону. Дестинація – це поняття, яке може бути застосоване як для 
країни, регіону, міста або іншої території, так й для товару, про-
дукту, послуги або роботи. Не зважаючи на те, що сьогодні термін 
«дестинація» є офіційним терміном в сфері туризму (туристська 
дестинація), його можна успішно використовувати у більш широ-
кому сенсі в багатьох інших областях та сферах функціонування 
соціально-економічних систем. 

В сучасній науці про туризм і рекреацію склалося комплек-
сне соціальне, географічне, економічне і філософське розумін-
ня дестинації. Досліджуючи дестинацію як елемент туристської 
системи, науковці пропонують велике різноманіття її типології 
за різними ознаками. Кожна із ознак відображає ту чи іншу най-
важливішу характеристику туристської дестинації, що визначає 
особливості її функціонування. На сьогодні, у майже всіх дослід-
ників теорії туризму, склалася практика виділення такого типу 
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дестинації як освітня туристична дестинація. Аналіз та оцінка 
сучасної системи освітніх туристичних дестинацій різного рівня, 
виявлення ефективності функціонування регіональних освітніх 
туристичних дестинацій, можуть бути доцільними у формуванні 
унікальних конкурентних переваг регіону. 

Для розвитку туристичної діяльності, в т.ч. й для освітнього 
туризму, на сьогодні склалися несприятливі умови. Але, намага-
ючись дотримуватися напрямку соціально-економічного прогре-
су, регіони України прагнуть успішно розвивати свої регіональні 
ринки освітніх послуг, отримувати стійки переваги у конкурент-
ній боротьбі за споживача освітніх послуг. Для подальших дослі-
джень в сфері вирішення проблем стійкого розвитку та зростання 
конкурентоспроможності соціально-економічних систем на регі-
ональному рівні може бути доцільним використання такого по-
няття як регіональна освітня дестинація.

В загальному вигляді, застосування понять «регіональний 
освітній кластер» та «регіональна освітня дестинація» дозволя-
ють використовувати найбільш повний спектр інструментів для 
багатоаспектного дослідження конкурентних переваг регіональ-
них ринків освітніх послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні, питання 
що пов’язані з особливостями формування та функціонування 
кластерів, розвитком систем кластеризації національної економі-
ки, в т.ч. й на регіональному рівні, висвітлені доволі широко як у 
світових, так й у вітчизняних наукових публікаціях.

Засновником теорії конкурентних переваг М. Портером вве-
дено поняття «кластер», запропоновано декілька його визначень, 
сформовано класичну концепцію існування кластерів як групи 
взаємозалежних компаній, що географічно межують, і зв’язаних 
з ними організацій, які діють у визначеній сфері та характери-
зуються спільністю діяльності, взаємодоповнюючи один одно-
го [1; 2]. В працях його послідовників (Е. Енрайт, М. Сторпер, 
В. Фельдман, Е. Бергман, Е. Фрезер, М. Бест, Е. Тепман) розви-
нуто ідеї кластерної теорії М. Портера, обґрунтовано існування 
різних видів кластерів (територіальні, промислові, регіональні, за 



183

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

видами економічної діяльності), обґрунтовано поняття «промис-
лових районів», «промислових округів», виділено типи кластер-
ної політики, формування методів оцінки ефективності кластерів 
[3-7].

Останнім часом з’явилося багато ґрунтовних вітчизняних дослі-
джень (Оніпко Т. А., Маслак О. О.) присвячених вивченню теоре-
тико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо 
формування та розвитку систем кластеризації національної еконо-
міки, дослідженню інноваційно-кластерного розвитку як чинника 
зростання конкурентоспроможності економічних систем.

Дослідженню проблем кластероутворення, кластерного по-
тенціалу, кластерної політики, аналізу кластерних ініціатив на 
національному та регіональному рівнях, присвячено публіка-
ції таких дослідників, як: М. А. Гріднєв, Г. І. Репп, В. Г. Федо-
ренко, А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, В. Б. Джабейло, О. О. Маслак, 
Т. А. Оніпко [8-12]. Проведений ними аналіз свідчить, що Укра-
їна ще не готова до формування інноваційного типу кластерних 
структур, які функціонують в економічно розвинених країнах, на-
віть незважаючи на розвиток кластерних ініціатив, ефективність 
вітчизняних кластерів дуже низька. 

У зв’язку з тим, що в Україні не запроваджено статистичного 
обліку кластерів, офіційні данні про функціонування вітчизняних 
кластерів відсутні. Сучасні дослідження з цього приводу – це пу-
блікації за результатами узагальнень різними авторами на основі 
власних досліджень окремих осіб або організацій.

Дослідженню специфіки застосування кластерного підходу в 
сфері освіти, формування освітніх кластерів, їх характерних осо-
бливостей, основних тенденції кластеризації освітньої галузі, 
останнім часом почали приділяти увагу не тільки зарубіжні, але 
й багато вітчизняних дослідників: О. О. Маслак, Г. Т. П’ятницька, 
М. І. Ворона, Є. Р. Чернишова, Т. Ю. Красікова, Н. А. Корчагі-
на, О. В. Смірнов, В. В. Сибірцев, О. І. Решетняк, Ю. А. Заїка, 
О.  О.  Карпенко, В. П. Третьяк [12-22]. 

Аналіз специфіки використання кластерного підходу в сфе-
рі освіти на регіональному рівні, особливостей формування та 
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функціонування регіональних освітніх кластерів, дослідження 
освітніх кластерів як інституціональної основи розвитку регіо-
нального ринку праці, є метою досліджень таких дослідників, як: 
П’ятницька Г. Т., Чернишова Є. Р., Сибірцев В. В., Зеленська Л., 
Сiваченко I., Синюра-Ростун Н. Р., Лисенко І. В., Любченко Н. В., 
Соколова О., Куклін О., Вахрушева Н. І. [13; 15; 19; 23-29].

Дослідженню поняття «дестинація», її критеріїв виділення, як 
в найбільш загальному розумінні, так й в різних аспектах із різ-
них точок зору (залежно від мети дослідження) присвячено праці 
таких науковців, як: Л.І. Юрчишина, С. Медлік, А. А. Сафарян, 
Є. А. Машкевич, Н. С. Мартишенко, А. І. Зирянов [30-35]. 

Теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності 
поняття «дестинація» в сфері туризму, їх типізації (класифікації) 
за різними ознаками, сутнісні характеристики туристичних дес-
тинацій, в т.ч. регіональних, їх загальні риси, є метою досліджень 
таких дослідників, як: О. І. Зорін, Т. В. Рассохіна, Н. В. Корж, 
Д. І. Басюк, Ю. Ю. Леонт’єва, Т. І. Ткаченко [36-40].

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні по-
нять «регіональний освітній кластер» та «регіональна освітня дес-
тинація», як теоретичної бази для подальших розвідок у сфері ви-
рішення проблем стійкого розвитку та зростання конкурентоспро-
можності соціально-економічних систем на регіональному рівні, 
використовуючи потенціал регіональних ринків освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідник 
М. Портер вважає, що добробут країни створюється, а не успадко-
вується, а конкурентоспроможність країни залежить від здатності 
її промисловості до інновацій та модернізації. Тому, конкуренто-
спроможність країни слід розглядати через призму міжнародної 
конкурентоспроможності не окремих фірм, а кластерів – геогра-
фічно близьких груп взаємопов’язаних компаній та асоційованих 
установ в окремих видах економічної діяльності, що пов’язані 
спільними технологіями та навичками [1] При цьому, принци-
пового значення набуває здатність таких кластерів ефективно 
використовувати внутрішні ресурси. М. Портер сформував де-
кілька визначень кластеру. Кожне з цих визначень має свою ори-
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гінальність і специфіку, проте спільним для них є акцентування 
на взаємозв’язках між учасниками кластера. Одне з найпошире-
ніших визначень враховує географічну концентрацію учасників: 
«Кластер – це група географічно близьких взаємопов’язаних ком-
паній і зв’язаних з ними організацій, які діють у певній сфері, 
характеризуються спільністю діяльності та взаємодоповнюють 
один одного» [2].

Поняття кластерів розвивалося та набуло певних характерних 
рис, які притаманні йому сьогодні, з появою праць послідовни-
ків М. Портера (Е. Енрайт, М. Сторпер, В. Фельдман, Е. Бергман, 
Е. Фрезер, М. Бест, Е. Темпан) [3-7]. Кластерний підхід, який 
спочатку використовувався в дослідженнях проблем конкурен-
тоспроможності, згодом став застосовуватися при вирішенні все 
більш широкого кола завдань, зокрема: при аналізі конкуренто-
спроможності держави, регіону, галузі; як основа загальнодер-
жавної промислової політики; при розробці програм регіональ-
ного розвитку; як основа стимулювання інноваційної діяльності; 
як основа взаємодії великого і малого бізнесу. З’явилися галузева 
та територіальна складові поняття кластера.

Кластери допомагають не тільки «заробляти гроші», але й 
служать найкращим середовищем для інновацій, самореалізації 
людей, розвитку творчості та налагодження відносин у співто-
варистві. Тому, деякі дослідники (О. О. Карпенко, М. І. Ворона 
Г. Т. П’ятницька, О. О. Маслак, Є. Р. Чернишова, Т. Ю. Красіко-
ва,  Н.  А. Корчагіна, О. В. Смірнов, В. В. Сибірцев, О. І. Решет-
няк, Ю. А. Заїка, Т. А. Оніпко) вважають, що одним із інновацій-
них шляхів розвитку соціально-економічних систем може бути 
створення освітніх кластерів – утворень, що мають особливий 
характер, та здатні об’єднати інтереси науки, бізнесу та влади у 
єдиній функціонуючій структурі [11-21].

Деякі науковці (Зеленська Л., Сiваченко I., Соколова О.) визна-
чають освітній кластер як групу навчальних закладів, які локалі-
зовані на одній території, формують як кінцевий продукт освітню 
послугу, конкурують і взаємодіють один з одним, мають поста-
чальників необхідних чинників виробництва, обладнання, спе-
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ціалізованих послуг, інфраструктури, науково-дослідницьких ін-
ститутів, водночас посилюють конкурентні переваги один одного 
[23, c. 76-79; 27, c. 153-160]. 

Ще одне трактування освітнього кластеру (М. І. Ворона, 
Т.  Ю.  Красікова) стверджує, що це сукупність взаємопов’язаних 
установ професійної освіти, об’єднаних за галузевою ознакою і 
партнерськими відносинами з підприємствами галузі [14, c. 34-
41; 16, c. 54-59]. У дослідженнях П’ятницької Г. Т. ретельно роз-
глянуто різновиди дефініцій понять «освітній», «науковий» (до-
слідницький) та «науково-освітній» кластери [13, c. 191-207]. 
За визначенням Є. Р. Чернишової, освітній кластер – це мережа 
постачальників, виробників і споживачів освітніх послуг і тех-
нологій, а також елементів освітньої інфраструктури, діяльність 
яких ґрунтується на позитивних синергетичних ефектах освітньої 
агломерації (мережних технологіях, інтеграції знань та вмінь, 
близькості споживача та виробника освітніх послуг тощо) [15]. 
Деякі дослідники (Смирнов О. В.) розглядають освітній кластер з 
двох точок зору: освітній кластер як система та освітній кластер 
як процес [18]. На думку дослідника В.В. Сибірцева, по-перше, 
освітній кластер є одним з різновидів регіонального кластеру (він 
погоджується із його визначенням наданим Н. І. Вахрушевою 
 [29, c. 385-387]), по-друге, освітній кластер є однією з форм галу-
зевого кластеру (він погоджується із його визначенням наданим 
В.  П.  Третьяк [22]) [19, c. 282 – 292]. 

Крім різноманітності тлумачень поняття «освітній кластер», 
існує чимало класифікацій освітніх кластерів залежно від різних 
ознак (за напрямами діяльності, за рівнями організації, за галу-
зями освіти та ін.). Так, кластери можна групувати в освітні, на-
укові та змішані (науково-освітні та виробничо-освітні). На дум-
ку більшості вітчизняних дослідників (Зеленська Л., Сiваченко 
I., П’ятницька Г.), найбільш значущими з погляду інноваційного 
розвитку соціально-економічних систем можуть виявитися змі-
шані кластери. Вони дозволяють забезпечити взаємодію вироб-
ника і кінцевого споживача освітніх послуг, допускають викорис-
тання коштів і виробничої бази організацій-роботодавців, здій-
снюють ефективне перенесення інновацій в освітню практику  
[13, c. 191-207; 23, c. 76-79].
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Науково-освітній кластер на регіональному / національ-
ному рівнях (Куклін О., Синюра-Ростун Н.) – це сукупність 
взаємозв’язаних закладів загальної та професійної освіти, науко-
вих закладів, підприємств, за визначеними принципами (регіо-
нальними, галузевими, програмно-цільовими і т.п.) та їх взаємо-
дія, з метою досягнення синергетичного ефекту від об’єднання в 
єдину систему та досягнення цілей формування конкурентоспро-
можної ефективної системи підготовки кваліфікованих людських 
ресурсів для потреб регіональної / національної економіки та її 
інноваційного розвитку [24, c. 78-88; 28].

Таким чином, саме поєднання регіонального та галузевого під-
ходів дозволяє сформувати цілісне розуміння та ідентифікувати 
особливості функціонування регіональних освітніх кластерів.

Система освіти має забезпечувати відповідність освіти випус-
кників навчальних закладів відстроченому у часі потенційному 
попиту на їх компетентності, при цьому така відповідність має 
носити не «адаптаційний», а «випереджаючий» характер. Тому, 
деякі дослідники розглядають регіональні освітні кластери з точ-
ки зору їх взаємодії із відповідними ринками праці. Вони пред-
ставляють такий освітній кластер як середовище гармонізації 
інтересів та інституціоналізації взаємодії суб’єктів регіонального 
ринку праці із особливою професійно-кваліфікаційною структу-
рою [19, c. 282-292].

Але не тільки суттєві зміни на ринку праці спричиняють поси-
лення вимог до випускників закладів освіти з боку роботодавців. 
Процеси глобалізації, диверсифікація освітніх послуг, поширен-
ня дистанційної форми освіти, впровадження дуальної системи 
освіти, спонукають дослідників до пошуку нових підходів, форм 
та моделей організації навчання, реструктуризації системи осві-
ти. Тому, деякі дослідники вивчають регіональні освітні кластери 
з точки зору можливостей об’єднувати зусилля різних суб’єктів 
господарювання для вирішення проблеми здобуття якісної освіти, 
активізації коопераційних зв’язків між різними освітніми, куль-
турними, господарськими комплексами, органами влади у регі-
оні, оптимізації мережі закладів освіти з урахуванням демогра-
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фічної й економічної ситуації та необхідності підвищення якості 
освіти і досягнення позитивних зрушень у показниках діяльності 
освітньої сфери [24, c. 78-88].

Таким чином, регіональні освітні кластери відіграють страте-
гічну роль у процесі економічного зростання тієї чи іншої терито-
рії та виконують важливу соціальну функцію. Створення конку-
рентоспроможних освітніх послуг можливе саме в рамках таких 
кластерів.

Для врахування глобальних процесів стійкого розвитку, з од-
ного боку, та розуміння ролі регіонального співтовариства в цих 
процесах, з іншого боку, у підвищенні конкурентоспроможності 
регіонів, можна спробувати використати парадигму дестинацій. 

В англійській мові термін «дестинація» (destination) має кілька 
значень, однак завжди присутній виражений просторово-терито-
ріальний характер (певне місце, куди здійснюється переміщення) 
та він не є вузькоспеціалізованим. Перш за все, його застосову-
ють поряд з поняттям «туризм», але, на практиці, він має більш 
широку сферу застосування і використовується й в інших облас-
тях. В найбільш загальному розумінні (Л. Юрчишина, С. Медлік), 
дестинацію трактують як місце, куди в даний час направляються 
(прямують) люди або предмети (речі) [30, c. 77-84; 31]. 

Поняття «дестинація», так само як й «кластер», це катего-
рія що належить до понять із розряду територіальних суспіль-
них систем. Деякі дослідники (А. А. Сафарян, Л. І. Юрчишина, 
Є.  А.  Машкевич) стверджують, що дестинацію можна розгляда-
ти в різних аспектах (територіальному / географічному, економіч-
ному, соціальному, управлінському тощо), тобто це поняття може 
розглядатися з різних точок зору залежно від мети дослідження  
[30, c. 77-84; 32; 33, c. 89-92]. Так, при економічному підході, при 
визначенні дестинації аналізуються фінансові потоки, ринкові 
відносини, цінові категорії та ін. На думку дослідника Н. С. Мар-
тишенко, дестинація виступає не тільки в ролі товару або продук-
ту, вона може бути представленою в якості економічного просто-
ру [34, c. 143-147]. При територіальному (географічному) підході, 
дослідники відзначають, що крім масштабного компонента для 



189

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

дестинації важлива територіальна форма. Так, А. І Зирянов зазна-
чає, що, незважаючи на початкове розуміння дестинації, як пунк-
ту призначення, найчастіше під цим терміном розуміється об’єкт 
соціально-економіко-географічний регіонального масштабу, при 
чому це застосовується і до масштабу міста, і до масштабу країни, 
і навіть до локальної групі країн [35, c. 16-22].

Сьогодні термін «дестінація» є офіційним терміном в сфері ту-
ризму. Всесвітня туристська організація (UNWTO) ввела в свої до-
кументи офіційне визначення дестинації як фізичного простору, в 
якому відвідувач проводить час (принаймні з однією ночівлею), 
який включає в себе туристські продукти (послуги та атракції) 
і туристичні ресурси в межах одного дня подорожі. Цей простір 
має фізичні та адміністративні кордони, що визначають спосіб 
його управління, образи і перцепції, що визначають його ринкову 
конкурентоспроможність [36; 37].

Розвиток основних підходів до поняття «туристична дестина-
ція» має довгий еволюційний шлях (О. І. Зорін, Т. В. Рассохіна, 
Н. В. Корж, Д. І. Басюк, Ю. Ю. Леонт’єва), але й досі зарубіж-
ні та вітчизняні дослідники не мають єдиної думки щодо трак-
тування туристичної дестинації як наукової категорії [36-38; 39, 
c. 165-170]. Однак є деякі положення, які сприймаються усіма до-
слідниками та не суперечать один одному. Як найменш, існує дві 
важливі узгоджені позиції: по-перше, це положення пов’язані з 
охопленням території (дестинацією може бути як локальне місце, 
регіон, так і ціла країна), та, по-друге, це положення пов’язані 
з туристської спеціалізацією (дестинація повинна мати сервісні 
можливості для задоволення туристів відповідного туристського 
профілю). 

В цілому, найбільш загальним визначенням туристської дести-
нації, яка була надана Т. В. Рассохіною, вважають керовану соці-
ально-економічну територіальну систему, що володіє туристським 
ресурсним потенціалом, який представляє конкурентоспроможну 
споживчу цінність та стійко приваблює туристські потоки [37].

Сьогодні існує багато підходів до визначення видів (типів) 
туристичних дестинацій за різними ознаками. Першу, найбільш 
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повну типізацію (класифікацію) таких дестинацій подає Т. І. Тка-
ченко, класифікуючи їх за різними ознаками [40]. Так, викорис-
тання класифікаційної ознаки туристичної дестинації – за видами 
туризму, дозволяє виділити такі види (типи) дестинацій, як: еко-
логічний, сільський, природний, зелений, пізнавальний, освітній, 
культурний, воєнний, інші. Отже, з’являється такий вид (тип) ту-
ризму як освітній туризм, та, відповідно, й такий вид (тип) турис-
тичної дестинації як освітня туристична дестинація. 

В останніх дослідженнях Т. В. Рассохіної можна зустріти типо-
логію, побудовану на виділенні типів дестинацій на підставі семи 
ознак: масштаб, значимість, генезис, спеціалізація, віддаленість, 
стадія життєвого циклу дестинації, вік дестинації. За даною ти-
пологією туристських дестинацій, використання ознаки – спе-
ціалізація (визначається ресурсним потенціалом дестинації, що 
задовольняє ті чи інші туристичні цілі), дозволяє виділити такі 
типи, як: пізнавальні, ділові, курортно-оздоровчі, розважальні, 
екологічні, релігійні, спортивні, освітні, полі функціональні дес-
тинації. На думку Т. В. Рассохіної, освітня туристична дестина-
ція  – це такий тип дестинації, що має унікальні освітні центри, 
які відрізняються глобальною значимістю генерованих знань або 
методиками навчання [37].

Отже, освітню туристичну дестинацію можна розглядати як 
унікальну самостійну конкурентну одиницю. Стратегічна мета 
такої одиниці – забезпечення конкурентоспроможності на трива-
лий період із урахуванням впливу взаємодії підприємств різних 
галузей, їх ринків, населення та навколишнього середовища.

Інноваційні технології в сфері освіти можна розглядати в кон-
тексті розвитку регіональних освітніх туристичних дестинацій 
\ – територій (регіонів), де функціонує вільна сукупність підпри-
ємств, організацій, установ (або їх груп), які реалізують спіль-
ні інтереси через часткову взаємодію між собою. Такі своєрідні 
одиниці господарювання, завдяки певним чинникам і наявності 
спеціалізованої інфраструктури, стають (можуть стати) центрами 
концентрації освітнього туризму. Регіональна освітня туристична 
дестинація – це дуже широке визначення, яке може охоплювати 
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територіальну одиницю будь-якого масштабу – туристичного ре-
гіону, країни, територіально-адміністративної одиниці, туристич-
ного об’єкту [30, c. 77-84].

Зважаючи на сьогоднішні несприятливі умови для розвитку 
туризму взагалі, та освітнього туризму зокрема, з огляду на об-
меження ресурсів для потреб соціально-економічного прогресу, 
перед регіонами України актуалізувалася стратегічна задача отри-
мання стійких конкурентних переваг для розвинення своїх регі-
ональних ринків освітніх послуг. Розгляд теоретичних проблем 
соціально-економічного розвитку туристичних дестинацій, усві-
домлення ролі освітньої туристичної дестинації як унікальної са-
мостійної конкурентної одиниці (в т.ч. на рівні регіону) в процесі 
отримання стійких конкурентних переваг, дозволяють порушити 
проблему доцільності використання такого поняття, як «освітня 
дестинація». Поєднуючи регіональний та галузевий підходи щодо 
визначення видів (типів) дестинацій, можна спробувати сформу-
вати загальне розуміння регіональної освітньої дестинації.

Регіональна освітня дестинація – це географічна територія (ре-
гіон), яка є привабливою для споживачів освітніх послуг завдяки 
наявності унікальних або специфічних освітніх ресурсів та відпо-
відної інфраструктури, доведених до споживачів у вигляді готового 
освітнього продукту з метою задоволення їх самих різних потреб. 

Якщо певна географічна територія буде сприйматися як ре-
гіональна освітня дестинація, з’являється кілька переваг. Так, в 
межах такої дестинації можна говорити про якусь одноманітність 
освітнього продукту, економічні чинники в межах дестинації мож-
на вважати урівненими, можна виявити унікальні або специфічні 
переваги, що випливають на розвиток регіонального ринку освіт-
ніх послуг. З точки зору маркетингового підходу до дестинацій, 
з’являється ще одна перевага – легкість просування, оскільки те-
риторія регіональної освітньої дестинації більш-менш одноманіт-
на, вона може просуватися під однією назвою, мати один бренд, 
що, як правило, більш привабливо, популярно та ефективно.

Використання такого поняття як регіональна освітня дести-
нація надає головну перевагу для подальших досліджень в сфері 
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вирішення проблем стійкої конкурентоспроможності регіональ-
них соціально-економічних систем та забезпечення конкурентних 
переваг регіону на ринку освітніх послуг. Основа цієї переваги в 
прийнятті території як однорідної в освітньому відношенні.

Висновки та пропозиції. Таким чином, застосування понять 
«регіональний освітній кластер» та «регіональна освітня дести-
нація» надають дослідникам найбільш широкий спектр можли-
вих інструментів для визначення, аналізу та шляхів зміцнення 
конкурентних переваг регіональних ринків освітніх послуг. 

Так, якщо застосовувати класичну теорію конкурентоспромож-
ності територій, спираючись на праці М. Портера, цілком можли-
во використовувати класичну оригінальну модель аналізу конку-
рентних переваг – «ромб конкурентних переваг» (Single Diamond 
Мodel). Врахувавши доповнення цієї моделі в процесі її еволюції 
та зміни поглядів на конкурентоспроможність, доцільним також 
є використання модифікованих моделей, а саме: модель «подвій-
ного ромба» (Double Diamond Мodel) Алана М. Ругмана (Alan M. 
Rugman) та Дж.Р. Д’Круза (J.R. D’Cruz); модель «узагальненого 
подвійного ромба» (Generalized Double Diamond Мodel) Хвай-
Чанг Муна (Hwy-Chang Moon); дев’ятифакторна модель конку-
рентних переваг (Nine Factor Мodel) Донг-Санга Чо (Dong-Sung 
Cho); соціокультурна модель Хвай-Чанг Муна та Донг-Санга Чо; 
модель «подвоєного подвійного ромба» (Dual Double Diamond 
Мodel) Хвай-Чанг Муна та Донг-Санга Чо. Кожна із переліче-
них моделей має специфічні особливості, фокусує увагу на різ-
номанітних факторах (наприклад, людський фактор, міжнародні 
зв’язки та ін.), дозволяє більш ретельніше, ніж базова модель М. 
Портера, оцінити специфічні та порівняльні конкурентні перева-
ги, особливо в епоху загострення конкуренції. 

Перспективні напрямки подальших досліджень полягають в 
науковому обґрунтуванні методології вивчення формування та 
функціонування регіональних освітніх кластерів та регіональних 
освітніх дестинацій. Зазначені моделі аналізу конкурентних пере-
ваг можна адаптувати до регіональних потреб, враховуючи спе-
цифіку та потенціал регіональних ринків освітніх послуг.
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Перед дослідниками постає доволі широке коло питань: почи-
наючи із теоретичного обґрунтування доцільності використання 
цих категорій як елементів системи освіти (принципи створення, 
специфічні властивості, класифікація, ресурси, інструменти ана-
лізу тощо); продовжуючи методологічним обґрунтуванням роз-
робки моделей формування конкурентних переваг регіонального 
освітнього кластеру та регіональної освітньої дестинації задля за-
безпечення стійкого розвитку регіону; закінчуючи розробками в 
сфері менеджменту та маркетингу регіонального освітнього клас-
теру та регіональної освітньої дестинації.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЙ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР» И 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕСТИНАЦИЯ»: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В статье представлен теоретический обзор научных взглядов на понятие 
«кластер». Рассматриваются вопросы поиска факторов роста конкурентоспособ-
ности через формирование образовательных кластеров. Определяется, что раз-
витие региональных образовательных кластеров способствует росту потенциала 
территории, позволяет повысить конкурентоспособность региона. Представлены 
научные взгляды на понятие «региональный образовательный кластер». В статье 
представлен теоретический обзор научных взглядов на понятие «дестинация». 
Акцентируется внимание на образовательной туристической дестинации. Дока-
зывается, что развитие региональных образовательных туристических дестина-
ций способствует формированию уникальных конкурентных преимуществ реги-
она. Учитывая неблагоприятные условия для развития туризма, для дальнейших 
исследований предложено использовать понятие «региональная образовательная 
дестинация». В статье доказывается, что применение понятий «региональный об-
разовательный кластер» и «региональная образовательная дестинация» позволя-
ют использовать полный спектр инструментов для многоаспектного исследования 
конкурентных преимуществ региональных рынков образовательных услуг.

Ключевые слова: дестинация; кластер; конкурентоспособность; конку-
рентное преимущество; образовательная дестинация; образовательный кластер; 
образовательный туризм; региональная образовательная дестинация; региональ-
ный образовательный кластер; рынок образовательных услуг; туристическая де-
стинация.



197

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

N. L. Kusyk,
Candidate of Economic Sciences, Ph.D (economy), Associate Professor, 
Head of the Accounting and Taxation Department
Odessa I. I. Mechnikov National University
French Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine
e-mail: kabo_epf@onu.edu.ua

D. O. Huz,
Candidate of Economic Sciences, Ph.D (economy), 
Associate Professor of the Accounting and Taxation Department
Odessa I. I. Mechnikov National University
French Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine
e-mail: daryaguz26@gmail.com

S. V. Bagdikyan,
Senior Lecturer of the Accounting and Taxation Department
Odessa I. I. Mechnikov National University
French Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine
e-mail: sysanna2008@ukr.net

STUDY OF THE CONCEPTS OF “REGIONAL 
EDUCATIONAL CLUSTER” AND “REGIONAL 
EDUCATIONAL DESTINATION”: THEORETICAL 
OVERVIEW

The article presents a theoretical overview of scientific views on the concept of 
“cluster”. This overview was carried out within the framework of using cluster models of 
economic development at the national and regional levels in terms of ensuring sustain-
able competitiveness of socio-economic systems. The issues of searching for factors of 
growth of competitiveness through such a promising direction as the formation of educa-
tional clusters are considered. It is determined that, on the one hand, regional educational 
clusters can become the basic basis, thanks to which a national innovation system will 
be formed. On the other hand, their development will contribute to the growth of the 
socio-economic potential of the territory, and will increase the level of competitiveness 
of the region. The article provides a brief overview of scientific views on the concept of 
“regional educational cluster”.

The article proves that the problem of sustainable development and growth of 
the competitiveness of socio-economic systems at the regional level can be investigated 
based on the provisions of the general theory of systems. Through the prism of concepts 
from the category of territorial social systems, the concept of “destination” can be used.

The article presents a theoretical overview of scientific views on the concept of 
“destination”, first of all, as an element of the tourist system. The issues of the typology 
of destinations on various grounds are considered, and attention is focused on such a 
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type of destination as an educational tourist destination. It is proved that the analysis and 
assessment of the modern system of educational tourist destinations, the identification 
of the purpose of regional educational tourist destinations can be appropriate in the for-
mation of the unique competitive advantages of the region. Given today’s unfavourable 
conditions for the development of tourism activities in general, including for educational 
tourism, for further research in the field of ensuring sustainable competitiveness of so-
cio-economic systems at the regional level it is proposed to use such a concept as “re-
gional educational destination”.

The article proves that the use of the concepts of “regional educational cluster” and 
“regional educational destination” allows the use of the most complete range of tools for a 
multifaceted study of the competitive advantages of regional markets of educational services.

Key words: destination; cluster; competitiveness; competitive advantage; edu-
cational destination; educational cluster; educational tourism; regional educational des-
tination; regional educational cluster; market of educational services; tourist destination.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
З ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОДНОРІДНИХ КОМАНД

На сьогодні морська індустрія перебуває у глобальній Світовій економіч-
ній кризі і пандемії Covid-19. Криза Covid-19 окрім пандемії завдала нищівного 
удару по Світовій економіці і морські компанії, агенції постраждали найсерйоз-
нішим чином. Про те, що чекає економічно бізнес, морську галузь, менеджмент, 
персонал судноплавних, крюїнгових компаній найближчим часом, планувати ризи-
ковано. Оскільки викликає тривогу ситуація зараз на бортах морських суден, про-
блемно відбуваються заміни штату, екіпажів. Також не сприяють дії менеджменту 
міжнародних організацій для розв’язання даних криз і також йдеться про те, як 
зберегти стабільний психоемоційний стан персоналу на борту суден і вдома. 

У даній статті авторами наводиться економічна модель формування одно-
рідної команди, яка ґрунтується на розгляді ієрархій взаємних уявлень морських 
агентів за типами один одного, тобто математичних істотних параметрів, що ви-
значають ефективність індивідуальної діяльності трудових ресурсів (чим вище 
ефективність діяльності агента – більше значення його типу, тим менше на його 
економічні витрати). 
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При цьому передбачається, що автономність діяльності сформованої одно-
рідної команди відповідає стабільному інформаційному рівню, рефлексивних ігор, 
рівноваги гри морських агентів, в якому очікування членів команди щодо поведін-
ки один одного виправдовуються.

Авторами дослідження наведено огляд відомих моделей команд, а також 
ряд оригінальних результатів проєкту. При цьому значний акцент робиться на 
«рефлексівні», теоретико-ігрові моделі, в яких автономність і злагодженість спіль-
ної діяльності членів команди забезпечується тим, що їх дії узгоджені з ієрархією 
взаємних уявлень один про одного.

Отже, процес формування однорідної команди проекту описується дина-
мікою взаємних уявлень морських агентів, агентських компаній за типами один 
одного в залежності від аналізу результатів діяльності менеджменту команди в ці-
лому або її окремих членів. 

Ключові слова: економічно-математичні моделі; морські агенти; однорід-
ні команди; функції; екіпаж судна.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах стрім-
ких змін, невизначеності і нестабільності розвитку багатьох галу-
зей Світу, в тому числі у морській індустрії, все більшого значення 
набуває розвиток управління проєктами. При цьому, зважаючи на 
тенденцію зростання ролі управління людськими ресурсами в про-
єктах, стає проблемою типова для багатьох проєктів ситуація ви-
рішення менш, ніж половини проблем управління персоналом [3].

З усіх груп людських ресурсів проекту команда проекту най-
більшою мірою впливає на успіх всього проєкту. Саме ця група 
формує бачення проєкту, тому якість її роботи найбільшою мірою 
залежить від особистості кожного члена проєктної команди. Але 
наявність досвіду успішного управління проєктом певної галузі, 
який був реалізований в цьому середовищі, не завжди гарантує 
таку ж успішність при переході до проєкту в іншій галузі або в 
іншому середовищі. У багатьох судноплавних компаніях вико-
ристовується так звана проєктна мета, заявка наприклад рейсо-
вий – чартер (voyage-charter) – документ, офіційно оголошує про 
початок робіт за проєктом, тобто рейсу судна, що призначає ме-
неджера проєкту – капітана, і команду проєкту – екіпаж судна, 
а також дає короткий опис обґрунтування проєкту, рейсу і його 
основного продукту [4]. В якості змістовного прикладу в дослі-
дженні автори використовують питання розподілу фунціоналу 
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між членами однорідної команди заданого обсягу робіт з метою 
мінімізації сумарних витрат на виконання цього обсягу робіт, мі-
німально необхідні відомості з теорії рефлексивних ігор. 

Відносно проєктної заявки на заміну екіпажу, штату слід зазна-
чити, той факт, що по відношенню до цього документа існує ве-
личезна кількість варіацій в корпоративній документації багатьох 
проєктно-орієнтованих компаній. По-друге, сам момент форму-
вання цього документа може дуже різнитися залежно від природи 
проєкту, рейсу, типу судна і інших зовнішніх обставин [1]. 

Структурно-логічна схема управління процесів планування 
контенту морських проєктів – в подальшому вони можуть ста-
ти частиною зміни екіпажів суден, стандартних документів або 
використовуватися самі по собі, і документи, які широко вико-
ристовуються на практиці як частини остаточного плану проек-
тів в морський галузі. Однак, може відбуватися і іншим чином; 
в залежності від прийнятих в організації стандартів проєкт може 
формально відкриватися наказом директора морської агенції або 
розпорядженням про його запуск. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
питань планування й формування команд управління проєктами 
присвячено багато праць зарубіжних та вітчізняних вчених: Пар-
кер Г., Кропп З., Пападимитриу Х., Стайглиц К., Опойцев В. І., 
Чхартишвили А. Г., Новіков Д. А., Мальцев А. С., Нікольський 
В. В., Захарченко О. В., Черепаха Г. С., Муравецький А. С., Руд-
ніченко М. Д., Крамський С. О., Джугелі Г. Д. [1-10; 14-16; 20].   

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка еконо-
міко-математичної моделі до управління однорідною командою 
проєкту, який враховуватиме особливості продукту та середови-
ща реалізації проєкту як фактори унікальності проєкту в роботі 
однорідної команди – морських агентів. 

Викладення основного матеріалу дослідження.  До сьогод-
ні, як свідчить управлінська практика, незважаючи на ретельний 
підбір та формування проєктних команд такі проєкти закінчу-
ються невдачами, оскільки їх реалізують люди, іншими словами 
людськi ресурси проєкту, які певним чином і впливають на його 
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кінцевий результат. Визначивши в загальному вигляді, як буде ви-
глядати продукт проєкту, менеджер і команда проєкту ставлять 
перед собою завдання перейти від опису продукту до опису робіт, 
зі застосуванням математичного апарату [1; 16].

Математична модель вибору засобів розвитку команди проєк-
ту :

Для оцінювання розвитку потенціалу команди щодо якісного 
управління певним проєктом введено відносний показник збалан-
сованості команди проєкту.  
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Метою дослідження є розробка економіко-математичної моделі до 
управління однорідною командою проєкту, який враховуватиме особливості 
продукту та середовища реалізації проєкту як фактори унікальності проєкту в 
роботі однорідної команди – морських агентів.  

Викладення основного матеріалу дослідження.  До сьогодні, як свідчить 
управлінська практика, незважаючи на ретельний підбір та формування 
проєктних команд такі проєкти закінчуються невдачами, оскільки їх реалізують 
люди, іншими словами людськi ресурси проєкту, які певним чином і впливають 
на його кінцевий результат. Визначивши в загальному вигляді, як буде 
виглядати продукт проєкту, менеджер і команда проєкту ставлять перед собою 
завдання перейти від опису продукту до опису робіт, зі застосуванням 
математичного апарату [1; 16]. 

Математична модель вибору засобів розвитку команди проєкту : 
Для оцінювання розвитку потенціалу команди щодо якісного управління 

певним проєктом введено відносний показник збалансованості команди проєкту.   
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Для визначення пріоритетів розвитку команди певного проєкту введено 

вагові коефіцієнти розвитку професійної, рольової та психологічної структури 
однорідної команди проекту [15]:  
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Розглянемо наприклад команду – безліч N = {1, 2, ..., n} мор-

ських агентів. Стратегією i-го морського агента є вибір дії xi0, що 
вимагає від нього витрат ci (xi, ri), де ri> 0 – тип даного агента, 
що відображає ефективність його діяльності (будемо вважати, що 
функції витрат є квадратичними функціями типу Кобба-Дугласа, 
тобто ci (xi, ri) = (xi) 2/2 ri). Позначимо x = (x1, x2, ..., xn) – вектор 
дій морських агентів. Припустимо, що метою спільної діяльності 
морських агентів є досягнення результату отримання документів 
щодо морського судна – сумарного «действия» R (тобто, забез-
печення виконання умови Ri xNi x = R) із мінімальними сумарними 
витратами c (x, r) =К i; Ni i Ic (x, r) [2;5]. З теоретико-ігрової точки 
зору можна умовно вважати, що цільових перевірок ці функції 
морських агентів збігаються (як і в моделі Маршака-Раднера – 
див. нижче табл. 1) і визначаються взятими зі зворотним знаком 
сумарними грошовими витратами.  

Однорідність команди випливає із аддіності результату діяль-
ності команди по діям морських агентів. Дивиться таблицю 1, що 
встановлює відповідність між розглянутими нижче економіко-
математичними моделями однорідних команд, і тими властивос-
тями цих команд, які найбільш яскраво відображаються в тій чи 
іншій економічний моделі. У цій таблиці символ «+» позначає, що 
модель в значній мірі відображає відповідну властивість, символ 
«•» – враховує відповідну властивість [6; 7; 21].

Змістовними інтерпретаціями даного завдання є: виконання за-
мовлення об’єднанням підприємств, виконання заданого обсягу 
робіт екіпажем судна, бригадою, відділом тощо. Без обмеження 
загальності покладемо R = 1.

Якщо вектор типів R = (r1, r2, ..., rn) є загальним знанням [8; 9], 
тоді, вирішуючи завдання умовної оптимізації. Отже, розгляне-
мо кілька різних варіантів інформованності морських агентів про 
вектор їх типів, що відрізняються від загального знання (В даній 
моделі є ієрархія уявлень морських агентів з типів один одного). 
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Таблиця 1 
Аналіз математичних моделей та характеристики тривіальних команд 
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Розподіл обсягів робіт  + •    •  
Розподіл функцій  • +    +  
Формування команди  + • •   •  
Синергетичний ефект  + • •   + • 
Модель Маршака-Раднера  + + +   •  
Стимулювання в командах  + + • + + •  
Інституціональне управління  + • • +  • 
Репутація  • • • + • • + 
Експериментальні дослідження  • + •    • 
Однорідна команда  • + • + •  + 
Неоднорідна команда  • • • + • + + 
Автономне прийняття рішень  • • • + • +  
Розподіл витрат проєкту + +  • +  + 
Адаптація в командах  • +  •  + + 
Навчання в командах   + • +  •  
Джерело: [21]. 
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+ • • + •

Репутація • • • + • • +
Експериментальні 
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• + • •

Однорідна команда • + • + • +
Неоднорідна команда • • • + • + +
Автономне прийняття 
рішень 

• • • + • +

Розподіл витрат проєкту + + • + +
Адаптація в командах • + • + +
Навчання в командах + • + •

Джерело: [21].

А саме, обмежимося двома випадками: в першому кожен мор-
ського агента має уявлення rij> 0, про типах інших морських аген-
тів, у другому – уявлення rijk> 0, про ці уявленнях, i, j, k…N. Ін-
шими словами, в першому випадку, відповідному першого рангу 
рефлексії, i-ий агент вважає, що j-ий агент має тип rij і, в свою 
чергу, вважає це загальним знанням. 
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Рис. 1.   Економічна модель показників збалансованості команди

Джерело: [15].

У другому випадку, відповідному другого рангу рефлексії, i-ий 
агент вважає, що j-ий агент вважає, що k-ий агент має тип rijk і, 
в свою чергу, вважає саме це загальним знанням. Основна ідея 
інформаційного рівноваги на якісному рівні полягає в тому, що 
кожен реальний морський агент моделює поведінку своїх опонен-
тів – фантомних агентів (тобто передуявлень реальних або фан-
томних агентів один про одного) – на підставі своїх уявлень про 
їх типах, їх уявленнях о типах один одного тощо. В залежності 
від рангу рефлексії. На нижньому рівні такої «послідовності відо-
бражень» має існувати загальне знання, що дозволяє знайти «рів-
новагу Неша» гри фантомних морських агентів нижнього рівня, 
потім обчислити найкращі відповіді морських агентів наступного 
рівня тощо, аж до реальних морських агентів - див. формальний 
опис інформаційної рівноваги.

Як відступ відзначимо, що якщо існує управляючий орган - 
центр, якому відомі істинні типи морських агентів і який здійснює 
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мотиваційне управління (стимулює морських агентів в залежнос-
ті про функції дій і / або досягнутих результатів – див. вище і 
[13; 19]), то, незалежно від інформованості морських агентів при 
використанні центром пропорційної системи стимулювання зі 
ставкою оплати 1 / Кj *Njr кожен із морських агентів незалежно 
вибере відповідну дію (1) [3]. Крім того, центр може взяти на себе 
координацію розподілення інформаційних потоків між морськи-
ми агентами, знизивши тим самим інформаційне навантаження 
на них (подібні ефекти в ієрархічних системах розглядалися в мо-
нографії [21]). Будемо вважати, що свій тип кожному морському 
агенту відомий достовірно. Крім того, в рамках аксіоми автоін-
формування [9] отримуємо, що Кii = ri, Riij = rij, rijj = rij, i,j N, тобто 
представлення морського агента про своїх уявленнях збігаються 
із самими передуявленнями (випадки «роздвоєння особистості» 
і нетривіальною авторефлексії автори не розглядають). В рамках 
своїх уявлень кожен морський агент може передбачити, які дії ви-
беруть інші морські агенти, які будуть індивідуальні витрати і які 
будуть сумарні витрати. якщо вибір дій проводиться багаторазо-
во, і яка спостерігається деякими агентами реальність виявляєть-
ся відмінною від його уявлень, то він змушений коригувати свої 
уявлення і при черговому своєму виборі використовувати «нові» 
уявлення. 

Сукупність спостережуваних i-им морським агентом параме-
трів назвемо його суб’єктивної історією гри і позначимо Hi, i Nj. В 
рамках даної моделі суб’єктивна історія гри може включати: 

1) дії, обрані іншими агентами (будемо вважати, що свої дії 
агент знає завжди) – xi = (x1, x2, ..., x

i-1, xi + 1,..., xn);
2) витрати (фактичні) інших морських агентів (при цьому він 

може обчислити і сумарні витрати) – сi = (с1, с2, ..., сi-1, сi + 1, ..., сn);
3) сумарні витрати всіх агентів – C = Ki * Nij;
4) дії та витрати (фактичні) інших морських агентів (при цьому 

він може обчислити і сумарні витрати на однорідну команду) – (x-
i; c-i);

5) дії інших морських агентів і сумарні витрати на них – (x-i; c-l).
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                                       (1)

Позначимо yij – значення досліджуваного показника, яке було 
отримано в ході i-го незалежної події в момент j (як і раніше). Ви-
значимо величини Xi – середнє за часом i-ої ситуації в команді, 
яке відповідає стаціонарному режиму:

Тому до них не можна застосовувати класичні процедури ста-
тистичного аналізу. Однак дані спостережень з j-го стовпчика є 
незалежними і однаково розподіленими. Тому до них застосову-
ються звичайні статистичні методи. Наприклад, їх середнє ариф-
метичне є оцінкою математичного очікування:

                                             (2)

Ці величини команд є незалежними і однаково розподіленими. 
Для них можна знайти точкову оцінку економіко-математичного 
очікування по формулі:

                                 (3)

Іншими словами, вирішуючи, яка інформація буде доступна 
тому чи іншому члену однорідної команди, центр може надавати 
вплив на їх поведінку (див. обговорення постановок і результатів 
дослідження задач інформаційного управління в [2; 9; 17]). Два 
випадки структур інформованості (уявлення виду rij і виду rijk) 
і п’ять варіантів суб’єктивних історій гри (будемо вважати, що 
суб’єктивні історії та структури інформованості всіх морських 
агентів однакові, інакше число можливих варіантів різко зрос-
тає) породжують десять моделей, умовно зазначених (див. табл. 
1). Припустимо, що на кожному кроці морські агенти приймають 
рішення, використовуючи інформацію тільки про попередньому 
кроці, тобто суб’єктивна історія гри включає тільки відповідні 
значення попереднього періоду часу. 

Цим припущенням автори виключаємо з розгляду випадок, 
коли прийняття рішень здійснюється на підставі всієї спостере-
жуваної розглядаються морським агентом попередньої траєкторії 
гри (моделі прийняття рішень в подібному випадку надзвичайно 
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складні – див. огляд і результати дослідження моделей динаміч-
них організаційних систем в [11], і навряд чи дозволять зробити 
прості змістовно інтерпретовані висновки).

Відзначимо, що гіпотеза індикаторного поведінки є лише од-
ним з можливих варіантів опису колективного поведінки [5; 19], 
але ми обмежимося її використанням, так як, з одного боку, її 
властивості досліджені найбільш детально в порівнянні з іншими 
процедурами, а з іншого боку – як показують імітаційні експери-
менти, вона досить адекватно описує поведінку багатьох реаль-
них суб’єктів. Тепер ми маємо все необхідне для того, щоб ко-
ректно формально визначити, що буде розумітися під однорідною 
командою. А саме, командою в рамках «рефлексивного» опису 
прийняття рішень будемо вважати безліч морських агентів, ви-
бори яких були погоджені з ієрархією їх взаємних уявлень один 
про одного. В розглянутої моделі неоднорідною командою буде 
набір морських агентів із такою структурою інформованості, яка 
є нерухомою точкою відображення (6) за умови, що дії, які обира-
ються морськими агентами в залежності від структур їх інформо-
ваності, виділяються виразами (2) або (3).    

Введене визначення неоднорідної команди, якісно близько до 
визначень властивостей стабільності й погоджуваності інформа-
ційного управління бізнес-проєктами, що відповідають за те, щоб 
реальні дії або виграші агентів збігалися із очікуваними діями 
або виграшами. Відзначимо, що дана процедура визначення по-
ложення цілі не є єдино можливою. Наприклад, альтернативою 
є обчислення агентом на основі своїх уявлень передбачуваних 
дій інших морських агентів відповідно до процедури (2), а по-
тім вибір своєї дії, що доповнює суму дій опонентів до необхід-
ної величини (в розглянутій моделі прийнятої дорівнює одиниці) 
[13]. Модель 2. Будемо вважати, що морський агент i, який має 
структуру інформування {rij}, спостерігає витрати з-i інших аген-
тів. Позначимо безліч тих типів опонентів i-го морського агента, 
при яких їх витрати при діях, які обирають відповідно до виразу 
(2), співпадають із спостерігаються витратами c-i. Якісно, даний 
випадок (в сенсі інформативності та можливості розв’язання від-
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повідної системи рівнянь – див. вираз (1) і (2)) не сильно відріз-
няється від моделі 1. Модель 3. Будемо вважати, що агент i, який 
має структуру інформування {rij}, спостерігає сумарні витрати c 
всіх морських агентів. Позначимо безліч тих типів опонентів i-го 
морського агента, при яких сумарні витрати співпадуть [15; 18].

Отже, з точки зору кожного з морських агентів в моделі 1: є 
n - 1 рівняння з n - 1 невідомим; в моделі 2: n - 1 рівняння з n - 1 невідо-
мим; в моделі 3: одне рівняння з n - 1 невідомим; в моделі 1: 2 (n - 1) 
рівнянь з n - 1 невідомим; в моделі 3: n рівнянь з n - 1 невідомим; в 
моделі 3: n - 1 рівняння з n (n - 1) невідомим тощо. На закінчення цьо-
го  розглянемо найбільш просту з перерахованих вище моделей, а 
саме - модель 1 неоднорідної команди із трьох морських агентів, 
що мають сепарабельні квадратичні функції витрат ci (xi, ri) = (xi) 
2/2 ri. Приклад 2. Розглянемо модель 1. Зі (6) вираховуємо:

w13(x2, x3) = x3 r1 / (1 – x2 – x3),
w12(x2, x3) = x2 r1 / (1 – x2 – x3),
w21(x1, x3) = x1 r2 / (1 – x1 – x3),
w23(x1, x3) = x3 r2 / (1 – x1 – x3),
w31(x1, x2) = x1 r3 / (1 – x1 – x2),
w32(x1, x2) = x2 r3 / (1 – x1 – x2),

Якщо, r1 =1,8; r2 = 2; r3 = 2,2, а початкові уявлення морських 
агентів про типах один одного однакові і дорівнюють двом (ва-
ріант 1), об’єктивно оптимальним (в сенсі мінімуму сумарних 
витрат) є вектор дій (0,30; 0,33; 0,37). Припустимо, що морські 
агенти діють у такий спосіб: на підставі власних уявлень про свій 
тип і типах опонентів вони обчислюють відповідно до процедури 
(2) дії опонентів, котрі доставляють «суб’єктивний» сумарний мі-
німум сумі витрат (пророкують дії опонентів); порівнюють спо-
стерігаються дії з передбаченими і змінюють свої уявлення про 
типах опонентів пропорційно різниці між спостерігаються і пе-
редбаченими діями із коефіцієнтом пропорційності tijg = 0,25, i, 
jirN, t = 1, 2, ....

В результаті такої процедури отримуємо через 200 кроків сти-
мулятор дій (0,316; 0,339, 0,345) і такі уявлення морських агентів 
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про типах один одного r12 = 1,93 <r2, r13 = 1,94 <r3, r21 = 1,86> r1, r23 
= 2,01 <r3, r31 = 2,02> r1, r32 = 2,17> r2. Незважаючи на розбіжність 
уявлень з реальністю, ситуація є стабільною - очікувані та спо-
стережувані дії збігаються [12; 20]. 

Рис. 2. Системна модель управління неоднорідною командою

Джерело: [15].

Для першого варіанту наведена динаміка дій морських агентів, 
сумарна «неузгодженість» дій морських агентів (корінь із суми 
квадратів різниць спостережуваних і очікуваних дій). Довірчий 
інтервал, в який потрапляє математичне очікування величини Xi 
із ймовірністю 1-α визначається за формулою:

                                    (4)

У такий моделі одночасне спостереження витрат і дій морсько-
го агента дозволяє однозначно визначити його тип (за один крок). 
Наведемо приклад. Нехай є два морського агента, типи яких r1 = 
1,5; r2 = 2,5. Початкові уявлення: 012 r = 1,8, 021 r = 2,2, тобто істотно 
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«неправильні». Кінцеві (через 200 кроків) представлення морських 
агентів один про одного рівні r12 = 1,747; r21 = 2,147, то є не наблизи-
лися до істини. На Рис. 2. наведено динаміку дій морських агентів, 
на сумарне «неузгодженість» дій морських агентів. Суб’єктивно рів-
новажними є дії x1 = 0,4614; x2 = 0,5376. При цьому спостерігаються 
дії є інформаційною рівновагою – вони узгоджені з індивідуальними 
уявленнями морських агентів (задовольняють системі рівнянь). 

Безліч суб’єктивних рівноваг для розглянутого прикладу зобра-
жено на Рис. 1, на якому гуртком позначена початкова точка, ромби-
ком - істинні значення типів, стрілкою вказано зміна уявлень агентів. 
Із системи рівнянь випливає, що стабільними будуть всі інформа-
ційні рівноваги, що задовольняють наступним умові: r12 r21 = r1 r2. 
Змістовно умова означає, що у скільки разів перший морський агент 
переоцінює (недооцінює) другого, в стільки разів другий недооці-
нює (переоцінює) першого. Агрегованою характеристикою однорід-
ної команди в цілому в даному випадку можна умовно вважати твір 
типів членів команди. Безліч взаємних уявлень (r12; r21), задовольняє, 
являє собою гіперболу на відповідній площині [14]. Приклад такої 
гіперболи для випадку r1 = 2; r2 = 1 приведений на рисунку 3. 

 
Рис. 3. Модель системної взаємодії процесів управління 

командою проєкту з психологічною структурою команди та 
особистістю члена команди

Джерело: розроблено авторами.
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Проведений аналіз дає можливість не тільки визначити безліч 
рівноваг, а й досліджувати області їх тяжіння: з (8) випливає, що 
динаміка взаємних уявлень задовольняти з наступним рівнянням: 
отже, при постійних і однакових «кроки» g траєкторіями зміни 
взаємних уявлень будуть прямі, проходять крізь нуль. Кут нахилу 
цих прямих (див. рис. 3) – областей тяжіння точок їх перетину з 
гіперболою – визначається початковою точкою (наприклад, будь-
яка початкова точка, лежить на виділеній на рис. 3 жирним шриф-
том прямий r12 = r21 / 2, призводить до істинного рівноваги). Даний 
факт являє інтерес з точки зору інформаційного управління – зна-
ючи, що цікавить його кінцеву точку, центр легко може обчислити 
безліч початкових точок (прямую), почавши рух з якої агенти самі 
прийдуть в потрібний для центру рівновага [14; 16]. 

Завершивши розгляд прикладу, можна зробити висновок, що 
стабільність команди і злагодженість її роботи може досягатися, в 
тому числі, і при помилкових уявленнях членах командидруг про 
одного. Вихід з помилкового рівноваги вимагає отримання аген-
тами додаткової інформації один про одного.

Таким чином, моделі формування та діяльності однорідних ко-
манд, що описуються в термінах рефлексивних ігор, дозволяють 
ставити і вирішувати завдання управління процесом формування 
команди.

Дійсно, з розгляду моделей 1-4 випливає, що істотною є та ін-
формація, якою володіють морські агенти про історію цієї гри. 
Тому одна з управлінських можливостей полягає в створенні, 
по-перше, різноманітних ситуацій діяльності (що забезпечують 
виявлення істотних характеристик морських агентів – див. мо-
делі навчання в [6; 11] і, по-друге, забезпечення максимальних 
комунікацій і доступу до всієї істотної інформації. Крім того, про-
ведений аналіз свідчить, що на швидкість формування команди 
(швидкість збіжності до рівноваги) істотно впливають параметри 
g – «розміри кроків», фігуруючи в процедурах динаміки колек-
тивної поведінки морських агентів (Див. Також [5; 18; 21]). Вплив 
на ці параметри також може розглядаються, як управління з боку 
центра. Таким чином, розглянуті в цьому розділ «рефлексія» мо-
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делі формування та функціонування команд адекватно відобра-
жають такі властивості (див. табл. 1), як автономність, узгодже-
ність і стійкість взаємодії членів команди.

Висновки та пропозиції. Слід зазначити, що за попередні 
десятиліття великих успіхів було досягнуто у зв’язку із викорис-
танням передових економічно-математичних моделей із застосу-
ванням комп’ютерних систем і програм, для отримання оцінок і 
можливих результатів різних економічних ситуацій. 

Слід зауважити, що хоча можливості сучасних компаній, орга-
нізацій, що дозволяють проводити моделювання на великих часо-
вих інтервалах, підвищуючи точність одержуваних економічних 
результатів із дослідження. Відмінною особливістю статистичних 
експериментів від натурних випробувань є простота повторення 
і відтворення умов експериментів. Обробка результатів, отрима-
них в серії економічних експериментів, методами математичної 
статистики, теорії ігор, рефлексивних ігор.

Однак при дослідженні стаціонарних характеристик мережі, 
необхідно пам’ятати про вплив початкового стану системи. До-
слідник повинен подбати про зменшення його впливу або його 
повного виключення із результатів економічного агентного моде-
лювання. На підставі аналізу різних моделей формування одно-
рідної команди управління проєктами доцільно використовувати 
моделювання при вирішенні задач формування однорідних ко-
манд проєкту.

Критерії кількісної оптимізації однорідної команди проєкту в 
залежності від особливостей об’єкта (тип, вік, економічний, стан, 
технічний стан). В якості цільової функції оптимізації однорідної 
проєктної команди використано комплексні параметри моделі, 
що враховує витрати на утримання екіпажу, брігади, підрозділу 
з одного боку, і зниження ризику виникнення в ході рейсу судна 
критичних ситуацій – з іншого боку.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОДНОРОДНЫХ КОМАНД

Сегодня морская индустрия находится в глобальном Мировом экономи-
ческом кризисе и пандемии Covid-19. Кризис Covid-19 кроме пандемии нанесла 
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сокрушительный удар по Мировой экономике и морские компании, агентства по-
страдали серьезным образом. О том, что ждет экономический бизнес, морскую 
отрасль, менеджмент, персонал судоходных, крюинговых компаний в ближайшее 
время, планировать рискованно. Поскольку вызывает тревогу ситуация сейчас на 
бортах морских судов, проблемно происходят репатриации, замены штата, экипа-
жей. Также не способствуют действия менеджмента международных организаций 
для решения данных кризисов и также говорится о том, как сохранить стабильное 
психоэмоциональное состояние персонала на борту судов и дома.

В данной статье авторами приводится экономическая модель форми-
рования однородной команды, которая основывается на рассмотрении иерархий 
взаимных представлений морских агентов по типам друг друга, т.е. математиче-
ских существенных параметров, определяющих эффективность индивидуальной 
деятельности трудовых ресурсов (чем выше эффективность деятельности агента 
- большее значение его типа, тем меньше на его экономические издержки).

При этом предполагается, что автономность деятельности сложившейся 
однородной команды соответствует стабильному информационном уровню, реф-
лексивных игр, равновесия игры морских агентов, в котором ожидания членов ко-
манды к поведению друг друга оправдываются.

Авторами исследования приведен обзор известных моделей команд, а так-
же ряд оригинальных результатов проекту. При этом значительный акцент дела-
ется на «рефлексивного», теоретико-игровые модели, в которых автономность и 
слаженность совместной деятельности членов команды обеспечивается тем, что их 
действия согласованы с иерархией взаимных представлений друг о друге.

Итак, процесс формирования однородной команды проекта описывается 
динамикой взаимных представлений морских агентов, агентских компаний по ти-
пам друг друга в зависимости от анализа результатов деятельности менеджмента 
команды в целом или ее отдельных членов.

Ключевые слова: экономические-математические модели; морские аген-
ты; однородные команды; функции; экипаж судна.
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING 
FOR THE FORMATION AND FUNCTIONING OF 
HOMOGENEOUS TEAMS

Today, the marine industry is in a global world economic crisis and the Co-
vid-19 pandemic. The Covid-19 crisis, in addition to the pandemic, dealt a devastating 
blow to the global economy and maritime companies, agencies suffered seriously. It is 
risky to plan what is waiting for the economic business, the maritime industry, manage-
ment, personnel of shipping and crewing companies in the near future. Since the situ-
ation is now alarming on board ships, repatriation, replacement of staff, and crews are 
problematic. The actions of the management of international organizations to solve these 
crises are also not conducive, and it also talks about how to maintain a stable psycho-
emotional state of staff on board ships and at home.

In this article, the authors present an economic model for the formation of a 
homogeneous team, which is based on the consideration of hierarchies of mutual repre-
sentations of marine agents according to each other’s types, i.e. mathematical essential 
parameters that determine the effectiveness of the individual activity of labor resources 
(the higher the efficiency of the agent - the greater the value of its type, the lower its 
economic costs).

It is assumed that the autonomy of the activities of the existing homogeneous 
team corresponds to a stable information level, reflective games, the balance of the game 
of marine agents, in which the expectations of team members for each other’s behavior 
are justified.

The authors of the study provide an overview of well-known team models, as 
well as a number of original project results. At the same time, significant emphasis is 
placed on the “reflexive” game-theoretic models in which the autonomy and coherence 
of the team members’ joint activity is ensured by the fact that their actions are consistent 
with the hierarchy of mutual representations of each other.

So, the process of forming a homogeneous project team is described by the 
dynamics of mutual representations of marine agents, agency companies according to 
each other’s types, depending on the analysis of the results of the management team as a 
whole or its individual members.

Keywords: economic-mathematical models; marine agents; homogeneous 
teams; function; crew of the ship.
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ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

У роботі запропоновано систему показників для визначення організаційно-
економічної стійкості промислового підприємства, яка складається з трьох груп: 
технічного забезпечення, організації виробництва і технологічного забезпечення. 
На основі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, 
узагальнюючи досвід попередніх багаторічних досліджень, пропонується система 
основних показників факторів прямого впливу на промислове підприємство. 
Визначено фактори прямого і непрямого впливу. Зроблено наголос на відображенні 
тенденцій їх змін і урахуванні під час прийняття рішень стратегічного характеру.

У роботі підкреслено, що під час проведення аналізу показників 
внутрішньовиробничої системи необхідно розглядати кожен показник виробничо-
технологічного потенціалу в залежності від основних показників ринкової 
економіки.

Підкреслено завдання для сучасних промислових підприємств, з 
підвищення їх спроможності протистояти негативним впливам нестабільного 
ринкового середовища, – введення в практику свого менеджменту дослідження 
стійкості на основі, відкоректованої під конкретні цілі, системи показників. Це 
надає можливість приймати науково обґрунтовані рішення відносно поточного 
управління виробництвом і перспективного розвитку.

Ключові слова: система; показник; аналіз; фактор; середовище; 
продукція; споживач; обладнання; коефіцієнт; організація.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах 
переходу до ринкової моделі господарювання функції 
підприємства на етапі прийняття та реалізації стратегічних рішень 
необхідно розглядати з позиції збереження його організаційно-
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економічної стійкості [6, с. 60-61]. Під організаційно-економіч-
ною стійкістю підприємства розуміється сукупність стійкості 
рівнів підприємства технічного, технологічного, організаційного, 
кадрового і фінансового.

Стійкість рівня – стан, при якому будь-які збурення факторів 
зовнішнього середовища незначно впливає на базові показники, 
прийняті для порівняння на певний інтервал часу. Стійкість рівнів 
динамічна, так як базові показники змінюються в залежності від 
часу і розвитку підприємства.

Підтвердження такого визначення будуть наступні поняття, 
які наведені у Великому економічному словнику: «Стійкість – 
витривалість, постійність, не зазнавати ризику втрат і збитків» 
[1, с. 1138]; «стійкість фінансова – стабільність фінансового 
положення, що відображається у збалансованості фінансів, 
достатньої ліквідності активів, наявності необхідних резервів» 
[1, с. 1138].

Дослідження проблем, пов’язаних із забезпеченням 
організаційно-економічною стійкості, спрямована на вирішення 
багатьох складних завдань, серед яких велике значення має визна-
чення і вивчення основних показників зовнішнього і внутрішньо-
го середовища підприємства, а також вплив цих показників один 
на одного.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці 
дослідження стійкості функціонування суб’єктів господарювання 
у нестабільному ринковому середовищі присвятили свої праці 
наступні дослідники: Ворст Й. і Ревентлоу П. [3],  Ковалев В. 
[4], Колосов А. [5; 6], Омельченко І. [7],  Яковлєв А. [8], Петро-
вич Й. [9; 10], Філиппова С. [12],  Шмален Г. [13]. Проблематику 
оцінювання ефективності управлінського рішення розглядада у 
своїй науковій роботі Борщ В. [2]. Так, Колосов А. підкреслює: 
«Саме завдання з підвищення спроможності підприємства 
протистояти негативним впливам непередбачуваного динамічно 
змінюваного ринкового середовища спонукає до введення в 
практику менеджменту нових категорій визначення здатності 
підприємства протидіяти зовнішнім впливам, серед яких значну 
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увагу приділено формуванню поняття стійкості підприємства» 
[6, с. 11]. Яковлєв А., відмічаючи наявність достатніх резервів 
у сучасних українських промислових підприємств, тим не 
менш робить зауваження: «Більшість з них з різних причин не 
працюють неефективно, але вони мають можливість розвиватись 
по різних напрямках, як це роблять успішні виробництва в усьо-
му світі – підвищення якості товару, удосконалення самого 
виробництва з метою скорочення витрат, поліпшення або просто 
організація сервісу виробленої техніки, зменшення строків 
поставок та ін.» [8, с. 37]. Ворст Й. і Ревентлоу П. роблять 
наголос: «Щоб забезпечити можливість прийняття економічно 
обґрунтованих рішень, на підприємствах створюються і 
аналізуються розрахунки альтернативних пропозицій, …»  
[3, с. 193]. Петрович Й., досліджуючи варіанти критеріїв оцінки 
виробничої діяльності наполягає на наявності відповідної 
системи показників, під якою він розуміє: «… взаємопов’язану їх 
сукупність, за допомогою якої може бути забезпечена комплексна 
кількісна та якісна оцінка процесу адаптації організаційно-
виробничої системи до змін зовнішнього середовища»  
[10, с. 267]. Філиппова С. наполягає на використання кількісних 
і якісних показників як до тих і після здійснення організаційних 
змін у виробництві з відповідними розрахунками [12, с. 179]. 
Разумов У. у якості показників складності організаційних 
структур машинобудівних підприємств і правильної їх побудови 
рекомендує використовувати: чисельність ланок управління, 
які характеризують ступінь спеціалізації апарату управління за 
функціями; число рівнів управління, які характеризують ступінь 
централізації управління; число зв’язків, які виникають в процесі 
функціонування системи [11, с. 505].

Більшість фахівців вказують на сучасне посилення впливу 
дестабілізуючих факторів, що виникають у ринковому середовищі 
і це ставить перед керівництвом будь-якого підприємства 
складні завдання забезпечити його діяльність у відповідності до 
поставлених цілей.

Постановка завдання. На основі аналізу факторів прямого 
і непрямого впливу на поточну діяльність промислового 
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підприємства визначити систему показників підвищення його 
організаційно-економічної стійкості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-яке 
підприємство знаходиться і функціонує в середовищі. Стратегічний 
менеджмент розглядає оточення підприємства як сукупність 
двох середовищ: зовнішнього і внутрішнього. Тому на етапі 
прийняття та реалізації стратегічних рішень необхідно визначити 
та вивчити показники відповідних середовищ підприємства та 
їх взаємодію. При цьому показники внутрішнього середовища 
необхідно вивчати з позиції визначення сильних і слабких сторін 
підприємства, а показники зовнішнього середовища – з позиції 
визначення можливостей підприємства і загроз з боку його 
зовнішнього оточення.

Застосовуваний для аналізу середовищ підприємства метод 
SWOT – сила (strength), слабкість (weakness), можливості 
(oppotunities) і загрози (threats) – є широко визнаним методом, що 
дозволяє проаналізувати сильні і слабкі сторони підприємства, 
досліджувати його можливості і загрозі. Але зазвичай методо-
логія SWOT-аналізу передбачає виявлення цих позицій набір ха-
рактеристик, висновок за якими дає можливість досліджувати зо-
внішнє і внутрішнє оточення підприємства. Необхідно розроби-
ти метод, який дозволить провести більш докладні дослідження 
на етапі прийняття та реалізації стратегічних рішень на основі 
показників цих двох середовищ.

А. Зовнішнє середовище підприємства. Зовнішнє середовище, 
в якому доводиться функціонувати підприємству, надзвичайно 
мінлива і рухлива. У сучасних умовах ринку вона відрізняється 
наростаючою динамічністю, різноманіттям і інтеграцією. Для 
того щоб детально розглянути зовнішнє оточення підприємства, 
необхідно розглянути його фактори (рис. 1).

Фактори зовнішнього середовища, які впливають на діяльність 
підприємства, можна розділити на дві складові. Факторами 
прямого впливу є: державні органи, постачальники, споживачі, 
конкуренти [13, с. 14].
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Рис. 1. Зовнішнє середовище промислового підприємства

Джерело: авторська розробка.

Підприємство знаходиться в безпосередній взаємодії з цими 
факторами і при цьому може чинити істотний вплив на характер і 
тенденції цієї взаємодії, тим самим відкриваючи нові можливості 
або запобігаючи загрозам. Для докладного аналізу необхідно 
розглянути основні показники цих факторів (табл. 1).
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Таблиця 1
Основні показники факторів прямого впливу

Джерело: узагальнено на основі [4, с. 52-53; 5, с. 112-117; 9, 
с.  220-225; 12, с. 179-200; 13, с. 401-402].

Фактори непрямого впливу: економічні, політичні та правові, 
соціокультурні, технічні та технологічні.

Ці фактори опосередковано впливають на підприємство. Важко 
і трудомістко описати і спрогнозувати наслідки впливу даних 
факторів, так як вони практично не піддаються формалізованому 
опису із-за великої кількості зібраної інформації, яка часто не має 
кількісного і однозначного тлумачення. Але не можна ігнорувати 
ці фактори, так як саме вони часто визначають тенденції, які 
з часом будуть впливати на фактори прямого впливу. Тому 
необхідно відстежувати тенденції їх зміни і враховувати при 
прийнятті і реалізації стратегічних рішень на підприємстві.

Б. Внутрішнє середовище підприємства. Внутрішнє 
середовище підприємства – середовище, яка находиться в 
межах підприємства. Розглядаючи внутрішню виробничу 
середу підприємства, можна виділити основні показники трьох 

Таблиця 1 
Основні показники факторів прямого впливу 

Tkj – час поставки j-го 
ресурсу; 
Цkj – ціна поставляється j-
го ресурсу; 
Доkj – якість що 
поставляється j-го ресурсу; 
Qkj –кількість 
поставляється j-го ресурсу; 
Нkj

K – надійність k-го 
постачальника за якістю 
поставляється j-го ресурсу; 
Нkj

Q – надійність k-го 
постачальника за кількістю 
поставляється j-го ресурсу; 
Нkj

T – надійність k-го 
постачальника за часом 
поставки поставляється j-го 
ресурсу, k= (1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅), k – 
кількість постачальників, j 
= (1,𝑚𝑚̅̅̅̅ ̅̅ ), m – кількість 
поставляється ресурсу 

Зi – попит на i-й вид продукції, що спостерігається в 
період часу t; 
V3l – обсяг закупок, здійснюються споживачем l; 
Qi – кількість споживачів на i-й вид продукції; 
Удеталіl – рівень інформованості l-го споживача; 
ЗТil – вартість для l-го споживача i-го виду продукту 
для переходу до іншого продавця; 
Чпi =f(Стзаг, Проi, Пкач, Дl), де Чцi – чутливість l-го 
споживача до ціни i-го виду продукту; Стзагl – 
загальна вартість здійснюваних l-м споживачем 
закупівель; 
Проi – орієнтація на певний i-й вид продукції; Пкацi 
– показники якості i-го виду продукції; Дl – 
величина доходу l-го споживача; 
l = (1, 𝑣𝑣̅̅ ̅̅̅), l – кількість споживачів; 
i = (1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅), n – кількість видів продукції; 
Хi – частка споживчого ринку по кожному i-му виду 
номенклатури, що випускається підприємством; 
Употрi – коефіцієнт стійкості на споживчому ринку 
за i-му виду продукції, Упогрi = Х1/Х2; 
Х1 – частка ринку одного підприємства (провідне 
положення по збуту i-го виду продукції); 
Х2 – частка ринку даного підприємства 

Tni – час поставки i-го 
конкурента заміщує n-го 
ресурсу; 
Цпі – ціна заміщує n-го 
ресурсу; 
Kni – якість заміщує n-го 
ресурсу; 
Qni – кількість 
поставляється заміщує n-го 
ресурсу; 
Vk – обсяг виробництва 
заміщає k-го виду 
продукції; 
Хki – частка на 
внутрішньому ринку (по 
збуту k-го виду продукції); 
i = (1, з̅̅ ̅̅ ), 
з – кількість конкурентів; 
n = (1,r), r – кількість 
ресурсів; 
k=(1, 𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅), 
g – кількість видів 
продукції 

Джерело: узагальнено на основі [4, с. 52-53; 5, с. 112-117; 9, с. 220-225; 12, 
с. 179-200; 13, с. 401-402]. 

 
Фактори непрямого впливу: економічні, політичні та правові, 

соціокультурні, технічні та технологічні. 
Ці фактори опосередковано впливають на підприємство. Важко і 

трудомістко описати і спрогнозувати наслідки впливу даних факторів, так як 
вони практично не піддаються формалізованому опису із-за великої кількості 
зібраної інформації, яка часто не має кількісного і однозначного тлумачення. 
Але не можна ігнорувати ці фактори, так як саме вони часто визначають 
тенденції, які з часом будуть впливати на фактори прямого впливу. Тому 
необхідно відстежувати тенденції їх зміни і враховувати при прийнятті і 
реалізації стратегічних рішень на підприємстві. 

Б. Внутрішнє середовище підприємства. Внутрішнє середовище 
підприємства – середовище, яка находиться в межах підприємства. 
Розглядаючи внутрішню виробничу середу підприємства, можна виділити 
основні показники трьох напрямків: технічного забезпечення, організації 
виробництва, технологічного забезпечення. 

Визначивши та проаналізувавши основні показники внутрішнього та 
зовнішнього середовищ підприємства, слід розглянути вплив показників 
факторів прямого впливу зовнішнього середовища на основні показники 
внутрішнього середовища підприємства. 

1. Технічне забезпечення 
1.1. Знос обладнання: 
а) фізичний знос: 
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напрямків: технічного забезпечення, організації виробництва, 
технологічного забезпечення.

Визначивши та проаналізувавши основні показники 
внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства, 
слід розглянути вплив показників факторів прямого впливу 
зовнішнього середовища на основні показники внутрішнього 
середовища підприємства.

1. Технічне забезпечення
1.1. Знос обладнання:
а) фізичний знос:

 (1)

де m – кількість одиниць обладнання; Тфj – фактичний термін 
служби (років) обладнання j-го виду; Тнj – нормативний термін 
служби (років) обладнання j-го виду.

б) моральний знос:

 (2)

де m – кількість одиниць обладнання; Р1j – продуктивність 
діючого обладнання j-го виду; Р2j – продуктивність нового 
обладнання j-го виду.

1.2. Рівень прогресивності парку обладнання знаходить своє 
відображення у коефіцієнті новизни використання обладнання:

(3)

де m – кількість одиниць обладнання;  – ранг використовуваного 
обладнання j-го виду; Rjmax – ранг найбільш сучасного із існуючого 
обладнання j-го виду.

1.3. Рівень планово-попереджувального обслуговування та ре-
монту обладнання

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝑇𝑇ф𝑗𝑗
𝑇𝑇н𝑗𝑗

∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (1) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇ф𝑗𝑗 – фактичний термін служби (років) обладнання 
j-го виду; 𝑇𝑇н𝑗𝑗 – нормативний термін служби (років) обладнання j-го виду. 
 

б) моральний знос: 
 

𝑀𝑀𝑗𝑗 = 𝑃𝑃2𝑗𝑗−𝑃𝑃1𝑗𝑗
𝑃𝑃2𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (2) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃1𝑗𝑗 – продуктивність діючого обладнання j-го виду; 
𝑃𝑃2𝑗𝑗 – продуктивність нового обладнання j-го виду. 
 

1.2. Рівень прогресивності парку обладнання знаходить своє 
відображення у коефіцієнті новизни використання обладнання: 

 
𝑘𝑘нј = 𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (3) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – ранг використовуваного обладнання j-го виду; 
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 – ранг найбільш сучасного із існуючого обладнання j-го виду. 
 

1.3. Рівень планово-попереджувального обслуговування та ремонту 
обладнання 

1.3.1. Експлуатаційна продуктивність: 
 

𝑃𝑃эј = 𝑃𝑃т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 ∗ 𝑛𝑛чг𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (4) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 
∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 – 
коефіцієнт технічного використання обладнання j-го виду; 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 – коефіцієнт умів 
застосування обладнання j-го виду. 
 

𝑘𝑘уп = 𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
бу , j = (1, m̅̅ ̅̅ ̅),  (5) 

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну і 𝑃𝑃Т𝑗𝑗

бу – значення технічної продуктивності зразку обладнання j-го виду в нових та 
базових умовах застосування; 𝑛𝑛чг𝑗𝑗 – кількість годин роботи обладнання j-го виду в році. 
 

1.3.2. Питома металоємність обладнання: 
 

𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑃𝑃е𝑗𝑗∗𝑇𝑇𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (6) 
де m – кількість одиниць устаткування; 𝑀𝑀𝑗𝑗 – маса обладнання j-го виду; 𝑃𝑃е𝑗𝑗 – 
експлуатаційна продуктивність устаткування j-го виду; 𝑇𝑇𝑗𝑗 – термін служби устаткування j-
го виду. 

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝑇𝑇ф𝑗𝑗
𝑇𝑇н𝑗𝑗

∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (1) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇ф𝑗𝑗 – фактичний термін служби (років) обладнання 
j-го виду; 𝑇𝑇н𝑗𝑗 – нормативний термін служби (років) обладнання j-го виду. 
 

б) моральний знос: 
 

𝑀𝑀𝑗𝑗 = 𝑃𝑃2𝑗𝑗−𝑃𝑃1𝑗𝑗
𝑃𝑃2𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (2) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃1𝑗𝑗 – продуктивність діючого обладнання j-го виду; 
𝑃𝑃2𝑗𝑗 – продуктивність нового обладнання j-го виду. 
 

1.2. Рівень прогресивності парку обладнання знаходить своє 
відображення у коефіцієнті новизни використання обладнання: 

 
𝑘𝑘нј = 𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (3) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – ранг використовуваного обладнання j-го виду; 
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 – ранг найбільш сучасного із існуючого обладнання j-го виду. 
 

1.3. Рівень планово-попереджувального обслуговування та ремонту 
обладнання 

1.3.1. Експлуатаційна продуктивність: 
 

𝑃𝑃эј = 𝑃𝑃т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 ∗ 𝑛𝑛чг𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (4) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 
∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 – 
коефіцієнт технічного використання обладнання j-го виду; 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 – коефіцієнт умів 
застосування обладнання j-го виду. 
 

𝑘𝑘уп = 𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
бу , j = (1, m̅̅ ̅̅ ̅),  (5) 

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну і 𝑃𝑃Т𝑗𝑗

бу – значення технічної продуктивності зразку обладнання j-го виду в нових та 
базових умовах застосування; 𝑛𝑛чг𝑗𝑗 – кількість годин роботи обладнання j-го виду в році. 
 

1.3.2. Питома металоємність обладнання: 
 

𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑃𝑃е𝑗𝑗∗𝑇𝑇𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (6) 
де m – кількість одиниць устаткування; 𝑀𝑀𝑗𝑗 – маса обладнання j-го виду; 𝑃𝑃е𝑗𝑗 – 
експлуатаційна продуктивність устаткування j-го виду; 𝑇𝑇𝑗𝑗 – термін служби устаткування j-
го виду. 

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝑇𝑇ф𝑗𝑗
𝑇𝑇н𝑗𝑗

∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (1) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇ф𝑗𝑗 – фактичний термін служби (років) обладнання 
j-го виду; 𝑇𝑇н𝑗𝑗 – нормативний термін служби (років) обладнання j-го виду. 
 

б) моральний знос: 
 

𝑀𝑀𝑗𝑗 = 𝑃𝑃2𝑗𝑗−𝑃𝑃1𝑗𝑗
𝑃𝑃2𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (2) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃1𝑗𝑗 – продуктивність діючого обладнання j-го виду; 
𝑃𝑃2𝑗𝑗 – продуктивність нового обладнання j-го виду. 
 

1.2. Рівень прогресивності парку обладнання знаходить своє 
відображення у коефіцієнті новизни використання обладнання: 

 
𝑘𝑘нј = 𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (3) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – ранг використовуваного обладнання j-го виду; 
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 – ранг найбільш сучасного із існуючого обладнання j-го виду. 
 

1.3. Рівень планово-попереджувального обслуговування та ремонту 
обладнання 

1.3.1. Експлуатаційна продуктивність: 
 

𝑃𝑃эј = 𝑃𝑃т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 ∗ 𝑛𝑛чг𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (4) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 
∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 – 
коефіцієнт технічного використання обладнання j-го виду; 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 – коефіцієнт умів 
застосування обладнання j-го виду. 
 

𝑘𝑘уп = 𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
бу , j = (1, m̅̅ ̅̅ ̅),  (5) 

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну і 𝑃𝑃Т𝑗𝑗

бу – значення технічної продуктивності зразку обладнання j-го виду в нових та 
базових умовах застосування; 𝑛𝑛чг𝑗𝑗 – кількість годин роботи обладнання j-го виду в році. 
 

1.3.2. Питома металоємність обладнання: 
 

𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑃𝑃е𝑗𝑗∗𝑇𝑇𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (6) 
де m – кількість одиниць устаткування; 𝑀𝑀𝑗𝑗 – маса обладнання j-го виду; 𝑃𝑃е𝑗𝑗 – 
експлуатаційна продуктивність устаткування j-го виду; 𝑇𝑇𝑗𝑗 – термін служби устаткування j-
го виду. 
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1.3.1. Експлуатаційна продуктивність:

(4)

де m – кількість одиниць обладнання; PTj – технічна 
продуктивність обладнання j-го виду; *kTj – коефіцієнт 
технологічної ефективності роботи обладнання j-го виду; kїj – 
коефіцієнт технічного використання обладнання j-го виду; kупj– 
коефіцієнт умів застосування обладнання j-го виду.

(5)

    і       – значення технічної продуктивності зразку обладнання 
j-го виду в нових та базових умовах застосування; nЧГj – кількість 
годин роботи обладнання j-го виду в році.

1.3.2. Питома металоємність обладнання:

(6)

де m – кількість одиниць устаткування; Mj – маса обладнання 
j-го виду; Pej – експлуатаційна продуктивність устаткування j-го 
виду; Tj – термін служби устаткування j-го виду.

1.3.3. Питома трудомісткість обслуговування обладнання:

(7)

де m – кількість одиниць обладнання; lпеj – трудомісткість 
експлуатації устаткування j-го виду; Ртj – технічна продуктивність 
обладнання j-го виду; kтj – коефіцієнт технологічної ефективності 
роботи обладнання j-го виду; kутj – рівень ергономічності 
устаткування j-го виду,

(8)

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝑇𝑇ф𝑗𝑗
𝑇𝑇н𝑗𝑗

∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (1) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇ф𝑗𝑗 – фактичний термін служби (років) обладнання 
j-го виду; 𝑇𝑇н𝑗𝑗 – нормативний термін служби (років) обладнання j-го виду. 
 

б) моральний знос: 
 

𝑀𝑀𝑗𝑗 = 𝑃𝑃2𝑗𝑗−𝑃𝑃1𝑗𝑗
𝑃𝑃2𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (2) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃1𝑗𝑗 – продуктивність діючого обладнання j-го виду; 
𝑃𝑃2𝑗𝑗 – продуктивність нового обладнання j-го виду. 
 

1.2. Рівень прогресивності парку обладнання знаходить своє 
відображення у коефіцієнті новизни використання обладнання: 

 
𝑘𝑘нј = 𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (3) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – ранг використовуваного обладнання j-го виду; 
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 – ранг найбільш сучасного із існуючого обладнання j-го виду. 
 

1.3. Рівень планово-попереджувального обслуговування та ремонту 
обладнання 

1.3.1. Експлуатаційна продуктивність: 
 

𝑃𝑃эј = 𝑃𝑃т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 ∗ 𝑛𝑛чг𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (4) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 
∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 – 
коефіцієнт технічного використання обладнання j-го виду; 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 – коефіцієнт умів 
застосування обладнання j-го виду. 
 

𝑘𝑘уп = 𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
бу , j = (1, m̅̅ ̅̅ ̅),  (5) 

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну і 𝑃𝑃Т𝑗𝑗

бу – значення технічної продуктивності зразку обладнання j-го виду в нових та 
базових умовах застосування; 𝑛𝑛чг𝑗𝑗 – кількість годин роботи обладнання j-го виду в році. 
 

1.3.2. Питома металоємність обладнання: 
 

𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑃𝑃е𝑗𝑗∗𝑇𝑇𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (6) 
де m – кількість одиниць устаткування; 𝑀𝑀𝑗𝑗 – маса обладнання j-го виду; 𝑃𝑃е𝑗𝑗 – 
експлуатаційна продуктивність устаткування j-го виду; 𝑇𝑇𝑗𝑗 – термін служби устаткування j-
го виду. 

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝑇𝑇ф𝑗𝑗
𝑇𝑇н𝑗𝑗

∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (1) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇ф𝑗𝑗 – фактичний термін служби (років) обладнання 
j-го виду; 𝑇𝑇н𝑗𝑗 – нормативний термін служби (років) обладнання j-го виду. 
 

б) моральний знос: 
 

𝑀𝑀𝑗𝑗 = 𝑃𝑃2𝑗𝑗−𝑃𝑃1𝑗𝑗
𝑃𝑃2𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (2) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃1𝑗𝑗 – продуктивність діючого обладнання j-го виду; 
𝑃𝑃2𝑗𝑗 – продуктивність нового обладнання j-го виду. 
 

1.2. Рівень прогресивності парку обладнання знаходить своє 
відображення у коефіцієнті новизни використання обладнання: 

 
𝑘𝑘нј = 𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (3) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – ранг використовуваного обладнання j-го виду; 
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 – ранг найбільш сучасного із існуючого обладнання j-го виду. 
 

1.3. Рівень планово-попереджувального обслуговування та ремонту 
обладнання 

1.3.1. Експлуатаційна продуктивність: 
 

𝑃𝑃эј = 𝑃𝑃т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 ∗ 𝑛𝑛чг𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (4) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 
∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 – 
коефіцієнт технічного використання обладнання j-го виду; 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 – коефіцієнт умів 
застосування обладнання j-го виду. 
 

𝑘𝑘уп = 𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
бу , j = (1, m̅̅ ̅̅ ̅),  (5) 

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну і 𝑃𝑃Т𝑗𝑗

бу – значення технічної продуктивності зразку обладнання j-го виду в нових та 
базових умовах застосування; 𝑛𝑛чг𝑗𝑗 – кількість годин роботи обладнання j-го виду в році. 
 

1.3.2. Питома металоємність обладнання: 
 

𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑃𝑃е𝑗𝑗∗𝑇𝑇𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (6) 
де m – кількість одиниць устаткування; 𝑀𝑀𝑗𝑗 – маса обладнання j-го виду; 𝑃𝑃е𝑗𝑗 – 
експлуатаційна продуктивність устаткування j-го виду; 𝑇𝑇𝑗𝑗 – термін служби устаткування j-
го виду. 

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝑇𝑇ф𝑗𝑗
𝑇𝑇н𝑗𝑗

∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (1) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇ф𝑗𝑗 – фактичний термін служби (років) обладнання 
j-го виду; 𝑇𝑇н𝑗𝑗 – нормативний термін служби (років) обладнання j-го виду. 
 

б) моральний знос: 
 

𝑀𝑀𝑗𝑗 = 𝑃𝑃2𝑗𝑗−𝑃𝑃1𝑗𝑗
𝑃𝑃2𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (2) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃1𝑗𝑗 – продуктивність діючого обладнання j-го виду; 
𝑃𝑃2𝑗𝑗 – продуктивність нового обладнання j-го виду. 
 

1.2. Рівень прогресивності парку обладнання знаходить своє 
відображення у коефіцієнті новизни використання обладнання: 

 
𝑘𝑘нј = 𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (3) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – ранг використовуваного обладнання j-го виду; 
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 – ранг найбільш сучасного із існуючого обладнання j-го виду. 
 

1.3. Рівень планово-попереджувального обслуговування та ремонту 
обладнання 

1.3.1. Експлуатаційна продуктивність: 
 

𝑃𝑃эј = 𝑃𝑃т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 ∗ 𝑛𝑛чг𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (4) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 
∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 – 
коефіцієнт технічного використання обладнання j-го виду; 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 – коефіцієнт умів 
застосування обладнання j-го виду. 
 

𝑘𝑘уп = 𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
бу , j = (1, m̅̅ ̅̅ ̅),  (5) 

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну і 𝑃𝑃Т𝑗𝑗

бу – значення технічної продуктивності зразку обладнання j-го виду в нових та 
базових умовах застосування; 𝑛𝑛чг𝑗𝑗 – кількість годин роботи обладнання j-го виду в році. 
 

1.3.2. Питома металоємність обладнання: 
 

𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑃𝑃е𝑗𝑗∗𝑇𝑇𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (6) 
де m – кількість одиниць устаткування; 𝑀𝑀𝑗𝑗 – маса обладнання j-го виду; 𝑃𝑃е𝑗𝑗 – 
експлуатаційна продуктивність устаткування j-го виду; 𝑇𝑇𝑗𝑗 – термін служби устаткування j-
го виду.  

1.3.3. Питома трудомісткість обслуговування обладнання: 
 

𝑙𝑙уд𝑗𝑗 =
𝑙𝑙пе𝑗𝑗

𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗∗𝑘𝑘ут𝑗𝑗
, j = (1,m̅̅ ̅̅ ̅),  (7) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑙𝑙пе𝑗𝑗 – трудомісткість експлуатації устаткування j-го 
виду; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної 
ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ут𝑗𝑗 – рівень ергономічності устаткування j-го 
виду, 
 

𝑘𝑘ут𝑗𝑗 =
𝑛𝑛н𝑗𝑗
𝑛𝑛б𝑗𝑗
, (8) 

 
𝑛𝑛н𝑗𝑗 і 𝑛𝑛б𝑗𝑗 – число балів обслуговування обладнання j-го виду відповідно в новому і 
базовому варіанті.  
 

1.3.4. Питоме споживання енергії: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗 =
𝑊𝑊𝑗𝑗∗𝑅𝑅𝑗𝑗∗𝑘𝑘ід𝑗𝑗∗𝑘𝑘п𝑗𝑗∗𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (9) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑊𝑊𝑗𝑗 – потужність обладнання j-го виду; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – питома 
витрата топлива обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ід𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів 
устаткування j-го виду. 
 

𝑘𝑘ід𝑗𝑗 = 𝑘𝑘втм𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘идв𝑗𝑗,  (9) 
 

𝑘𝑘втм𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду по потужності; 𝑘𝑘идв𝑗𝑗 –
коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду за часом; 𝑘𝑘п𝑗𝑗 – коефіцієнт втрат 
енергії в мережі; 𝑛𝑛𝑗𝑗 – коефіцієнт корисної дії обладнання j-го виду. 
 

1.3.5.  Коефіцієнт змінності роботи обладнання: 
𝑘𝑘смј =

МС𝑗𝑗
𝑚𝑚0

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (8) 
де m – кількість одиниць обладнання; МС𝑗𝑗 – сума фактично відпрацьованих машино-змін 
за добу обладнанням j-го виду; 𝑚𝑚0 – загальна кількість встановленого обладнання. 

 
1.4. Рівень транспортно-складського забезпечення 
1.4.1 Рівень використання складського обладнання визначається 

коефіцієнтом завантаження складського обладнання: 
 

𝑘𝑘скл𝑖𝑖 =
𝑁𝑁склі
факт

𝑁𝑁склі
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (9) 

 

 
1.3.3. Питома трудомісткість обслуговування обладнання: 
 

𝑙𝑙уд𝑗𝑗 =
𝑙𝑙пе𝑗𝑗

𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗∗𝑘𝑘ут𝑗𝑗
, j = (1,m̅̅ ̅̅ ̅),  (7) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑙𝑙пе𝑗𝑗 – трудомісткість експлуатації устаткування j-го 
виду; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної 
ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ут𝑗𝑗 – рівень ергономічності устаткування j-го 
виду, 
 

𝑘𝑘ут𝑗𝑗 =
𝑛𝑛н𝑗𝑗
𝑛𝑛б𝑗𝑗
, (8) 

 
𝑛𝑛н𝑗𝑗 і 𝑛𝑛б𝑗𝑗 – число балів обслуговування обладнання j-го виду відповідно в новому і 
базовому варіанті.  
 

1.3.4. Питоме споживання енергії: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗 =
𝑊𝑊𝑗𝑗∗𝑅𝑅𝑗𝑗∗𝑘𝑘ід𝑗𝑗∗𝑘𝑘п𝑗𝑗∗𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (9) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑊𝑊𝑗𝑗 – потужність обладнання j-го виду; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – питома 
витрата топлива обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ід𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів 
устаткування j-го виду. 
 

𝑘𝑘ід𝑗𝑗 = 𝑘𝑘втм𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘идв𝑗𝑗,  (9) 
 

𝑘𝑘втм𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду по потужності; 𝑘𝑘идв𝑗𝑗 –
коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду за часом; 𝑘𝑘п𝑗𝑗 – коефіцієнт втрат 
енергії в мережі; 𝑛𝑛𝑗𝑗 – коефіцієнт корисної дії обладнання j-го виду. 
 

1.3.5.  Коефіцієнт змінності роботи обладнання: 
𝑘𝑘смј =

МС𝑗𝑗
𝑚𝑚0

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (8) 
де m – кількість одиниць обладнання; МС𝑗𝑗 – сума фактично відпрацьованих машино-змін 
за добу обладнанням j-го виду; 𝑚𝑚0 – загальна кількість встановленого обладнання. 

 
1.4. Рівень транспортно-складського забезпечення 
1.4.1 Рівень використання складського обладнання визначається 

коефіцієнтом завантаження складського обладнання: 
 

𝑘𝑘скл𝑖𝑖 =
𝑁𝑁склі
факт

𝑁𝑁склі
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (9) 

 

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝑇𝑇ф𝑗𝑗
𝑇𝑇н𝑗𝑗

∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (1) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇ф𝑗𝑗 – фактичний термін служби (років) обладнання 
j-го виду; 𝑇𝑇н𝑗𝑗 – нормативний термін служби (років) обладнання j-го виду. 
 

б) моральний знос: 
 

𝑀𝑀𝑗𝑗 = 𝑃𝑃2𝑗𝑗−𝑃𝑃1𝑗𝑗
𝑃𝑃2𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (2) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃1𝑗𝑗 – продуктивність діючого обладнання j-го виду; 
𝑃𝑃2𝑗𝑗 – продуктивність нового обладнання j-го виду. 
 

1.2. Рівень прогресивності парку обладнання знаходить своє 
відображення у коефіцієнті новизни використання обладнання: 

 
𝑘𝑘нј = 𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (3) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – ранг використовуваного обладнання j-го виду; 
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 – ранг найбільш сучасного із існуючого обладнання j-го виду. 
 

1.3. Рівень планово-попереджувального обслуговування та ремонту 
обладнання 

1.3.1. Експлуатаційна продуктивність: 
 

𝑃𝑃эј = 𝑃𝑃т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 ∗ 𝑛𝑛чг𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (4) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 
∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 – 
коефіцієнт технічного використання обладнання j-го виду; 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 – коефіцієнт умів 
застосування обладнання j-го виду. 
 

𝑘𝑘уп = 𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
бу , j = (1, m̅̅ ̅̅ ̅),  (5) 

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну і 𝑃𝑃Т𝑗𝑗

бу – значення технічної продуктивності зразку обладнання j-го виду в нових та 
базових умовах застосування; 𝑛𝑛чг𝑗𝑗 – кількість годин роботи обладнання j-го виду в році. 
 

1.3.2. Питома металоємність обладнання: 
 

𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑃𝑃е𝑗𝑗∗𝑇𝑇𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (6) 
де m – кількість одиниць устаткування; 𝑀𝑀𝑗𝑗 – маса обладнання j-го виду; 𝑃𝑃е𝑗𝑗 – 
експлуатаційна продуктивність устаткування j-го виду; 𝑇𝑇𝑗𝑗 – термін служби устаткування j-
го виду. 

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝑇𝑇ф𝑗𝑗
𝑇𝑇н𝑗𝑗

∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (1) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇ф𝑗𝑗 – фактичний термін служби (років) обладнання 
j-го виду; 𝑇𝑇н𝑗𝑗 – нормативний термін служби (років) обладнання j-го виду. 
 

б) моральний знос: 
 

𝑀𝑀𝑗𝑗 = 𝑃𝑃2𝑗𝑗−𝑃𝑃1𝑗𝑗
𝑃𝑃2𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (2) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃1𝑗𝑗 – продуктивність діючого обладнання j-го виду; 
𝑃𝑃2𝑗𝑗 – продуктивність нового обладнання j-го виду. 
 

1.2. Рівень прогресивності парку обладнання знаходить своє 
відображення у коефіцієнті новизни використання обладнання: 

 
𝑘𝑘нј = 𝑅𝑅𝑗𝑗

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (3) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – ранг використовуваного обладнання j-го виду; 
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 – ранг найбільш сучасного із існуючого обладнання j-го виду. 
 

1.3. Рівень планово-попереджувального обслуговування та ремонту 
обладнання 

1.3.1. Експлуатаційна продуктивність: 
 

𝑃𝑃эј = 𝑃𝑃т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 ∗ 𝑛𝑛чг𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (4) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 
∗ 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ї𝑗𝑗 – 
коефіцієнт технічного використання обладнання j-го виду; 𝑘𝑘уп𝑗𝑗 – коефіцієнт умів 
застосування обладнання j-го виду. 
 

𝑘𝑘уп = 𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
бу , j = (1, m̅̅ ̅̅ ̅),  (5) 

𝑃𝑃Т𝑗𝑗
ну і 𝑃𝑃Т𝑗𝑗

бу – значення технічної продуктивності зразку обладнання j-го виду в нових та 
базових умовах застосування; 𝑛𝑛чг𝑗𝑗 – кількість годин роботи обладнання j-го виду в році. 
 

1.3.2. Питома металоємність обладнання: 
 

𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑃𝑃е𝑗𝑗∗𝑇𝑇𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (6) 
де m – кількість одиниць устаткування; 𝑀𝑀𝑗𝑗 – маса обладнання j-го виду; 𝑃𝑃е𝑗𝑗 – 
експлуатаційна продуктивність устаткування j-го виду; 𝑇𝑇𝑗𝑗 – термін служби устаткування j-
го виду. 
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nнj і nбj – число балів обслуговування обладнання j-го виду від-
повідно в новому і базовому варіанті. 

1.3.4. Питоме споживання енергії:

(9)

де m – кількість одиниць обладнання; Wj – потужність 
обладнання j-го виду; Rj – питома витрата топлива обладнання 
j-го виду; kідj – коефіцієнт використання двигунів устаткування 
j-го виду.

(9)

kвтмj – коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го 
виду по потужності; kидвj –коефіцієнт використання двигунів 
устаткування j-го виду за часом; kпj – коефіцієнт втрат енергії в 
мережі; nj – коефіцієнт корисної дії обладнання j-го виду.

1.3.5. Коефіцієнт змінності роботи обладнання:

(8)

де m – кількість одиниць обладнання; MCj – сума фактично 
відпрацьованих машино-змін за добу обладнанням j-го виду; m0 – 
загальна кількість встановленого обладнання.

1.4. Рівень транспортно-складського забезпечення
1.4.1 Рівень використання складського обладнання визначаєть-

ся коефіцієнтом завантаження складського обладнання:

(9)

де k – кількість одиниць складського обладнання;         – 
фактичне використання складського обладнання i-го виду; 

 
1.3.3. Питома трудомісткість обслуговування обладнання: 
 

𝑙𝑙уд𝑗𝑗 =
𝑙𝑙пе𝑗𝑗

𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗∗𝑘𝑘ут𝑗𝑗
, j = (1,m̅̅ ̅̅ ̅),  (7) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑙𝑙пе𝑗𝑗 – трудомісткість експлуатації устаткування j-го 
виду; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної 
ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ут𝑗𝑗 – рівень ергономічності устаткування j-го 
виду, 
 

𝑘𝑘ут𝑗𝑗 =
𝑛𝑛н𝑗𝑗
𝑛𝑛б𝑗𝑗
, (8) 

 
𝑛𝑛н𝑗𝑗 і 𝑛𝑛б𝑗𝑗 – число балів обслуговування обладнання j-го виду відповідно в новому і 
базовому варіанті.  
 

1.3.4. Питоме споживання енергії: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗 =
𝑊𝑊𝑗𝑗∗𝑅𝑅𝑗𝑗∗𝑘𝑘ід𝑗𝑗∗𝑘𝑘п𝑗𝑗∗𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (9) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑊𝑊𝑗𝑗 – потужність обладнання j-го виду; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – питома 
витрата топлива обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ід𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів 
устаткування j-го виду. 
 

𝑘𝑘ід𝑗𝑗 = 𝑘𝑘втм𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘идв𝑗𝑗,  (9) 
 

𝑘𝑘втм𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду по потужності; 𝑘𝑘идв𝑗𝑗 –
коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду за часом; 𝑘𝑘п𝑗𝑗 – коефіцієнт втрат 
енергії в мережі; 𝑛𝑛𝑗𝑗 – коефіцієнт корисної дії обладнання j-го виду. 
 

1.3.5.  Коефіцієнт змінності роботи обладнання: 
𝑘𝑘смј =

МС𝑗𝑗
𝑚𝑚0

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (8) 
де m – кількість одиниць обладнання; МС𝑗𝑗 – сума фактично відпрацьованих машино-змін 
за добу обладнанням j-го виду; 𝑚𝑚0 – загальна кількість встановленого обладнання. 

 
1.4. Рівень транспортно-складського забезпечення 
1.4.1 Рівень використання складського обладнання визначається 

коефіцієнтом завантаження складського обладнання: 
 

𝑘𝑘скл𝑖𝑖 =
𝑁𝑁склі
факт

𝑁𝑁склі
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (9) 

 

 
1.3.3. Питома трудомісткість обслуговування обладнання: 
 

𝑙𝑙уд𝑗𝑗 =
𝑙𝑙пе𝑗𝑗

𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗∗𝑘𝑘ут𝑗𝑗
, j = (1,m̅̅ ̅̅ ̅),  (7) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑙𝑙пе𝑗𝑗 – трудомісткість експлуатації устаткування j-го 
виду; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної 
ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ут𝑗𝑗 – рівень ергономічності устаткування j-го 
виду, 
 

𝑘𝑘ут𝑗𝑗 =
𝑛𝑛н𝑗𝑗
𝑛𝑛б𝑗𝑗
, (8) 

 
𝑛𝑛н𝑗𝑗 і 𝑛𝑛б𝑗𝑗 – число балів обслуговування обладнання j-го виду відповідно в новому і 
базовому варіанті.  
 

1.3.4. Питоме споживання енергії: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗 =
𝑊𝑊𝑗𝑗∗𝑅𝑅𝑗𝑗∗𝑘𝑘ід𝑗𝑗∗𝑘𝑘п𝑗𝑗∗𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (9) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑊𝑊𝑗𝑗 – потужність обладнання j-го виду; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – питома 
витрата топлива обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ід𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів 
устаткування j-го виду. 
 

𝑘𝑘ід𝑗𝑗 = 𝑘𝑘втм𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘идв𝑗𝑗,  (9) 
 

𝑘𝑘втм𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду по потужності; 𝑘𝑘идв𝑗𝑗 –
коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду за часом; 𝑘𝑘п𝑗𝑗 – коефіцієнт втрат 
енергії в мережі; 𝑛𝑛𝑗𝑗 – коефіцієнт корисної дії обладнання j-го виду. 
 

1.3.5.  Коефіцієнт змінності роботи обладнання: 
𝑘𝑘смј =

МС𝑗𝑗
𝑚𝑚0

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (8) 
де m – кількість одиниць обладнання; МС𝑗𝑗 – сума фактично відпрацьованих машино-змін 
за добу обладнанням j-го виду; 𝑚𝑚0 – загальна кількість встановленого обладнання. 

 
1.4. Рівень транспортно-складського забезпечення 
1.4.1 Рівень використання складського обладнання визначається 

коефіцієнтом завантаження складського обладнання: 
 

𝑘𝑘скл𝑖𝑖 =
𝑁𝑁склі
факт

𝑁𝑁склі
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (9) 

 

 
1.3.3. Питома трудомісткість обслуговування обладнання: 
 

𝑙𝑙уд𝑗𝑗 =
𝑙𝑙пе𝑗𝑗

𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗∗𝑘𝑘ут𝑗𝑗
, j = (1,m̅̅ ̅̅ ̅),  (7) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑙𝑙пе𝑗𝑗 – трудомісткість експлуатації устаткування j-го 
виду; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної 
ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ут𝑗𝑗 – рівень ергономічності устаткування j-го 
виду, 
 

𝑘𝑘ут𝑗𝑗 =
𝑛𝑛н𝑗𝑗
𝑛𝑛б𝑗𝑗
, (8) 

 
𝑛𝑛н𝑗𝑗 і 𝑛𝑛б𝑗𝑗 – число балів обслуговування обладнання j-го виду відповідно в новому і 
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устаткування j-го виду. 
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        – планове використання складського обладнання i-го виду.

(10)

де                        – максимальна кількість складського обладнання 
i-го виду;              – невикористана кількість складського обладнання 
i-го виду на випадок виникнення різного роду нестандарт-
них ситуацій, пов’язаних з ремонтом або заміною складського 
обладнання.

1.4.2. Рівень використання транспорту визначається коефіцієн-
том використання транспортних засобів:

(11)

де r – кількість одиниць транспортного обладнання;         – 
фактичне використання транспорту n-го виду;      – планове 
використання транспорту n-го виду,

(12)

     – максимальна кількість транспорту n-го виду; 

                – невикористане кількість транспорту n-го виду на випа-

док виникнення різного роду нестандартних ситуацій, пов’язаних 
з ремонтом або заміною складського обладнання.

2. Організація виробництва
2.1. Рівень ритмічності виробничих процесів походить своє ві-

дображення у коефіцієнті ритмічності виробництві і визначається 
наступним чином:

(13)

де m – кількість робіт;            – фактичний обсяг виконаної 

де k – кількість одиниць складського обладнання; 𝑁𝑁склі
факт – фактичне використання 

складського обладнання i-го виду; 𝑁𝑁склі
пл  – планове використання складського обладнання 

i-го виду. 
 

𝑁𝑁склі
факт = 𝑁𝑁склі𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁склі,  (10) 

 
де 𝑁𝑁склі

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість складського обладнання i-го виду; ∆𝑁𝑁склі – 
невикористана кількість складського обладнання i-го виду на випадок виникнення різного 
роду нестандартних ситуацій, пов’язаних з ремонтом або заміною складського 
обладнання. 

 
1.4.2. Рівень використання транспорту визначається коефіцієнтом 

використання транспортних засобів: 
 

𝑘𝑘тр𝑛𝑛 =
𝑁𝑁трп
факт

𝑁𝑁тр𝑛𝑛
пл , 𝑛𝑛 = (1, 𝑟𝑟̅̅ ̅̅ ),  (11) 

 
де r – кількість одиниць транспортного обладнання; 𝑁𝑁трп

факт – фактичне використання 
транспорту n-го виду; 𝑁𝑁тр𝑛𝑛

пл  – планове використання транспорту n-го виду, 
 

𝑁𝑁трпфакт = 𝑁𝑁трп𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁трп,  (12) 
 

𝑁𝑁трп
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість транспорту n-го виду; ∆𝑁𝑁трп – невикористане кількість 

транспорту n-го виду на випадок виникнення різного роду нестандартних ситуацій, 
пов’язаних з ремонтом або заміною складського обладнання. 

 
2. Організація виробництва 
2.1. Рівень ритмічності виробничих процесів походить своє 

відображення у коефіцієнті ритмічності виробництві і визначається 
наступним чином: 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл
, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (13) 

де m – кількість робіт; 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт – фактичний обсяг виконаної роботи i-го виду за 

досліджуваний період (в межах плану); 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл – плановий обсяг робіт i-го виду за 
аналізований період. 
 

2.2. Рівень безперервності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом безперервності виробничих процесів: 

 
𝑘𝑘ніпр𝑗𝑗 =

Траб
Тц𝑗𝑗

, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (14) 

 

де k – кількість одиниць складського обладнання; 𝑁𝑁склі
факт – фактичне використання 

складського обладнання i-го виду; 𝑁𝑁склі
пл  – планове використання складського обладнання 

i-го виду. 
 

𝑁𝑁склі
факт = 𝑁𝑁склі𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁склі,  (10) 

 
де 𝑁𝑁склі

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість складського обладнання i-го виду; ∆𝑁𝑁склі – 
невикористана кількість складського обладнання i-го виду на випадок виникнення різного 
роду нестандартних ситуацій, пов’язаних з ремонтом або заміною складського 
обладнання. 

 
1.4.2. Рівень використання транспорту визначається коефіцієнтом 

використання транспортних засобів: 
 

𝑘𝑘тр𝑛𝑛 =
𝑁𝑁трп
факт

𝑁𝑁тр𝑛𝑛
пл , 𝑛𝑛 = (1, 𝑟𝑟̅̅ ̅̅ ),  (11) 

 
де r – кількість одиниць транспортного обладнання; 𝑁𝑁трп

факт – фактичне використання 
транспорту n-го виду; 𝑁𝑁тр𝑛𝑛

пл  – планове використання транспорту n-го виду, 
 

𝑁𝑁трпфакт = 𝑁𝑁трп𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁трп,  (12) 
 

𝑁𝑁трп
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість транспорту n-го виду; ∆𝑁𝑁трп – невикористане кількість 

транспорту n-го виду на випадок виникнення різного роду нестандартних ситуацій, 
пов’язаних з ремонтом або заміною складського обладнання. 

 
2. Організація виробництва 
2.1. Рівень ритмічності виробничих процесів походить своє 

відображення у коефіцієнті ритмічності виробництві і визначається 
наступним чином: 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл
, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (13) 

де m – кількість робіт; 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт – фактичний обсяг виконаної роботи i-го виду за 

досліджуваний період (в межах плану); 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл – плановий обсяг робіт i-го виду за 
аналізований період. 
 

2.2. Рівень безперервності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом безперервності виробничих процесів: 

 
𝑘𝑘ніпр𝑗𝑗 =

Траб
Тц𝑗𝑗

, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (14) 

 

де k – кількість одиниць складського обладнання; 𝑁𝑁склі
факт – фактичне використання 

складського обладнання i-го виду; 𝑁𝑁склі
пл  – планове використання складського обладнання 

i-го виду. 
 

𝑁𝑁склі
факт = 𝑁𝑁склі𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁склі,  (10) 

 
де 𝑁𝑁склі

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість складського обладнання i-го виду; ∆𝑁𝑁склі – 
невикористана кількість складського обладнання i-го виду на випадок виникнення різного 
роду нестандартних ситуацій, пов’язаних з ремонтом або заміною складського 
обладнання. 

 
1.4.2. Рівень використання транспорту визначається коефіцієнтом 

використання транспортних засобів: 
 

𝑘𝑘тр𝑛𝑛 =
𝑁𝑁трп
факт

𝑁𝑁тр𝑛𝑛
пл , 𝑛𝑛 = (1, 𝑟𝑟̅̅ ̅̅ ),  (11) 

 
де r – кількість одиниць транспортного обладнання; 𝑁𝑁трп

факт – фактичне використання 
транспорту n-го виду; 𝑁𝑁тр𝑛𝑛

пл  – планове використання транспорту n-го виду, 
 

𝑁𝑁трпфакт = 𝑁𝑁трп𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁трп,  (12) 
 

𝑁𝑁трп
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість транспорту n-го виду; ∆𝑁𝑁трп – невикористане кількість 

транспорту n-го виду на випадок виникнення різного роду нестандартних ситуацій, 
пов’язаних з ремонтом або заміною складського обладнання. 

 
2. Організація виробництва 
2.1. Рівень ритмічності виробничих процесів походить своє 

відображення у коефіцієнті ритмічності виробництві і визначається 
наступним чином: 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл
, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (13) 

де m – кількість робіт; 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт – фактичний обсяг виконаної роботи i-го виду за 

досліджуваний період (в межах плану); 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл – плановий обсяг робіт i-го виду за 
аналізований період. 
 

2.2. Рівень безперервності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом безперервності виробничих процесів: 

 
𝑘𝑘ніпр𝑗𝑗 =

Траб
Тц𝑗𝑗

, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (14) 

 

де k – кількість одиниць складського обладнання; 𝑁𝑁склі
факт – фактичне використання 

складського обладнання i-го виду; 𝑁𝑁склі
пл  – планове використання складського обладнання 

i-го виду. 
 

𝑁𝑁склі
факт = 𝑁𝑁склі𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁склі,  (10) 

 
де 𝑁𝑁склі

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість складського обладнання i-го виду; ∆𝑁𝑁склі – 
невикористана кількість складського обладнання i-го виду на випадок виникнення різного 
роду нестандартних ситуацій, пов’язаних з ремонтом або заміною складського 
обладнання. 

 
1.4.2. Рівень використання транспорту визначається коефіцієнтом 

використання транспортних засобів: 
 

𝑘𝑘тр𝑛𝑛 =
𝑁𝑁трп
факт

𝑁𝑁тр𝑛𝑛
пл , 𝑛𝑛 = (1, 𝑟𝑟̅̅ ̅̅ ),  (11) 

 
де r – кількість одиниць транспортного обладнання; 𝑁𝑁трп

факт – фактичне використання 
транспорту n-го виду; 𝑁𝑁тр𝑛𝑛

пл  – планове використання транспорту n-го виду, 
 

𝑁𝑁трпфакт = 𝑁𝑁трп𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁трп,  (12) 
 

𝑁𝑁трп
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість транспорту n-го виду; ∆𝑁𝑁трп – невикористане кількість 

транспорту n-го виду на випадок виникнення різного роду нестандартних ситуацій, 
пов’язаних з ремонтом або заміною складського обладнання. 

 
2. Організація виробництва 
2.1. Рівень ритмічності виробничих процесів походить своє 

відображення у коефіцієнті ритмічності виробництві і визначається 
наступним чином: 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл
, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (13) 

де m – кількість робіт; 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт – фактичний обсяг виконаної роботи i-го виду за 

досліджуваний період (в межах плану); 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл – плановий обсяг робіт i-го виду за 
аналізований період. 
 

2.2. Рівень безперервності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом безперервності виробничих процесів: 

 
𝑘𝑘ніпр𝑗𝑗 =

Траб
Тц𝑗𝑗

, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (14) 

 

де k – кількість одиниць складського обладнання; 𝑁𝑁склі
факт – фактичне використання 

складського обладнання i-го виду; 𝑁𝑁склі
пл  – планове використання складського обладнання 

i-го виду. 
 

𝑁𝑁склі
факт = 𝑁𝑁склі𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁склі,  (10) 

 
де 𝑁𝑁склі

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість складського обладнання i-го виду; ∆𝑁𝑁склі – 
невикористана кількість складського обладнання i-го виду на випадок виникнення різного 
роду нестандартних ситуацій, пов’язаних з ремонтом або заміною складського 
обладнання. 

 
1.4.2. Рівень використання транспорту визначається коефіцієнтом 

використання транспортних засобів: 
 

𝑘𝑘тр𝑛𝑛 =
𝑁𝑁трп
факт

𝑁𝑁тр𝑛𝑛
пл , 𝑛𝑛 = (1, 𝑟𝑟̅̅ ̅̅ ),  (11) 

 
де r – кількість одиниць транспортного обладнання; 𝑁𝑁трп

факт – фактичне використання 
транспорту n-го виду; 𝑁𝑁тр𝑛𝑛

пл  – планове використання транспорту n-го виду, 
 

𝑁𝑁трпфакт = 𝑁𝑁трп𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁трп,  (12) 
 

𝑁𝑁трп
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість транспорту n-го виду; ∆𝑁𝑁трп – невикористане кількість 

транспорту n-го виду на випадок виникнення різного роду нестандартних ситуацій, 
пов’язаних з ремонтом або заміною складського обладнання. 

 
2. Організація виробництва 
2.1. Рівень ритмічності виробничих процесів походить своє 

відображення у коефіцієнті ритмічності виробництві і визначається 
наступним чином: 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл
, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (13) 

де m – кількість робіт; 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт – фактичний обсяг виконаної роботи i-го виду за 

досліджуваний період (в межах плану); 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл – плановий обсяг робіт i-го виду за 
аналізований період. 
 

2.2. Рівень безперервності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом безперервності виробничих процесів: 

 
𝑘𝑘ніпр𝑗𝑗 =

Траб
Тц𝑗𝑗

, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (14) 

 

 
1.3.3. Питома трудомісткість обслуговування обладнання: 
 

𝑙𝑙уд𝑗𝑗 =
𝑙𝑙пе𝑗𝑗

𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗∗𝑘𝑘ут𝑗𝑗
, j = (1,m̅̅ ̅̅ ̅),  (7) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑙𝑙пе𝑗𝑗 – трудомісткість експлуатації устаткування j-го 
виду; 𝑃𝑃т𝑗𝑗 – технічна продуктивність обладнання j-го виду; 𝑘𝑘т𝑗𝑗 – коефіцієнт технологічної 
ефективності роботи обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ут𝑗𝑗 – рівень ергономічності устаткування j-го 
виду, 
 

𝑘𝑘ут𝑗𝑗 =
𝑛𝑛н𝑗𝑗
𝑛𝑛б𝑗𝑗
, (8) 

 
𝑛𝑛н𝑗𝑗 і 𝑛𝑛б𝑗𝑗 – число балів обслуговування обладнання j-го виду відповідно в новому і 
базовому варіанті.  
 

1.3.4. Питоме споживання енергії: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗 =
𝑊𝑊𝑗𝑗∗𝑅𝑅𝑗𝑗∗𝑘𝑘ід𝑗𝑗∗𝑘𝑘п𝑗𝑗∗𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘т𝑗𝑗∗𝑘𝑘ї𝑗𝑗∗𝑘𝑘уп𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),  (9) 

 
де m – кількість одиниць обладнання; 𝑊𝑊𝑗𝑗 – потужність обладнання j-го виду; 𝑅𝑅𝑗𝑗 – питома 
витрата топлива обладнання j-го виду; 𝑘𝑘ід𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів 
устаткування j-го виду. 
 

𝑘𝑘ід𝑗𝑗 = 𝑘𝑘втм𝑗𝑗 ∗ 𝑘𝑘идв𝑗𝑗,  (9) 
 

𝑘𝑘втм𝑗𝑗 – коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду по потужності; 𝑘𝑘идв𝑗𝑗 –
коефіцієнт використання двигунів устаткування j-го виду за часом; 𝑘𝑘п𝑗𝑗 – коефіцієнт втрат 
енергії в мережі; 𝑛𝑛𝑗𝑗 – коефіцієнт корисної дії обладнання j-го виду. 
 

1.3.5.  Коефіцієнт змінності роботи обладнання: 
𝑘𝑘смј =

МС𝑗𝑗
𝑚𝑚0

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (8) 
де m – кількість одиниць обладнання; МС𝑗𝑗 – сума фактично відпрацьованих машино-змін 
за добу обладнанням j-го виду; 𝑚𝑚0 – загальна кількість встановленого обладнання. 

 
1.4. Рівень транспортно-складського забезпечення 
1.4.1 Рівень використання складського обладнання визначається 
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i-го виду. 
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пл , 𝑛𝑛 = (1, 𝑟𝑟̅̅ ̅̅ ),  (11) 

 
де r – кількість одиниць транспортного обладнання; 𝑁𝑁трп

факт – фактичне використання 
транспорту n-го виду; 𝑁𝑁тр𝑛𝑛

пл  – планове використання транспорту n-го виду, 
 

𝑁𝑁трпфакт = 𝑁𝑁трп𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁трп,  (12) 
 

𝑁𝑁трп
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість транспорту n-го виду; ∆𝑁𝑁трп – невикористане кількість 

транспорту n-го виду на випадок виникнення різного роду нестандартних ситуацій, 
пов’язаних з ремонтом або заміною складського обладнання. 

 
2. Організація виробництва 
2.1. Рівень ритмічності виробничих процесів походить своє 

відображення у коефіцієнті ритмічності виробництві і визначається 
наступним чином: 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл
, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (13) 

де m – кількість робіт; 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт – фактичний обсяг виконаної роботи i-го виду за 

досліджуваний період (в межах плану); 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл – плановий обсяг робіт i-го виду за 
аналізований період. 
 

2.2. Рівень безперервності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом безперервності виробничих процесів: 

 
𝑘𝑘ніпр𝑗𝑗 =

Траб
Тц𝑗𝑗

, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (14) 
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роботи i-го виду за досліджуваний період (в межах плану);     – 
плановий обсяг робіт i-го виду за аналізований період.

2.2. Рівень безперервності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом безперервності виробничих процесів:

(14)

де m – кількість виробничих процесів; Tраб – тривалість 
робочого часу; Тцj – загальна тривалість процесу j-го виду, вклю-
чаючи простій або пролежування предмета праці між робочими 
місцями, на робочих місцях.

2.3. Рівень паралельності (поєднання операцій по часу) визна-
чається коефіцієнтом паралельності виробничих процесів:

(15)

де m – кількість виробничих процесів;       – виробничий 
цикл при паралельності операцій виробничого процесу j-го 
виду;           – виробничий цикл при послідовному виконанні 
операцій виробничого процесу j-го виду. 

2.4. Рівень прямоточності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом виробничих процесів:

(16)

де m – кількість виробничих процесів;         – оптимальна 
довжина проходження предмета праці при j-му виробничому про-
цесі;         – фактична (проектна) довжина проходження предмета 
праці при j-му виробничому процесі.

2.5 Рівень спеціалізації цехів і ділянок
2.5.1 Рівень серійності виробництва визначається коефіцієн-

де k – кількість одиниць складського обладнання; 𝑁𝑁склі
факт – фактичне використання 

складського обладнання i-го виду; 𝑁𝑁склі
пл  – планове використання складського обладнання 

i-го виду. 
 

𝑁𝑁склі
факт = 𝑁𝑁склі𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁склі,  (10) 

 
де 𝑁𝑁склі

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість складського обладнання i-го виду; ∆𝑁𝑁склі – 
невикористана кількість складського обладнання i-го виду на випадок виникнення різного 
роду нестандартних ситуацій, пов’язаних з ремонтом або заміною складського 
обладнання. 

 
1.4.2. Рівень використання транспорту визначається коефіцієнтом 

використання транспортних засобів: 
 

𝑘𝑘тр𝑛𝑛 =
𝑁𝑁трп
факт

𝑁𝑁тр𝑛𝑛
пл , 𝑛𝑛 = (1, 𝑟𝑟̅̅ ̅̅ ),  (11) 

 
де r – кількість одиниць транспортного обладнання; 𝑁𝑁трп

факт – фактичне використання 
транспорту n-го виду; 𝑁𝑁тр𝑛𝑛

пл  – планове використання транспорту n-го виду, 
 

𝑁𝑁трпфакт = 𝑁𝑁трп𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁трп,  (12) 
 

𝑁𝑁трп
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість транспорту n-го виду; ∆𝑁𝑁трп – невикористане кількість 

транспорту n-го виду на випадок виникнення різного роду нестандартних ситуацій, 
пов’язаних з ремонтом або заміною складського обладнання. 

 
2. Організація виробництва 
2.1. Рівень ритмічності виробничих процесів походить своє 

відображення у коефіцієнті ритмічності виробництві і визначається 
наступним чином: 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл
, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (13) 

де m – кількість робіт; 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт – фактичний обсяг виконаної роботи i-го виду за 

досліджуваний період (в межах плану); 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл – плановий обсяг робіт i-го виду за 
аналізований період. 
 

2.2. Рівень безперервності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом безперервності виробничих процесів: 

 
𝑘𝑘ніпр𝑗𝑗 =

Траб
Тц𝑗𝑗

, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (14) 

 
де m – кількість виробничих процесів; Траб – тривалість робочого часу; Тц𝑗𝑗 – загальна 
тривалість процесу j-го виду, включаючи простій або пролежування предмета праці між 
робочими місцями, на робочих місцях. 

 
2.3. Рівень паралельності (поєднання операцій по часу) визначається 

коефіцієнтом паралельності виробничих процесів: 
 

𝑘𝑘пар𝑗𝑗 =
𝑇𝑇ц𝑗𝑗
пар

𝑇𝑇ц𝑗𝑗посл
, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (15) 

 
де m – кількість виробничих процесів; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗

пар – виробничий цикл при паралельності 
операцій виробничого процесу j-го виду; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗ост – виробничий цикл при послідовному 
виконанні операцій виробничого процесу j-го виду.  

 
2.4. Рівень прямоточності виробничих процесів визначається 

коефіцієнтом виробничих процесів: 
 

𝑘𝑘пр𝑗𝑗 =
𝐷𝐷опт𝑗𝑗
𝐷𝐷плј

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (16) 

 
де m – кількість виробничих процесів; 𝐷𝐷опт𝑗𝑗 – оптимальна довжина проходження предмета 
праці при j-му виробничому процесі; 𝐷𝐷плј – фактична (проектна) довжина проходження 
предмета праці при j-му виробничому процесі. 
 

2.5 Рівень спеціалізації цехів і ділянок 
2.5.1 Рівень серійності виробництва визначається коефіцієнтом 

серійності виробництва: 
 

𝑘𝑘сері =
𝑟𝑟𝑖𝑖∗𝑛𝑛
𝑚𝑚 , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (17) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – середня кількість операцій, які виконуються при 
виготовленні продукції i-го виду; n – кількість найменувань деталей, що визначається 
даною групою робочих місць; m – кількість робочих місць. 
 

2.5.2. Виробничий цикл 
 

𝑇𝑇ц𝑗𝑗 = 𝑇𝑇р𝑗𝑗 + 𝑇𝑇про𝑗𝑗 + 𝑇𝑇п𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (18) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇р𝑗𝑗 – робочий період обладнання j-го виду; 𝑇𝑇про𝑗𝑗 – 
час технологічного обслуговування устаткування j-го виду; 𝑇𝑇п𝑗𝑗 – тривалість перерв. 

 
2.5.3. Рівень завантаження виробничих ресурсів визначається 

коефіцієнтом завантаження виробничих ресурсів: 
 

𝑘𝑘з =
𝑉𝑉з
факт

𝑉𝑉зпл
,  (19) 

де m – кількість виробничих процесів; Траб – тривалість робочого часу; Тц𝑗𝑗 – загальна 
тривалість процесу j-го виду, включаючи простій або пролежування предмета праці між 
робочими місцями, на робочих місцях. 

 
2.3. Рівень паралельності (поєднання операцій по часу) визначається 

коефіцієнтом паралельності виробничих процесів: 
 

𝑘𝑘пар𝑗𝑗 =
𝑇𝑇ц𝑗𝑗
пар

𝑇𝑇ц𝑗𝑗посл
, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (15) 

 
де m – кількість виробничих процесів; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗

пар – виробничий цикл при паралельності 
операцій виробничого процесу j-го виду; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗ост – виробничий цикл при послідовному 
виконанні операцій виробничого процесу j-го виду.  

 
2.4. Рівень прямоточності виробничих процесів визначається 

коефіцієнтом виробничих процесів: 
 

𝑘𝑘пр𝑗𝑗 =
𝐷𝐷опт𝑗𝑗
𝐷𝐷плј

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (16) 

 
де m – кількість виробничих процесів; 𝐷𝐷опт𝑗𝑗 – оптимальна довжина проходження предмета 
праці при j-му виробничому процесі; 𝐷𝐷плј – фактична (проектна) довжина проходження 
предмета праці при j-му виробничому процесі. 
 

2.5 Рівень спеціалізації цехів і ділянок 
2.5.1 Рівень серійності виробництва визначається коефіцієнтом 

серійності виробництва: 
 

𝑘𝑘сері =
𝑟𝑟𝑖𝑖∗𝑛𝑛
𝑚𝑚 , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (17) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – середня кількість операцій, які виконуються при 
виготовленні продукції i-го виду; n – кількість найменувань деталей, що визначається 
даною групою робочих місць; m – кількість робочих місць. 
 

2.5.2. Виробничий цикл 
 

𝑇𝑇ц𝑗𝑗 = 𝑇𝑇р𝑗𝑗 + 𝑇𝑇про𝑗𝑗 + 𝑇𝑇п𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (18) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇р𝑗𝑗 – робочий період обладнання j-го виду; 𝑇𝑇про𝑗𝑗 – 
час технологічного обслуговування устаткування j-го виду; 𝑇𝑇п𝑗𝑗 – тривалість перерв. 

 
2.5.3. Рівень завантаження виробничих ресурсів визначається 

коефіцієнтом завантаження виробничих ресурсів: 
 

𝑘𝑘з =
𝑉𝑉з
факт

𝑉𝑉зпл
,  (19) 

де k – кількість одиниць складського обладнання; 𝑁𝑁склі
факт – фактичне використання 

складського обладнання i-го виду; 𝑁𝑁склі
пл  – планове використання складського обладнання 

i-го виду. 
 

𝑁𝑁склі
факт = 𝑁𝑁склі𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁склі,  (10) 

 
де 𝑁𝑁склі

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість складського обладнання i-го виду; ∆𝑁𝑁склі – 
невикористана кількість складського обладнання i-го виду на випадок виникнення різного 
роду нестандартних ситуацій, пов’язаних з ремонтом або заміною складського 
обладнання. 

 
1.4.2. Рівень використання транспорту визначається коефіцієнтом 

використання транспортних засобів: 
 

𝑘𝑘тр𝑛𝑛 =
𝑁𝑁трп
факт

𝑁𝑁тр𝑛𝑛
пл , 𝑛𝑛 = (1, 𝑟𝑟̅̅ ̅̅ ),  (11) 

 
де r – кількість одиниць транспортного обладнання; 𝑁𝑁трп

факт – фактичне використання 
транспорту n-го виду; 𝑁𝑁тр𝑛𝑛

пл  – планове використання транспорту n-го виду, 
 

𝑁𝑁трпфакт = 𝑁𝑁трп𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑁𝑁трп,  (12) 
 

𝑁𝑁трп
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальна кількість транспорту n-го виду; ∆𝑁𝑁трп – невикористане кількість 

транспорту n-го виду на випадок виникнення різного роду нестандартних ситуацій, 
пов’язаних з ремонтом або заміною складського обладнання. 

 
2. Організація виробництва 
2.1. Рівень ритмічності виробничих процесів походить своє 

відображення у коефіцієнті ритмічності виробництві і визначається 
наступним чином: 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл
, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (13) 

де m – кількість робіт; 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
факт – фактичний обсяг виконаної роботи i-го виду за 

досліджуваний період (в межах плану); 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝пл – плановий обсяг робіт i-го виду за 
аналізований період. 
 

2.2. Рівень безперервності виробничих процесів визначається 
коефіцієнтом безперервності виробничих процесів: 

 
𝑘𝑘ніпр𝑗𝑗 =

Траб
Тц𝑗𝑗

, 𝑖𝑖 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (14) 

 де m – кількість виробничих процесів; Траб – тривалість робочого часу; Тц𝑗𝑗 – загальна 
тривалість процесу j-го виду, включаючи простій або пролежування предмета праці між 
робочими місцями, на робочих місцях. 

 
2.3. Рівень паралельності (поєднання операцій по часу) визначається 

коефіцієнтом паралельності виробничих процесів: 
 

𝑘𝑘пар𝑗𝑗 =
𝑇𝑇ц𝑗𝑗
пар

𝑇𝑇ц𝑗𝑗посл
, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (15) 

 
де m – кількість виробничих процесів; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗

пар – виробничий цикл при паралельності 
операцій виробничого процесу j-го виду; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗ост – виробничий цикл при послідовному 
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том серійності виробництва:

(17)
де k – кількість видів продукції; rj – середня кількість операцій, 
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робочих місць; m – кількість робочих місць.

2.5.2. Виробничий цикл

(18)
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(19)

де                                – фактичний об’єм виробничих 
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𝑘𝑘з =
𝑉𝑉з
факт

𝑉𝑉зпл
,  (19) 

де m – кількість виробничих процесів; Траб – тривалість робочого часу; Тц𝑗𝑗 – загальна 
тривалість процесу j-го виду, включаючи простій або пролежування предмета праці між 
робочими місцями, на робочих місцях. 

 
2.3. Рівень паралельності (поєднання операцій по часу) визначається 

коефіцієнтом паралельності виробничих процесів: 
 

𝑘𝑘пар𝑗𝑗 =
𝑇𝑇ц𝑗𝑗
пар

𝑇𝑇ц𝑗𝑗посл
, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (15) 

 
де m – кількість виробничих процесів; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗

пар – виробничий цикл при паралельності 
операцій виробничого процесу j-го виду; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗ост – виробничий цикл при послідовному 
виконанні операцій виробничого процесу j-го виду.  

 
2.4. Рівень прямоточності виробничих процесів визначається 

коефіцієнтом виробничих процесів: 
 

𝑘𝑘пр𝑗𝑗 =
𝐷𝐷опт𝑗𝑗
𝐷𝐷плј

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (16) 

 
де m – кількість виробничих процесів; 𝐷𝐷опт𝑗𝑗 – оптимальна довжина проходження предмета 
праці при j-му виробничому процесі; 𝐷𝐷плј – фактична (проектна) довжина проходження 
предмета праці при j-му виробничому процесі. 
 

2.5 Рівень спеціалізації цехів і ділянок 
2.5.1 Рівень серійності виробництва визначається коефіцієнтом 

серійності виробництва: 
 

𝑘𝑘сері =
𝑟𝑟𝑖𝑖∗𝑛𝑛
𝑚𝑚 , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (17) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – середня кількість операцій, які виконуються при 
виготовленні продукції i-го виду; n – кількість найменувань деталей, що визначається 
даною групою робочих місць; m – кількість робочих місць. 
 

2.5.2. Виробничий цикл 
 

𝑇𝑇ц𝑗𝑗 = 𝑇𝑇р𝑗𝑗 + 𝑇𝑇про𝑗𝑗 + 𝑇𝑇п𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (18) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇р𝑗𝑗 – робочий період обладнання j-го виду; 𝑇𝑇про𝑗𝑗 – 
час технологічного обслуговування устаткування j-го виду; 𝑇𝑇п𝑗𝑗 – тривалість перерв. 

 
2.5.3. Рівень завантаження виробничих ресурсів визначається 

коефіцієнтом завантаження виробничих ресурсів: 
 

𝑘𝑘з =
𝑉𝑉з
факт

𝑉𝑉зпл
,  (19) 

 
де 𝑉𝑉з

факт = 𝑉𝑉з − ∆𝑉𝑉з – фактичний об’єм виробничих ресурсів; 𝑉𝑉з – обсяг виробничих 
ресурсів при їх максимальному завантаженні; ∆𝑉𝑉з – обсяг виробничих ресурсів, який 
необхідно залишати при плануванні незавантаженим на випадок виникнення 
нестандартних ситуацій;  𝑉𝑉з

пл –  планований обсяг виробничих ресурсів. 
 
2.6 Рівень планування, управління і контролю. 
3. Технологічне забезпечення 
3.1. Рівень планування, управління та контролю якості 
3.1.1. Рівень забезпечення якості визначається коефіцієнтом новизни 

системи якості: 
 

𝑘𝑘кач = 𝑅𝑅кач
𝑅𝑅кач𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, (20) 
 

де 𝑅𝑅кач – ранг використовуваної системи якості; 𝑅𝑅кач𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – ранг найбільш сучасної та 
ефективної системи якості. 

 
3.1.2. Частка випущеної продукції i-го виду, що повністю відповідає 

необхідним якісним характеристикам, визначається коефіцієнтом випущеної 
продукції необхідної якості: 

 
𝑘𝑘кац𝑖𝑖 = 𝑉𝑉кац𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑖𝑖
, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (21) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉кац𝑖𝑖  – обсяг випуску продукції i-го виду, що повністю 
відповідає необхідним якісним характеристикам; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції i-го виду. 

 
3.1.3. Якісні показники. 
3.2. Група техніко-експлуатаційних показників: 
 показники, що визначають область застосування продукції; 
 технічна продуктивність і технічні характеристики; 
 показники патентно-правового захисту. 
3.3. Група показників надійності: 
3.3.1. Рівень довговічності визначається коефіцієнтом довговічності 

випущеної продукції i-го виду: 
 

𝑘𝑘ді = 𝐶𝐶іфакт
𝐶𝐶𝑖𝑖пл

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (22) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝐶𝐶іфакт – фактичний термін служби випущеної продукції i-
го виду; 𝐶𝐶𝑖𝑖пл – плановий термін служби випущеної продукції i-го виду. 

 
3.3.2. Рівень безвідмовності визначається коефіцієнтом безвідмовності 

випущеної продукції i-го виду: 
 

де m – кількість виробничих процесів; Траб – тривалість робочого часу; Тц𝑗𝑗 – загальна 
тривалість процесу j-го виду, включаючи простій або пролежування предмета праці між 
робочими місцями, на робочих місцях. 

 
2.3. Рівень паралельності (поєднання операцій по часу) визначається 

коефіцієнтом паралельності виробничих процесів: 
 

𝑘𝑘пар𝑗𝑗 =
𝑇𝑇ц𝑗𝑗
пар

𝑇𝑇ц𝑗𝑗посл
, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (15) 

 
де m – кількість виробничих процесів; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗

пар – виробничий цикл при паралельності 
операцій виробничого процесу j-го виду; 𝑇𝑇ц𝑗𝑗ост – виробничий цикл при послідовному 
виконанні операцій виробничого процесу j-го виду.  

 
2.4. Рівень прямоточності виробничих процесів визначається 

коефіцієнтом виробничих процесів: 
 

𝑘𝑘пр𝑗𝑗 =
𝐷𝐷опт𝑗𝑗
𝐷𝐷плј

, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (16) 

 
де m – кількість виробничих процесів; 𝐷𝐷опт𝑗𝑗 – оптимальна довжина проходження предмета 
праці при j-му виробничому процесі; 𝐷𝐷плј – фактична (проектна) довжина проходження 
предмета праці при j-му виробничому процесі. 
 

2.5 Рівень спеціалізації цехів і ділянок 
2.5.1 Рівень серійності виробництва визначається коефіцієнтом 

серійності виробництва: 
 

𝑘𝑘сері =
𝑟𝑟𝑖𝑖∗𝑛𝑛
𝑚𝑚 , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (17) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – середня кількість операцій, які виконуються при 
виготовленні продукції i-го виду; n – кількість найменувань деталей, що визначається 
даною групою робочих місць; m – кількість робочих місць. 
 

2.5.2. Виробничий цикл 
 

𝑇𝑇ц𝑗𝑗 = 𝑇𝑇р𝑗𝑗 + 𝑇𝑇про𝑗𝑗 + 𝑇𝑇п𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (18) 
 

де m – кількість одиниць обладнання; 𝑇𝑇р𝑗𝑗 – робочий період обладнання j-го виду; 𝑇𝑇про𝑗𝑗 – 
час технологічного обслуговування устаткування j-го виду; 𝑇𝑇п𝑗𝑗 – тривалість перерв. 

 
2.5.3. Рівень завантаження виробничих ресурсів визначається 

коефіцієнтом завантаження виробничих ресурсів: 
 

𝑘𝑘з =
𝑉𝑉з
факт

𝑉𝑉зпл
,  (19)  

де 𝑉𝑉з
факт = 𝑉𝑉з − ∆𝑉𝑉з – фактичний об’єм виробничих ресурсів; 𝑉𝑉з – обсяг виробничих 

ресурсів при їх максимальному завантаженні; ∆𝑉𝑉з – обсяг виробничих ресурсів, який 
необхідно залишати при плануванні незавантаженим на випадок виникнення 
нестандартних ситуацій;  𝑉𝑉з

пл –  планований обсяг виробничих ресурсів. 
 
2.6 Рівень планування, управління і контролю. 
3. Технологічне забезпечення 
3.1. Рівень планування, управління та контролю якості 
3.1.1. Рівень забезпечення якості визначається коефіцієнтом новизни 

системи якості: 
 

𝑘𝑘кач = 𝑅𝑅кач
𝑅𝑅кач𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, (20) 
 

де 𝑅𝑅кач – ранг використовуваної системи якості; 𝑅𝑅кач𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – ранг найбільш сучасної та 
ефективної системи якості. 

 
3.1.2. Частка випущеної продукції i-го виду, що повністю відповідає 

необхідним якісним характеристикам, визначається коефіцієнтом випущеної 
продукції необхідної якості: 

 
𝑘𝑘кац𝑖𝑖 = 𝑉𝑉кац𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑖𝑖
, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (21) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉кац𝑖𝑖  – обсяг випуску продукції i-го виду, що повністю 
відповідає необхідним якісним характеристикам; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції i-го виду. 

 
3.1.3. Якісні показники. 
3.2. Група техніко-експлуатаційних показників: 
 показники, що визначають область застосування продукції; 
 технічна продуктивність і технічні характеристики; 
 показники патентно-правового захисту. 
3.3. Група показників надійності: 
3.3.1. Рівень довговічності визначається коефіцієнтом довговічності 

випущеної продукції i-го виду: 
 

𝑘𝑘ді = 𝐶𝐶іфакт
𝐶𝐶𝑖𝑖пл

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (22) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝐶𝐶іфакт – фактичний термін служби випущеної продукції i-
го виду; 𝐶𝐶𝑖𝑖пл – плановий термін служби випущеної продукції i-го виду. 

 
3.3.2. Рівень безвідмовності визначається коефіцієнтом безвідмовності 

випущеної продукції i-го виду: 
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де Rкач – ранг використовуваної системи якості;  Rкачmax– ранг 
найбільш сучасної та ефективної системи якості.

3.1.2. Частка випущеної продукції i-го виду, що повністю від-
повідає необхідним якісним характеристикам, визначається кое-
фіцієнтом випущеної продукції необхідної якості:

(21)

де k – кількість видів продукції; Vкаці – обсяг випуску продукції 
i-го виду, що повністю відповідає необхідним якісним характе-
ристикам; Vi – обсяг випуску продукції i-го виду.

3.1.3. Якісні показники.
3.2. Група техніко-експлуатаційних показників:

−	 показники, що визначають область застосування продукції;
−	 технічна продуктивність і технічні характеристики;
−	 показники патентно-правового захисту.

3.3. Група показників надійності:
3.3.1. Рівень довговічності визначається коефіцієнтом довго-

вічності випущеної продукції i-го виду:

(22)

де k – кількість видів продукції; Сіфакт – фактичний термін 
служби випущеної продукції i-го виду; Сіпл – плановий термін 
служби випущеної продукції i-го виду.

3.3.2. Рівень безвідмовності визначається коефіцієнтом безвід-
мовності випущеної продукції i-го виду:

(23)

де k – кількість видів продукції; Vбі  – обсяг випуску продукції 
і-го виду, яка працює безвідмовно протягом планового терміну 

 
де 𝑉𝑉з

факт = 𝑉𝑉з − ∆𝑉𝑉з – фактичний об’єм виробничих ресурсів; 𝑉𝑉з – обсяг виробничих 
ресурсів при їх максимальному завантаженні; ∆𝑉𝑉з – обсяг виробничих ресурсів, який 
необхідно залишати при плануванні незавантаженим на випадок виникнення 
нестандартних ситуацій;  𝑉𝑉з

пл –  планований обсяг виробничих ресурсів. 
 
2.6 Рівень планування, управління і контролю. 
3. Технологічне забезпечення 
3.1. Рівень планування, управління та контролю якості 
3.1.1. Рівень забезпечення якості визначається коефіцієнтом новизни 

системи якості: 
 

𝑘𝑘кач = 𝑅𝑅кач
𝑅𝑅кач𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, (20) 
 

де 𝑅𝑅кач – ранг використовуваної системи якості; 𝑅𝑅кач𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – ранг найбільш сучасної та 
ефективної системи якості. 

 
3.1.2. Частка випущеної продукції i-го виду, що повністю відповідає 

необхідним якісним характеристикам, визначається коефіцієнтом випущеної 
продукції необхідної якості: 

 
𝑘𝑘кац𝑖𝑖 = 𝑉𝑉кац𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑖𝑖
, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (21) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉кац𝑖𝑖  – обсяг випуску продукції i-го виду, що повністю 
відповідає необхідним якісним характеристикам; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції i-го виду. 

 
3.1.3. Якісні показники. 
3.2. Група техніко-експлуатаційних показників: 
 показники, що визначають область застосування продукції; 
 технічна продуктивність і технічні характеристики; 
 показники патентно-правового захисту. 
3.3. Група показників надійності: 
3.3.1. Рівень довговічності визначається коефіцієнтом довговічності 

випущеної продукції i-го виду: 
 

𝑘𝑘ді = 𝐶𝐶іфакт
𝐶𝐶𝑖𝑖пл

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (22) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝐶𝐶іфакт – фактичний термін служби випущеної продукції i-
го виду; 𝐶𝐶𝑖𝑖пл – плановий термін служби випущеної продукції i-го виду. 

 
3.3.2. Рівень безвідмовності визначається коефіцієнтом безвідмовності 

випущеної продукції i-го виду: 
 

 
де 𝑉𝑉з

факт = 𝑉𝑉з − ∆𝑉𝑉з – фактичний об’єм виробничих ресурсів; 𝑉𝑉з – обсяг виробничих 
ресурсів при їх максимальному завантаженні; ∆𝑉𝑉з – обсяг виробничих ресурсів, який 
необхідно залишати при плануванні незавантаженим на випадок виникнення 
нестандартних ситуацій;  𝑉𝑉з

пл –  планований обсяг виробничих ресурсів. 
 
2.6 Рівень планування, управління і контролю. 
3. Технологічне забезпечення 
3.1. Рівень планування, управління та контролю якості 
3.1.1. Рівень забезпечення якості визначається коефіцієнтом новизни 

системи якості: 
 

𝑘𝑘кач = 𝑅𝑅кач
𝑅𝑅кач𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, (20) 
 

де 𝑅𝑅кач – ранг використовуваної системи якості; 𝑅𝑅кач𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – ранг найбільш сучасної та 
ефективної системи якості. 

 
3.1.2. Частка випущеної продукції i-го виду, що повністю відповідає 

необхідним якісним характеристикам, визначається коефіцієнтом випущеної 
продукції необхідної якості: 

 
𝑘𝑘кац𝑖𝑖 = 𝑉𝑉кац𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑖𝑖
, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (21) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉кац𝑖𝑖  – обсяг випуску продукції i-го виду, що повністю 
відповідає необхідним якісним характеристикам; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції i-го виду. 

 
3.1.3. Якісні показники. 
3.2. Група техніко-експлуатаційних показників: 
 показники, що визначають область застосування продукції; 
 технічна продуктивність і технічні характеристики; 
 показники патентно-правового захисту. 
3.3. Група показників надійності: 
3.3.1. Рівень довговічності визначається коефіцієнтом довговічності 

випущеної продукції i-го виду: 
 

𝑘𝑘ді = 𝐶𝐶іфакт
𝐶𝐶𝑖𝑖пл

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (22) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝐶𝐶іфакт – фактичний термін служби випущеної продукції i-
го виду; 𝐶𝐶𝑖𝑖пл – плановий термін служби випущеної продукції i-го виду. 

 
3.3.2. Рівень безвідмовності визначається коефіцієнтом безвідмовності 

випущеної продукції i-го виду: 
 𝑘𝑘бі = 𝑉𝑉б𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑖𝑖
, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (23) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉б𝑖𝑖  – обсяг випуску продукції і-го виду, яка працює 
безвідмовно протягом планового терміну служби 𝐶𝐶𝑖𝑖пл; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції i-го 
виду. 

 
3.3.3. Рівень зберігання визначається коефіцієнтом зберігання 

випущеної продукції i-го виду: 
 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (24) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду, що зберігає в 
протягом планового терміну служби свої технічні характеристики та технічну 
продуктивність; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду. 
 

3.3.4. Рівень ремонтопригодності визначається коефіцієнтом 
ремонтопригодності випущеної продукції i-го виду: 

 

𝑘𝑘р𝑖𝑖 = 𝑅𝑅рі
факт

𝑅𝑅рі
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (25) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑅𝑅рі

факт – фактична ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t); 𝑅𝑅рі

пл – планована ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t). 

 
3.4. Група технологічних показників якості: 
 показники технологічності у виготовленні; 
 показники матеріаломісткості і енергоємності: 
а) питома матеріаломісткість (сировиноємність) продукції: 
 

𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘тј∗𝑘𝑘тиј∗𝑘𝑘утј∗𝑀𝑀𝑗𝑗

= 1
𝑘𝑘имі

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (26) 

 
де k – кількість видів продукції; m – кількість одиниць обладнання; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – витрата сировини 
або основних матеріалів для виробництва i-го виду продукції; 𝑘𝑘имі – коефіцієнт 
використання матеріалу та сировини для виробництва і-го виду продукції, 
 

𝑘𝑘имі = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
факт

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
план, (27) 

 
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖

факт – фактична витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖
план – 

плановий витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 
 
б) коефіцієнт питомого споживання енергії: 
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служби Сіпл ; Vi – обсяг випуску продукції i-го виду.

3.3.3. Рівень зберігання визначається коефіцієнтом зберігання 
випущеної продукції i-го виду:

(24)

де k – кількість видів продукції; Vci – обсяг випуску продукції 
і-го виду, що зберігає в протягом планового терміну служби свої 
технічні характеристики та технічну продуктивність; Vi – обсяг 
випуску продукції і-го виду.

3.3.4. Рівень ремонтопригодності визначається коефіцієнтом 
ремонтопригодності випущеної продукції i-го виду:

(25)

де k – кількість видів продукції; Rфакт
рі – фактична 

ремонтопридатність продукції i-го виду протягом заданого термі-
ну (∆t); Rпл

рі – планована ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t).

3.4. Група технологічних показників якості:
−	 показники технологічності у виготовленні;
−	 показники матеріаломісткості і енергоємності:

а) питома матеріаломісткість (сировиноємність) продукції:

(26)

де k – кількість видів продукції; m – кількість одиниць 
обладнання; ri – витрата сировини або основних матеріалів для 
виробництва i-го виду продукції; kимі – коефіцієнт використання 
матеріалу та сировини для виробництва і-го виду продукції,

(27)

𝑘𝑘бі = 𝑉𝑉б𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (23) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉б𝑖𝑖  – обсяг випуску продукції і-го виду, яка працює 
безвідмовно протягом планового терміну служби 𝐶𝐶𝑖𝑖пл; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції i-го 
виду. 

 
3.3.3. Рівень зберігання визначається коефіцієнтом зберігання 

випущеної продукції i-го виду: 
 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (24) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду, що зберігає в 
протягом планового терміну служби свої технічні характеристики та технічну 
продуктивність; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду. 
 

3.3.4. Рівень ремонтопригодності визначається коефіцієнтом 
ремонтопригодності випущеної продукції i-го виду: 

 

𝑘𝑘р𝑖𝑖 = 𝑅𝑅рі
факт

𝑅𝑅рі
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (25) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑅𝑅рі

факт – фактична ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t); 𝑅𝑅рі

пл – планована ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t). 

 
3.4. Група технологічних показників якості: 
 показники технологічності у виготовленні; 
 показники матеріаломісткості і енергоємності: 
а) питома матеріаломісткість (сировиноємність) продукції: 
 

𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘тј∗𝑘𝑘тиј∗𝑘𝑘утј∗𝑀𝑀𝑗𝑗

= 1
𝑘𝑘имі

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (26) 

 
де k – кількість видів продукції; m – кількість одиниць обладнання; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – витрата сировини 
або основних матеріалів для виробництва i-го виду продукції; 𝑘𝑘имі – коефіцієнт 
використання матеріалу та сировини для виробництва і-го виду продукції, 
 

𝑘𝑘имі = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
факт

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
план, (27) 

 
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖

факт – фактична витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖
план – 

плановий витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 
 
б) коефіцієнт питомого споживання енергії: 
 

𝑘𝑘бі = 𝑉𝑉б𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (23) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉б𝑖𝑖  – обсяг випуску продукції і-го виду, яка працює 
безвідмовно протягом планового терміну служби 𝐶𝐶𝑖𝑖пл; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції i-го 
виду. 

 
3.3.3. Рівень зберігання визначається коефіцієнтом зберігання 

випущеної продукції i-го виду: 
 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (24) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду, що зберігає в 
протягом планового терміну служби свої технічні характеристики та технічну 
продуктивність; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду. 
 

3.3.4. Рівень ремонтопригодності визначається коефіцієнтом 
ремонтопригодності випущеної продукції i-го виду: 

 

𝑘𝑘р𝑖𝑖 = 𝑅𝑅рі
факт

𝑅𝑅рі
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (25) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑅𝑅рі

факт – фактична ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t); 𝑅𝑅рі

пл – планована ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t). 

 
3.4. Група технологічних показників якості: 
 показники технологічності у виготовленні; 
 показники матеріаломісткості і енергоємності: 
а) питома матеріаломісткість (сировиноємність) продукції: 
 

𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘тј∗𝑘𝑘тиј∗𝑘𝑘утј∗𝑀𝑀𝑗𝑗

= 1
𝑘𝑘имі

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (26) 

 
де k – кількість видів продукції; m – кількість одиниць обладнання; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – витрата сировини 
або основних матеріалів для виробництва i-го виду продукції; 𝑘𝑘имі – коефіцієнт 
використання матеріалу та сировини для виробництва і-го виду продукції, 
 

𝑘𝑘имі = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
факт

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
план, (27) 

 
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖

факт – фактична витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖
план – 

плановий витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 
 
б) коефіцієнт питомого споживання енергії: 
 

𝑘𝑘бі = 𝑉𝑉б𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (23) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉б𝑖𝑖  – обсяг випуску продукції і-го виду, яка працює 
безвідмовно протягом планового терміну служби 𝐶𝐶𝑖𝑖пл; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції i-го 
виду. 

 
3.3.3. Рівень зберігання визначається коефіцієнтом зберігання 

випущеної продукції i-го виду: 
 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (24) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду, що зберігає в 
протягом планового терміну служби свої технічні характеристики та технічну 
продуктивність; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду. 
 

3.3.4. Рівень ремонтопригодності визначається коефіцієнтом 
ремонтопригодності випущеної продукції i-го виду: 

 

𝑘𝑘р𝑖𝑖 = 𝑅𝑅рі
факт

𝑅𝑅рі
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (25) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑅𝑅рі

факт – фактична ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t); 𝑅𝑅рі

пл – планована ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t). 

 
3.4. Група технологічних показників якості: 
 показники технологічності у виготовленні; 
 показники матеріаломісткості і енергоємності: 
а) питома матеріаломісткість (сировиноємність) продукції: 
 

𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘тј∗𝑘𝑘тиј∗𝑘𝑘утј∗𝑀𝑀𝑗𝑗

= 1
𝑘𝑘имі

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (26) 

 
де k – кількість видів продукції; m – кількість одиниць обладнання; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – витрата сировини 
або основних матеріалів для виробництва i-го виду продукції; 𝑘𝑘имі – коефіцієнт 
використання матеріалу та сировини для виробництва і-го виду продукції, 
 

𝑘𝑘имі = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
факт

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
план, (27) 

 
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖

факт – фактична витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖
план – 

плановий витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 
 
б) коефіцієнт питомого споживання енергії: 
 

𝑘𝑘бі = 𝑉𝑉б𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (23) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉б𝑖𝑖  – обсяг випуску продукції і-го виду, яка працює 
безвідмовно протягом планового терміну служби 𝐶𝐶𝑖𝑖пл; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції i-го 
виду. 

 
3.3.3. Рівень зберігання визначається коефіцієнтом зберігання 

випущеної продукції i-го виду: 
 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (24) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду, що зберігає в 
протягом планового терміну служби свої технічні характеристики та технічну 
продуктивність; 𝑉𝑉𝑖𝑖 – обсяг випуску продукції і-го виду. 
 

3.3.4. Рівень ремонтопригодності визначається коефіцієнтом 
ремонтопригодності випущеної продукції i-го виду: 

 

𝑘𝑘р𝑖𝑖 = 𝑅𝑅рі
факт

𝑅𝑅рі
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅),  (25) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑅𝑅рі

факт – фактична ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t); 𝑅𝑅рі

пл – планована ремонтопридатність продукції i-го виду 
протягом заданого терміну (∆t). 

 
3.4. Група технологічних показників якості: 
 показники технологічності у виготовленні; 
 показники матеріаломісткості і енергоємності: 
а) питома матеріаломісткість (сировиноємність) продукції: 
 

𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑃𝑃т𝑗𝑗∗𝑘𝑘тј∗𝑘𝑘тиј∗𝑘𝑘утј∗𝑀𝑀𝑗𝑗

= 1
𝑘𝑘имі

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), 𝑗𝑗 = (1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), (26) 

 
де k – кількість видів продукції; m – кількість одиниць обладнання; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – витрата сировини 
або основних матеріалів для виробництва i-го виду продукції; 𝑘𝑘имі – коефіцієнт 
використання матеріалу та сировини для виробництва і-го виду продукції, 
 

𝑘𝑘имі = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
факт

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖
план, (27) 

 
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖

факт – фактична витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖
план – 

плановий витрата матеріалу для виробництва продукції і-го виду; 
 
б) коефіцієнт питомого споживання енергії: 
 



237

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

rmі
факт

 – фактична витрата матеріалу для виробництва продукції 
і-го виду; rmі

план – плановий витрата матеріалу для виробництва 
продукції і-го виду;

б) коефіцієнт питомого споживання енергії:

(28)

де k – кількість видів продукції; Еі
факт– фактичне споживання 

енергії для виробництва продукції i-го виду; Еі
пл – планове 

споживання енергії для виробництва продукції i -го виду;

−	 показники трудомісткості;
−	 показники витрат (собівартості) виготовлення.

3.5. Група показників стандартності:
3.5.1. Коефіцієнт умов застосування:

(29)

де k – кількість видів продукції; рТі
ну – значення технічної 

продуктивності зразка продукції і-го виду в нових умовах застосу-
вання; рТі

бо – значення технічної продуктивності зразка продукції 
i-го виду в базових умовах застосування.

3.5.2. Коефіцієнт повторюваності.
3.5.3 Коефіцієнт оригінальності.
3.5.4 Коефіцієнт конструктивної наступності.
3.6. Група показників технічної естетики: показники ергоно-

мічності, показники художності, показники узгодженості з серед-
овищем.

3.6.1. Рівень новизни технологічних процесів визначається ко-
ефіцієнтом новизни технологічних процесів:

(30)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑖𝑖
факт

𝐸𝐸𝑖𝑖
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (28) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝐸𝐸𝑒𝑒

факт – фактичне споживання енергії для виробництва 
продукції i-го виду; 𝐸𝐸𝑒𝑒

пл – планове споживання енергії для виробництва продукції i -го 
виду; 

 
 показники трудомісткості; 
 показники витрат (собівартості) виготовлення. 
3.5. Група показників стандартності: 
3.5.1. Коефіцієнт умов застосування: 
 

𝑘𝑘упі = 𝑃𝑃ті
ну

𝑃𝑃ті
бо , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (29) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑃𝑃ті

ну – значення технічної продуктивності зразка продукції 
і-го виду в нових умовах застосування; 𝑃𝑃ті

бу – значення технічної продуктивності зразка 
продукції i-го виду в базових умовах застосування. 

 
3.5.2. Коефіцієнт повторюваності. 
3.5.3 Коефіцієнт оригінальності. 
3.5.4 Коефіцієнт конструктивної наступності. 
3.6. Група показників технічної естетики: показники ергономічності, 

показники художності, показники узгодженості з середовищем. 
3.6.1. Рівень новизни технологічних процесів визначається 

коефіцієнтом новизни технологічних процесів: 
 

𝑘𝑘ні = 𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (30) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑅𝑅𝑒𝑒 – ранг використовуваного технологічного процесу для 
виробництва продукції i-го виду; 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  – ранг найбільш сучасного та ефективного 
технологічного процесу для виробництва продукції i-го виду. 

 
3.6.2. Рівень технічної підготовки виробництва визначається 

коефіцієнтом технічної підготовки виробництва: 
 

𝑘𝑘тпі = 𝑌𝑌тпј
факт

𝑌𝑌тп𝑗𝑗
тр ∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅), (31) 

 
де n – кількість виробничих процесів; 𝑌𝑌тпј

факт – фактичний рівень технічної підготовки 
виробництва j-го виду; 𝑌𝑌тп𝑗𝑗

тр  – необхідний рівень технічної підготовки виробництва j-го 
виду. 

 
3.6.3. Рівень метрологічного забезпечення виробництва: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑖𝑖
факт

𝐸𝐸𝑖𝑖
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (28) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝐸𝐸𝑒𝑒

факт – фактичне споживання енергії для виробництва 
продукції i-го виду; 𝐸𝐸𝑒𝑒

пл – планове споживання енергії для виробництва продукції i -го 
виду; 

 
 показники трудомісткості; 
 показники витрат (собівартості) виготовлення. 
3.5. Група показників стандартності: 
3.5.1. Коефіцієнт умов застосування: 
 

𝑘𝑘упі = 𝑃𝑃ті
ну

𝑃𝑃ті
бо , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (29) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑃𝑃ті

ну – значення технічної продуктивності зразка продукції 
і-го виду в нових умовах застосування; 𝑃𝑃ті

бу – значення технічної продуктивності зразка 
продукції i-го виду в базових умовах застосування. 

 
3.5.2. Коефіцієнт повторюваності. 
3.5.3 Коефіцієнт оригінальності. 
3.5.4 Коефіцієнт конструктивної наступності. 
3.6. Група показників технічної естетики: показники ергономічності, 

показники художності, показники узгодженості з середовищем. 
3.6.1. Рівень новизни технологічних процесів визначається 

коефіцієнтом новизни технологічних процесів: 
 

𝑘𝑘ні = 𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (30) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑅𝑅𝑒𝑒 – ранг використовуваного технологічного процесу для 
виробництва продукції i-го виду; 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  – ранг найбільш сучасного та ефективного 
технологічного процесу для виробництва продукції i-го виду. 

 
3.6.2. Рівень технічної підготовки виробництва визначається 

коефіцієнтом технічної підготовки виробництва: 
 

𝑘𝑘тпі = 𝑌𝑌тпј
факт

𝑌𝑌тп𝑗𝑗
тр ∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅), (31) 

 
де n – кількість виробничих процесів; 𝑌𝑌тпј

факт – фактичний рівень технічної підготовки 
виробництва j-го виду; 𝑌𝑌тп𝑗𝑗

тр  – необхідний рівень технічної підготовки виробництва j-го 
виду. 

 
3.6.3. Рівень метрологічного забезпечення виробництва: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑖𝑖
факт

𝐸𝐸𝑖𝑖
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (28) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝐸𝐸𝑒𝑒

факт – фактичне споживання енергії для виробництва 
продукції i-го виду; 𝐸𝐸𝑒𝑒

пл – планове споживання енергії для виробництва продукції i -го 
виду; 

 
 показники трудомісткості; 
 показники витрат (собівартості) виготовлення. 
3.5. Група показників стандартності: 
3.5.1. Коефіцієнт умов застосування: 
 

𝑘𝑘упі = 𝑃𝑃ті
ну

𝑃𝑃ті
бо , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (29) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑃𝑃ті

ну – значення технічної продуктивності зразка продукції 
і-го виду в нових умовах застосування; 𝑃𝑃ті

бу – значення технічної продуктивності зразка 
продукції i-го виду в базових умовах застосування. 

 
3.5.2. Коефіцієнт повторюваності. 
3.5.3 Коефіцієнт оригінальності. 
3.5.4 Коефіцієнт конструктивної наступності. 
3.6. Група показників технічної естетики: показники ергономічності, 

показники художності, показники узгодженості з середовищем. 
3.6.1. Рівень новизни технологічних процесів визначається 

коефіцієнтом новизни технологічних процесів: 
 

𝑘𝑘ні = 𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (30) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑅𝑅𝑒𝑒 – ранг використовуваного технологічного процесу для 
виробництва продукції i-го виду; 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  – ранг найбільш сучасного та ефективного 
технологічного процесу для виробництва продукції i-го виду. 

 
3.6.2. Рівень технічної підготовки виробництва визначається 

коефіцієнтом технічної підготовки виробництва: 
 

𝑘𝑘тпі = 𝑌𝑌тпј
факт

𝑌𝑌тп𝑗𝑗
тр ∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅), (31) 

 
де n – кількість виробничих процесів; 𝑌𝑌тпј

факт – фактичний рівень технічної підготовки 
виробництва j-го виду; 𝑌𝑌тп𝑗𝑗

тр  – необхідний рівень технічної підготовки виробництва j-го 
виду. 

 
3.6.3. Рівень метрологічного забезпечення виробництва: 
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де k – кількість видів продукції; Ri – ранг використовуваного 
технологічного процесу для виробництва продукції i-го виду; 
Rimax – ранг найбільш сучасного та ефективного технологічного 
процесу для виробництва продукції i-го виду.

3.6.2. Рівень технічної підготовки виробництва визначається 
коефіцієнтом технічної підготовки виробництва:

(31)

де n – кількість виробничих процесів; YТПj
факт – фактичний рівень 

технічної підготовки виробництва j-го виду; YТПj
тр – необхідний 

рівень технічної підготовки виробництва j-го виду.

3.6.3. Рівень метрологічного забезпечення виробництва:
3.6.4. Рівень конкурентності продукції:

(32)

де k – кількість видів продукції; Pi – даний техніко-економічний 
показник продукції i-го виду; Pi100 – даний техніко-економічний 
показник продукції i-го виду конкурента.

При подальшому аналізі показників внутрішньовиробничої 
системи необхідно розглядати кожний показник виробничо-
технологічного потенціалу в залежності від основних показників 
ринкової системи.

Висновки та пропозиції. У зв’язку з посиленням конкуренції 
на ринках перед менеджментом промислових підприємств 
постає нова специфічна задача з управління їхньою здатністю 
протистояти коливанням та негативному впливу з боку 
зовнішнього середовища. Це зумовлює останнім часом 
постійні спроби в науці й практиці менеджменту сформувати 
нові інструменти оцінки стану підприємства в зовнішньому 
середовищі, його готовності протидіяти зовнішнім впливом та 
управляти наявними і знов створюваними резервами підтримки 
його діяльності у відповідності до встановлених цілей.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑖𝑖
факт

𝐸𝐸𝑖𝑖
пл , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (28) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝐸𝐸𝑒𝑒

факт – фактичне споживання енергії для виробництва 
продукції i-го виду; 𝐸𝐸𝑒𝑒

пл – планове споживання енергії для виробництва продукції i -го 
виду; 

 
 показники трудомісткості; 
 показники витрат (собівартості) виготовлення. 
3.5. Група показників стандартності: 
3.5.1. Коефіцієнт умов застосування: 
 

𝑘𝑘упі = 𝑃𝑃ті
ну

𝑃𝑃ті
бо , 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (29) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑃𝑃ті

ну – значення технічної продуктивності зразка продукції 
і-го виду в нових умовах застосування; 𝑃𝑃ті

бу – значення технічної продуктивності зразка 
продукції i-го виду в базових умовах застосування. 

 
3.5.2. Коефіцієнт повторюваності. 
3.5.3 Коефіцієнт оригінальності. 
3.5.4 Коефіцієнт конструктивної наступності. 
3.6. Група показників технічної естетики: показники ергономічності, 

показники художності, показники узгодженості з середовищем. 
3.6.1. Рівень новизни технологічних процесів визначається 

коефіцієнтом новизни технологічних процесів: 
 

𝑘𝑘ні = 𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (30) 
 

де k – кількість видів продукції; 𝑅𝑅𝑒𝑒 – ранг використовуваного технологічного процесу для 
виробництва продукції i-го виду; 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  – ранг найбільш сучасного та ефективного 
технологічного процесу для виробництва продукції i-го виду. 

 
3.6.2. Рівень технічної підготовки виробництва визначається 

коефіцієнтом технічної підготовки виробництва: 
 

𝑘𝑘тпі = 𝑌𝑌тпј
факт

𝑌𝑌тп𝑗𝑗
тр ∗ 100%, 𝑗𝑗 = (1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅), (31) 

 
де n – кількість виробничих процесів; 𝑌𝑌тпј

факт – фактичний рівень технічної підготовки 
виробництва j-го виду; 𝑌𝑌тп𝑗𝑗

тр  – необхідний рівень технічної підготовки виробництва j-го 
виду. 

 
3.6.3. Рівень метрологічного забезпечення виробництва: 
3.6.4. Рівень конкурентності продукції: 
 

𝑌𝑌𝑖𝑖 =
𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑖𝑖100
∗ 100%, 𝑖𝑖 = (1, 𝑘𝑘̅̅ ̅̅̅), (32) 

 
де k – кількість видів продукції; 𝑃𝑃𝑖𝑖 – даний техніко-економічний показник продукції i-го 
виду; 𝑃𝑃𝑖𝑖100 – даний техніко-економічний показник продукції i-го виду конкурента. 

 
При подальшому аналізі показників внутрішньовиробничої системи 

необхідно розглядати кожний показник виробничо-технологічного 
потенціалу в залежності від основних показників ринкової системи. 

Висновки та пропозиції. У зв’язку з посиленням конкуренції на 
ринках перед менеджментом промислових підприємств постає нова 
специфічна задача з управління їхньою здатністю протистояти коливанням та 
негативному впливу з боку зовнішнього середовища. Це зумовлює останнім 
часом постійні спроби в науці й практиці менеджменту сформувати нові 
інструменти оцінки стану підприємства в зовнішньому середовищі, його 
готовності протидіяти зовнішнім впливом та управляти наявними і знов 
створюваними резервами підтримки його діяльності у відповідності до 
встановлених цілей. 

У якості такого інструменту все найчастіше фахівці схиляються до 
застосування поняття стійкості підприємства, під якою розуміють дуже 
широкий спектр різних понять, що й породжує різні підходи до застосування 
даної категорії для практичного управління підприємством. 

Компенсувати такі недоробки може запропонована у даній роботі 
система показників, яку слід коректувати у кожному конкретному випадку 
проведення аналізу конкретного промислового підприємства. Апробацію, 
розробленої авторами системи показників, було проведено під час здійснення 
консалтингових проектів з наукового обґрунтування проектів 
реструктуризації ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» і 
АП «Іллічівський судноремонтний завод». 

Дослідження і апробація виконано у межах роботи над НДР 
«Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-
інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для 
національної економіки і безпеки держави» (№ ДР 011921002005). 
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У якості такого інструменту все найчастіше фахівці схиляються 
до застосування поняття стійкості підприємства, під якою 
розуміють дуже широкий спектр різних понять, що й породжує 
різні підходи до застосування даної категорії для практичного 
управління підприємством.

Компенсувати такі недоробки може запропонована у даній 
роботі система показників, яку слід коректувати у кожному 
конкретному випадку проведення аналізу конкретного 
промислового підприємства. Апробацію, розробленої авторами 
системи показників, було проведено під час здійснення 
консалтингових проектів з наукового обґрунтування проектів 
реструктуризації ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних 
верстатів» і АП «Іллічівський судноремонтний завод».

Дослідження і апробація виконано у межах роботи над НДР 
«Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні 
інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного 
значення для національної економіки і безпеки держави» (№ ДР 
011921002005).

Список використаної літератури

1. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. 5-е изд. Москва  : 
ИНЭ, 2002. 1280 с.

2. Борщ В. І. Оцінювання якості управлінського рішення як результату 
управлінської діяльності. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 
управління. 2014. Том 15, Вип. 2. С. 151-158.   

3. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы : учебник ; Пер. с датск. Москва :  
Высшая школа, 1994. 272 с.

4. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 
Москва : ПБОЮЛ, 2000. 424 с.

5. Колосов А. М., Коваленко О. В., Кучеренко С. К., Бикова В. Г. Економічне 
управління підприємством : навчальний посібник. Старобільськ : Видавни-
цтво ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2015. 352 с.

6. Колосов А. М., Колосова К. А., Штапаук Г. П. Управління стійкістю 
підприємства: монографія. Старобільськ : Видавництво ЛНУ імені Тараса 
Шевченка, 2016. 336 с.

7. Омельченко И. Н., Алипова И. В. Система анализа внешнего окружения 
и внутрипроизводственной подсистемы предприятия на этапе принятия и 
реализации стратегических решений. Машиностроитель, 2003. № 11. С. 46-51.

8. Організація промислового виробництва : підручник / За ред. А. І. Яковлєва. 



240

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Харків : НТУ «ХПІ», 2007. 356 с.
9. Петрович Й. М. Організування промислового виробництва : підручник. Київ : 

Знання, 2009. 328 с.
10. Петрович Й. М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : 

навчальний посібник. Київ: Знання, 2013. 510с.
11. Разумов И. М., Глаголева Л. А., Ипатов М. И., Ермилов В. П. Организация, 

планирование и управление предприятием машиностроения : учебник. 
Москва : Машиностроение, 1982. 544 с.

12. Филиппова С. В. Управленческий анализ : теория и практика : учебное посо-
бие. Киев : АВРИО, 2004. 336 с.

13. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия ; Пер. с нем. Москва : 
Финансы и статистика, 1996. 512 с.

Стаття надійшла 06.05.2020 року

О. И. Зеркина,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и международных
экономических отношений,
Международный гуманитарный университет
Фонтанская дорога, 33, г. Одеса, 65009
e-mail: Oksana_27@i.ua

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В работе предложена система показателей для определения 
организационно-экономической устойчивости промышленного предприятия, 
которая состоит из трех групп: технического обеспечения, организации 
производства и технологического обеспечения. На основе анализа внешней 
и внутренней среды предприятия, обобщая опыт предыдущих многолетних 
исследований, предлагается система основных показателей факторов прямого 
влияния на промышленное предприятие. Определены факторы прямого и 
косвенного воздействия. Сделан упор на отражении тенденций их изменений и 
учете при принятии решений стратегического характера.

В работе подчеркнуто, что во время проведения анализа показателей 
внутрипроизводственной системы необходимо рассматривать каждый показатель 
производственно-технологического потенциала в зависимости от основных 
показателей рыночной экономики.

Определено задание для современных промышленных предприятий, 
по повышению их способности противостоять негативным воздействиям 
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нестабильной рыночной среды, – введение в практику своего менеджмента 
исследования устойчивости на основе, откорректированной под конкретные цели, 
системы показателей. Это дает возможность принимать научно обоснованные 
решения в отношении текущего управления производством и перспективного 
развития.

Ключевые слова: система; показатель; анализ; фактор; среда; продукция; 
потребитель; оборудование; коэффициент; организация.
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BUILDING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
RESILIENCE OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
AT THE BASIS OF SYSTEMS ANALYSIS OF 
DECISION-MAKING

The paper proposes a system of indicators for determining the organizational 
and economic stability of an industrial enterprise, which consists of three groups: techni-
cal support, production organization and technological support. Based on the analysis 
of the external and internal environment of the enterprise, summarizing the experience 
of previous many years of research, a system of key indicators of factors of direct influ-
ence on the industrial enterprise is proposed. Factors of direct and indirect influence are 
defined. Emphasis is placed on reflecting the trends of their changes and taking them into 
account when making strategic decisions.

The paper emphasizes that during the analysis of indicators of the domestic pro-
duction system it is necessary to consider each indicator of production and technological 
potential depending on the main indicators of a market economy.

The task for modern industrial enterprises to increase their ability to withstand 
the negative effects of an unstable market environment is to introduce into the practice 
of their management the study of sustainability on the basis of adjusted for specific pur-
poses, a system of indicators. This makes it possible to make science-based decisions 
regarding current production management and future development.

Key words: system; indicator; analysis; factor; Wednesday; products; consum-
er; equipment; coefficient; organization.
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ПЛАНУВАННЯ КОМАНД ІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПРОЄКТІВ АВІАЦІЙНИМИ КОМПАНІЯМИ

Авторами даної статті представлено засоби до створення збалансованого 
персоналу на прикладі пілотів – льотного складу комерційних авіаційних компаній. 
В сучасних економічних умовах державне регулювання діяльності в галузі авіації 
та використання повітряного простору України спрямоване на гарантування без-
пеки авіації. Комерційне забезпечення інтересів держави, національної безпеки та 
потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах. 

Можливість планування трудових ресурсів із використанням результатів 
різних видів тестування, аналізу команд із менеджменту проєктів та розподілення 
ролей та сфер відповідальності на повітряному судні (літаку, гелікоптері), на осно-
ві даного аналізу кандидатів на посади рядового та офіцерського складу для визна-
чення сумісності роботи членів команди таких проєктів. Виходячи з  аналізу тестів 
та параметрів відповідей пілотів, бортінженерів, бортпровідників, стюардес тощо. 

Формуються відповідні льотні команди із рядового та офіцерського скла-
ду (сервісної та інженерної команд) оскільки кожен екіпаж повітряного судна є 
окремим унікальним проєктом. Зв’язок даної проблеми з важливими науковими 
чи практичними завданнями. У проєктах, чим на більший термін розраховано сам 
проєкт й чим важливіше, щоб склад виконавців не змінювався протягом проєкту 
(а саме така ситуація виникає на повітряних суднах), тим більше уваги слід приді-
ляти не лише добору команди управління проєктом, а й усьому складу персоналу 
менеджменту проєкту. 
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Це завдання важливе не лише для авіаційних компаній. Зокрема, напри-
клад у проєктах зі створення повітряних, морських, електричних, нафтових та 
газових трас, «трасовики», що тягнуть мережі здебільшого за межами населених 
пунктів, також потребують дослідження усього персоналу проєкту. Є й інші комер-
ційні та економічні практичні ситуації.

Ключові слова: менеджмент проєктів; методи; персонал; льотна команда; 
повітряне судно; авіаційна компанія.

Постановка проблеми. У практиці сучасної комерційної, 
бізнес авіації повітряного простору прийнято розглядати кожен 
повітряний рейс як окремий проєкт. Це висуває певні вимоги до 
різних аспектів такого проєкту, зокрема, до створення команд та 
екіпажів повітряних суден як функціональних груп. За цей ас-
пект проєкту зазвичай відповідають крюїнг, НR-служба авіацій-
ної компанії - фахівці, які виконують добір льотний склад пілотів, 
екіпажів літаків, гелікоптерів та ін. Використання системи ме-
неджменту проєктів передбачає створення спеціальної групи (ко-
манди проєкту), яка стає самостійним учасником проєкту і управ-
ляє процесом формування льотного екіпажу повітряного судна в 
рамках проєкту, що реалізується експлуатантом.  

Команда управління проєктом (project management team) – це 
група, що складається із менеджера проєкту пілота (на повітря-
ному судні це командир) і безпосередньо підлеглих йому людей 
(заступників та помічників) [2].

Персонал проєкту, стосовно авіації – льотний склад, екіпаж 
повітряного судна – це особлива льотна команда (офіцерський, 
рядовий склад), офіцери з безпеки, бортпровідники, бортінжене-
ри, стюардеси, та ін., що здійснюють усі процеси на повітряному 
судні [4]. А також обслуговуючий авіаційний персонал таких су-
ден на землі: диспетчери служби повітряного руху, диспетчери 
із забезпечення польотів, персонал з технічного обслуговування 
повітряних суден.

Уся ця група, як і у класичному менеджменті проєктами, ство-
рюється і змінюється на період реалізації проєкту (рейсу вантаж-
ного, комерційного, пасажирського, спортивного літака, гелікоп-
теру, в залежності від видів авіації) та після його завершення роз-
пускається на відпочинок. Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
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Не вирішеною є проблема упорядкування персоналу, здатного ви-
конувати проєкт у екстремальних умовах (польот, перевезення, рейс) 
в повітряному просторі. У багатьох випадках розв’язування такого 
завдання починається з визначення керівника проєкту (на повітря-
них суднах це – командир). І виникає завдання створити ефективну 
льотну команду проєкта (тобто, добрати йому помічників та заступ-
ників), а потім, спираючись вже на їх характеристики, набрати їх під-
леглих тощо, аж до останнього виконавця (стюардеси стажиста), від 
якого, у певний момент, також може залежати доля всього проєкту.

Як відомо, розміри та склад команди проєкту повинні планува-
тися на майбутнє [3]. Тож, належить запропонувати такий метод до-
бору команди та персоналу проєкту, який би враховував не тільки су-
часний стан кожного члена льотного складу, а й можливі відхилення 
від нього, що безперечно виникатимуть під час виконання проєкту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спираються автори. Є багато до-
сліджень з управління командою або й персоналом проєкту. Зокрема 
теоретичні основи представлені С. М. Шевбері [7], М. Т. Кінг [8], 
В. В. Малий, С. В. Антоненко, О. В. Захарченко, В. М. Пітерська 
[6], А. С. Мальцев, В. Д. Бойко, С. О. Крамський, А. С. Муравець-
кий та ін.  Але у таких роботах здебільшого розглядається окремо 
лише етап формування команди (персоналу) проєкту, або рішення 
стосуються, в основному, офісних працівників, а не людей, що без-
посередньо виконують проєкт, зокрема (як у випадку з командами 
повітряних суден) у екстремальних умовах рейсу, трафіку літаків. 

Тож треба визнати, що проблема упорядкування команд та пер-
соналу такого проєкту для його виконання, якщо таке виконання 
пов’язане із обмеженнями або екстремальними умовами перевезень, 
висвітлена у літературі недостатньо. Більшість досліджень, що сто-
суються видів авіації (зокрема, дослідження, які стосуються військо-
вої авіації або космічної галузі) є обмеженими та недоступними. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз процесів 
створення льотних команд та управління ними на прикладі екі-
пажів повітряних суден, які враховують – специфіку формування 
льотної команди, професійні якості учасників проєкту та психо-
логію взаємовідносин між ними, маючи велике значення особли-
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во у початковій стадії проєкту, на етапі так званої “притирки” чле-
нів новоствореної льотної команди літака.

Виклад основного матеріалу дослідження. Екіпаж повітря-
ного судна складається з осіб льотного складу, до якого належать 
особи льотного екіпажу та екіпажу пасажирського і вантажного 
салону. Мінімальна чисельність складу екіпажу повітряного суд-
на встановлюється керівництвом з льотної експлуатації конкрет-
ного типу повітряного судна. Усі члени екіпажу належать до льот-
ного складу [1].

Кількісний склад льотної команди – величина, яку різні автори 
оцінюють дуже по-різному: від команди, чисельність якої не пе-
ревищує 7 ± 2 людей, і аж до повного складу виконавців. У роботі 
[2] визначено, що оптимальним кількісним складом льотної ко-
манди, члени якої виконують різні функції, є 4 – 11, а з урахуван-
ням усіх обставин – не більше як 7 чоловік. Звернімо увагу, що це 
стосується лише льотних команд, кожен член яких виконує різні 
функції. Якщо ж члени льотної команди виконують ті самі функ-
ції (почергово або разом), їх можна розглядати як одного члена 
команди. Оптимальна ж кількість членів льотної команди, взагалі 
кажучи, залежить від різноманітності функцій, виконуваних чле-
нами такої команди.

Весь інший персонал проєкту (зокрема, «менеджмент співро-
бітників, які безпосередньо працюють над здійсненням проєкту») 
ми не вважатимемо таким, що входить до льотної команди пові-
тряного судна. Також вважатимемо, що команда проєкту, екіпаж, 
як і інші трудові ресурси проєкту, підлягає плануванню, тобто, її 
розміри та склад повинні плануватися на майбутнє.

                                                NCW ⋅= ,
                                  (1)

      
З формули 1 видно, що продуктивність кожної особи у проєкті 

(С) зменшується зі зростанням кількості осіб (N). Продуктивність 
персоналу, льотної команди, екіпажу повітряного судна у цілому 
(W). 

Щоб льотна команда (підрозділ) на повітряному судні була ке-
рованою й оптимально виконувала як «внутрішні», так і «зовніш-
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ні» завдання, її чисельність має бути не менше від 4 і не більше 
від 11 осіб, залежно від задачі. Але «контрольною кількістю» все 
ж має бути 7 ± 2 [3; 13; 16].

Для аналізу ж якісного складу льотної команди, що виконує 
проєкт, також, на нашу думку, доцільно використати модель, за-
пропоновану у [5]. Ця економічна модель визначає характерис-
тики команди усього за 2 змінними, й дозволяє виконувати ана-
лізи ще за 10-12 змінними для деталізації отриманих результатів. 
До того ж, цю модель легко «зсовувати» по щаблях ієрархічної 
структури льотної команди, отримуючи кожного разу характерис-
тики якісного складу нової команди проєкту, що утворюється на 
основі одного із членів вже визначеної льотної команди, який без-
посередньо керує групою нижчого рівня.

У роботі [5] запропоновано модель, яка спирається на «виму-
шеність» структури льотної команди, тобто, на обумовленість цієї 
структури метою та задачами проєкту. При цьому команда скла-
дається, у першу чергу, з фахівців певного профілю, а вже потім 
дивляться, чи є така команда працездатною. 

Цей підхід виходить з дуже простої обставини – що кожен 
член команди є людиною із власним обміном речовин, тож має 
дуже стійку у часі характеристику – темперамент.

Як вказується, зокрема, у [2], властивості темпераменту, «най-
більш чітко виявляються: 1) у ранньому онтогенезі, коли маску-
ючий вплив характеру та мотивації ще є мінімальним; 2) у ситу-
аціях, які виключають звертання до особистого досвіду, або за 
відсутності такого по відношенню до якоїсь ситуації; 3) у стре-
сових ситуаціях; 4) у суворо контрольованих умовах експеримен-
тальних ситуацій; 5) у нових, привабливих для людини ситуаціях, 
сприятливих для виявлення індивідуального стилю поведінки й 
діяльності».

Враховуючи, що ситуації 2, 3 та 5 – повсякденність роботи 
проєктного менеджера (бо його робота завжди унікальна, тобто, 
здебільшого виключає можливість «звернутися» до попереднього 
особистого досвіду, дуже стресова через необхідність виконання 
численних обмежень проєкту, а ситуації, до яких він втрапляє, 
часто є новими й здебільшого сприятливі для виявлення індивіду-
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ального стилю поведінки й діяльності), темпераменти й визначе-
но як «тверду точку», відштовхуючись від якої можливо створити 
найкращу економічну модель проєктної команди. 

Найперше, для моделювання якісного складу команди ми ма-
ємо визначитись із моделлю темпераменту, яку ми візьмемо за 
основу. Таких моделей на сьогодні існує декілька.

Оберімо таку, яка має найпростішу логіку побудови й гарне 
тестове забезпечення для надійного визначення темпераменту.

Такою є модель Г. Ю. Айзенка. Найліпше тестове забезпечення 
цієї моделі російською мовою створено В. М. Русаловим й вико-
ристано нами в управлінні командою проекту. 

У цій моделі усього два параметри: інтро-екстраверсія (їх оби-
дві ми скорочено назвемо «вертністю», оскільки і інтро- і екстра-
версія – це лише два напрямки на одній шкалі), та нейротизм [3].

При цьому «вертність» ми інтерпретуємо, як баланс спряму-
вань особи у свій внутрішній або у зовнішній світ, а нейротизм – 
як співвідношення чутливості особи до зовнішніх подразників із 
середньою чутливістю до них популяції.

Для темпераментів розроблено надійні та валідні тести, які ма-
ють досить обмежений обсяг. Зокрема, тест Г. Ю. Айзенка містить 
усього 57 питань з відповідями «так» або «ні», включаючи шкалу 
брехні (точніше – соціальної бажаності), за допомогою якої визна-
чається правдивість відповідей особи, що тестується. Є багато до-
брих іншомовних варіантів цього ж тесту, що дозволяє викорис-
товувати його не тільки на пострадянському просторі, набирати 
команди та персонал проекту у багатьох країнах світу [5; 13].

Результати тестів на темперамент використовують (хоча про це 
ніхто й не каже) абстракцію «абсолютно нормальної людини» (це 
щось на кшталт «абсолютно чорного тіла» або «абсолютного нуля 
температури» у фізиці). Абстракція «абсолютно нормальної лю-
дини» відображується центральним положенням точки перетину 
шкал тесту, відносно якої й провадиться оцінювання темперамен-
ту. Цю точку визначено шляхом великої кількості експериментів, 
і їй відповідає людина з «абсолютно збалансованими» (з точністю 
до чутливості шкал) характеристиками за обома шкалами тесту. 
На перший погляд видається, що саме такі, «абсолютно нормаль-
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ні» люди й мали б бути взірцем при плануванні команди. Але, 
оскільки члени різних підрозділів проекту виконують функції, що 
потребують різних якостей, очевидно, що властивості складених 
з них команд також мають розрізнятися. Інтерпретація цього тес-
ту для групи осіб, зокрема – для команди проекту, за шкалами, за 
якими йде інтерпретація тесту Айзенка для особи, матиме свої 
особливості. Ці особливості стосуються інтерпретації шкал.

Інтерпретація шкали вертності при цьому вказуватиме на спів-
відношення спрямувань команди «у себе» (тобто, на внутрішньо-
командні цілі, задачі, відносини), або у зовнішній світ (тобто, на 
надсистемні цілі й задачі, на розв’язування проблем, виникаючих 
«на стику» команди та зовнішнього відносно неї середовища, на 
відносини й спілкування поза межами команди), або на збалан-
сованість таких спрямувань. Інтерпретація ж шкали нейротизму, 
як і у випадку з однією особою, відображуватиме інтенсивність 
реагування команди на зовнішні подразники [10].

Тестування, за пропонованою нами методикою, проходить ко-
жен член команди окремо. Потім їх результати розміщуються у 
єдиному полі інтерпретації тесту (дивиться нижче на рис. 1).

Завдяки цьому визначається ступінь напруженості відносин 
між будь-якими членами команди, виявляються можливості та 
обмеження кожного з членів команди, а також виявляються коалі-
ції членів команди з однаковими формами реагування.  Розгляне-
мо цю ситуацію на прикладі трьох осіб.

Як видно з малюнка рисунку 1, напруженість відносин визна-
чається за кожною шкалою окремо. Вона дорівнює різниці тесто-
вих значень по відповідних осях. У тесті Г. Ю. Айзенка був при-
йнятий діапазон нечутливості, рівний 4 балам на сторону: відхи-
лення від 0 до 4 балів від точки «абсолютно нормальної людини» 
означає, що дана ознака існує, але не є вираженою у даної особи 
(відхилення вважається незначущим), відхилення від 4 до 8 балів 
вказує на визначеність відповідного відхилення, а понад 8 балів  – 
на яскраву визначеність відхилень, на те, що людина практично 
завжди поводиться відповідно до вимірюваної характеристики.

Відповідно до гіпотези, що кожна людина для себе є «абсолют-
но нормальною людиною», доцільно рахувати і взаємні відхилен-
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ня аналогічним чином. Якщо різниця між показниками двох осіб 
не перевищує 4, то вона не значуща, якщо від 4 до 8 – виражена, 
якщо понад 8 – яскраво виражена.

У команді морського судна, яку ми розглядаємо, комунікато-
ром виступатиме 2 (у нього найвища екстраверсія). А «чутливим 
елементом» -1 (у нього найвище значення нейротизму). Макси-
мальна різниця значень результатів тесту спостерігається за шка-
лою нейротизму між членами команди 1 і 2.

Ця різниця складає 16 балів, що має викликати значні розбіж-
ності між 1 і 2 членами команди з питань порогу реагування (тоб-
то, коли вже треба звернути увагу на відхилення у проекті) і його 
інтенсивності (тобто, наскільки інтенсивною має бути реакція на 
відхилення).

Рис. 1. Напруженість відносин у команді з трьох чоловік (по-
значені номерами)

Джерело: [13].

«Поріг нечутливості», як було сказано вище, рівний всього 4, 
так що 16 балів – дуже помітна різниця. Разом з тим, різниця у 4 
бали між 2 і 3 членами команди приведе до того, що більшу під-
тримку отримає думка 3, ніж думка 1 і команда, швидше за все, не 
відреагує на відносно слабкий стимул, хоча і сприйме його через 
1 члена льотної команди [13]. 



251

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

До речі, різниця у 10 балів (теж в 2,5 рази вище за «поріг не-
чутливості») за шкалою нейротизму між 1 і 3 членами команди 
також вестиме до конфліктів між 1 і 2. Тобто, в цій команді спо-
стерігатиметься коаліція за нейротизмом між членами команди 2 
і 3 проти члена команди 1 з питань необхідності реагування на 
відхилення та інтенсивності такого реагування.

За шкалою «вертності» максимальна різниця у 12 балів спо-
стерігається між членами команди 2 і 3 (12 балів, у 3 рази вище 
за «поріг нечутливості»). Але тут роль члена команди 2 – інша. 
Маючи різницю в 4 бали з 2 і 8 балів з 3 членами команди, він до-
тримуватиметься швидше позиції, співпадаючої з позицією 2 чле-
на команди, а маючи різницю у 8 балів з 3 членом команди буде 
нечасто, але конфліктувати з ним з приводу недостатніх комуні-
кацій з боку 3. Тобто, позиція 1 члена команди відносно «верт-
ності» буде балансуючою, сприяючою збереженню достатнього 
рівня екстравертованості групи у цілому.

Розглянемо додаткові шкали, запропоновані нами на вищезазна-
ченому прикладі. Це шкала «швидкість - точність» (з лівого ниж-
нього кута тестового поля до правого верхнього; швидкість зростає, 
точність падає) та «керованість» (з лівого верхнього кута тестового 
поля до правого нижнього; керованість, взагалі кажучи, падає). 

З цього розгляду видно, що найточнішим у команді буде 3, і він 
же – найповільнішим, а найменш точним -1. Через значну різни-
цю за цим показником (10 балів або 2,5 «пороги нечутливості») 
1 вважатиме, що 3 працює дуже повільно, а 3, у свою чергу – що 
1 дуже поспішає і виконує роботу недостатньо якісно. 2 в цьому 
випадку підтримає 3, оскільки різниця за цим показником у них 
складає всього 4 бали. 

Тобто, відносно темпу роботи матиме місце коаліція 2 та З, і 
робота в цілому, скоріше за все, піде неквапливо. За показником 
керованості велика частина конфліктів виникне між 1 і 2 (різниця 
у 10 балів), а З прийме сторону 1, оскільки у них різниця складає 
всього 2 бали. 

Тож, матиме місце коаліція 1 та 3 і команда в цілому, незважа-
ючи на присутність у ній двох нейростабільних осіб (2 і 3), буде 
досить легкокерованою. Залежно від того, хто буде формально 



252

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

призначений керівником в такій групі, отримаємо, при керівни-
кові 1 – команду «роздратовано-образливого холерика», при ке-
рівникові 2 – команду «люблячого зручності сангвініка», а при 
керівникові 3 – команду «вдумливого флегматика». 

Проте, як видно з викладеного вище, конфлікти у будь-якому 
випадку будуть однаковими як за темами, так і за інтенсивністю. 
Специфіка керівництва командою залежатиме тільки від стилю 
управління її керівника. Тепер перейдемо до оцінювання команди 
як єдиного цілого. Для цього нам потрібно буде звернути увагу на 
внутрішньокомандні комунікації. Саме їм відповідатиме та части-
на тестового поля, яка під час тестування однієї особи відповідає 
за екстраверсію [11]. 

Але спочатку треба обговорити варіанти подання результатів 
тестування. Ці результати різні автори уявляють собі (і, відповід-
но, подають) по-різному. Хоча поле тестування у всіх одне й скла-
дається з оцінок від (-12) до (+12) за кожною зі шкал, у рамках 
поля інтерпретації тесту результати тестування представляють 
звичайно у наступних формах дивиться нижче на рисунку 2.

За формою А) темперамент відноситься до одного з чотирьох 
квадрантів тесту і подається відповідним описом (у кращому 
разі – із додаванням однієї з трьох додаткових характеристик: не-
виражено, виражено, яскраво виражено), за формою Б) ступінь 
подрібнення більша – кожен з чотирьох квадрантів поділяється 
на декілька менших квадратних полів, для кожного з яких ство-
рюється окремий опис. Власне, така ж сама ідея реалізується і у 
формі В) – у разі, якщо квадранти поділяються не на квадрати, а 
на сектори. У випадку Г) вважається, що у кожної людини є озна-
ки усіх темпераментів, але різною мірою. Ця міра відображується 
як відповідна площина у кожному з чотирьох квадрантів. Най-
більш жорсткою є форма Д), у якій темперамент відображується 
крапкою на полі інтерпретації тесту й інтерпретується за кожною 
шкалою окремо. Найбільш придатною для групової інтерпрета-
ції, на нашу думку, є форма Е – векторна) [10].



253

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Рис. 2. Методи інтерпретації результатів тестів темпераменту особи
Джерело: [3].

А щоб відобразити контакти льотної команди із зовнішнім ото-
ченням, доведеться розширити шкалу «вертності» ще на 12 по-
зицій (строго кажучи, міра «розтягування» залежить від кількос-
ті осіб у команді, але для команди з розглянутими обмеженнями 
кількісного складу доцільно прийняти саме такий спрощений ви-
гляд тестового поля, рисунку 3).

Рис. 3. Шкали для командної інтерпретації тесту 
Г. Ю. Айзенка та приклад командної інтерпретації

Джерело: [13].
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Особи 1, 2, 3 – ті, що й на попередньому рисунку, 4 – груповий 
вектор осіб. Стосовно ж шкали нейротизму приймемо, що пове-
дінка «у межах норми» є однаковою як для особи, так і для коман-
ди повітряного судна. Оптимальною за складом вважатимемо таку 
команду, сумарний вектор «вертності» якої лежатиме посередині 
нової шкали «вертності», тобто, у зоні, позначеній на рис. 3 сірим 
кольором. Звернімо при цьому увагу на таке: оскільки кожен член 
команди вважає саме себе «абсолютно нормальною людиною» (а 
іншої точки відліку «норми» він просто не має), сумарний вектор 
команди має сенс. Це просто точка «групової норми» для команди 
певного складу [13].

Як бачимо (рис. 3), розглянута вище команда у нових коорди-
натах не є оптимальною: її сумарний вектор лежить далеко від 
точки «вертності», притаманній оптимальній команді.

Щоб оптимізувати склад команди, доцільно додати до неї ще 
одну особу із вектором 4. Але така особа (на що слід зважати) 
конфліктуватиме з особою 3. Тобто, статус цієї особи у команді 
має бути низьким, або ж треба домогтися, щоб вектор цієї осо-
би був у зоні, позначеній сірим, але лівіше за точку «командного 
оптимуму» [12].

Зазначимо також, що команди, нейротизм яких буде нижче за 0, 
будуть майже некерованими й виконуватимуть переважно ті ро-
боти, які самі вважатимуть за доцільне. А команди з нейротизмом 
понад 24 виглядатимуть як дуже нервові й неврівноважені

У наведеному прикладі вектор 1 – це вектор керівника команди 
(командира повітряного судна). Вектор 2 – це людина, відпові-
дальна за команду сервісу пасажирів, вектор 3 – керівник інже-
нерної команди, 4 – особа, що відповідає за безпеку повітряного 
судна. Кожен з них має свою команду, тож для нього є можливість  
побудувати аналогічні вектори своїх підлеглих і також визначити-
ся зі ступенем оптимальності складеної льотної команди літака, 
гелікоптера та ін.

Окрім наведених даних, має сенс використовувати також тест 
Леонгарда-Шмішека, також наведений у [2; 3]. Цей тест (побу-
дований на ідеї окреслення, «скількома способами людина може 
з’їхати з глузду»), дає додаткову інформацію про тематику кон-
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фліктів, які виникатимуть у льотній команді, та про ініціаторів 
таких конфліктів. Тест «дешифрує» шкалу нейротизму та виявляє 
такі важливі особливості членів льотної команди, як неконтрольо-
вану агресію (характерну особливо для людей з високими пара-
метрами фізичної витривалості), схильність до паніки (притаман-
ну, здебільшого, нейротичним працівникам), здатність працювати 
наодинці (що звичайно поєднується з деяким песимізмом), або 
навпаки, потребу у авіакомпанії й здатність розрядити напружену 
ситуацію (що може суміщатися із зайвим оптимізмом) тощо. Для 
цього достатньо лише співставити показники кожного члена ко-
манди з показниками інших. Ініціаторами відповідних конфліктів 
будуть особи, що мають найвищі показники за відповідними шка-
лами [3]. Тест Леонгарда-Шмішека (який складається з 88 запи-
тань на «так» і «ні»), взагалі кажучи, менш стійкий у часі й не має 
«верифікаційних» шкал. Але його тривале використання довело 
його ефективність для розв’язання задач добору персоналу з мі-
німальною конфліктністю [9]. Менеджмент авіаційної компанії, 
у особі відповідного фахівця який має доступ до тестових даних, 
отримує також «бонус» у вигляді можливості розвести сторони 
конфлікту, пояснивши, що конфлікт має суто психологічну при-
роду особи [14; 17].

На нашу думку, такий підхід сприятиме оптимізації скла-
дів проєктних команд, хоча й (закцентуємо знову) не виклю-
чає інших засобів оптимізації їх складу. Мінімальні вимоги до 
комп’ютерного забезпечення дивись у [12; 15] на яких можливо 
встановлення відповідного програмного продукту, щодо тесту-
вання у авіаційних компаніях для проведення та визначення пси-
хологічної сумісності, кваліфікації, професіоналізму, льотного 
складу, екіпажів повітряних суден.  

Висновки та пропозиції. Показана можливість використан-
ня результатів тестування для аналізу льотних команд проєктів 
та розподілення ролей та сфер відповідальності на повітряному 
судні, літаку для визначення сумісності роботи членів команди 
проєкту, можливість побудови на основі даного аналізу, програ-
ми оптимізації підбору кандидатів на посади рядового та офіцер-
ського льотного складу. 
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Виходячи з  аналізу тестів та параметрів відповідей фахівців, 
формується відповідний екіпаж із офіцерського та рядового льот-
ного складу (сервісної та технічної команди) оскільки кожен екі-
паж повітряного судна є окремим проєктом. Це є суттєвим кроком 
у розвитку технологій оптимізації команд мегапроєктів, мульті-
проєктів, які виконуються у екстремальних умовах (повітряному 
просторі атмосфери землі, космосі). Доказано ефективність для 
проєктів у ході виконання яких можливості зміни льотної коман-
ди чи персоналу такого проєкту обмежені і несуть істотні ризики 
при їх реалізації

Можливість для замовника послуг авіаційних компаній, а саме 
для менеджменту авіаційних компаній, самостійно моделюва-
ти комерційні необхідні їй ситуації ще до вильоту літака у рейс, 
або ж безпосередньо у повітряному просторі. Це дає можливість 
ефективно управляти як ходом проєкту (рейсу), так і оптимізу-
вати більш дрібні параметри проєкту, пов’язані із трудовими ре-
сурсами (завдання на послідовність дій або пріоритетності змін 
екіпажу повітряних суден в тих або інших ситуаціях у повітряно-
му просторі при здійсненні тривалого польоту, транзиту, входу в 
простір повітряних трас, посадки в аеропорту, на стоянці, під час 
розвантаження, завантаження повітряних суден, охорони повітря-
ного судна, вантажу в аеропорту у відповідності із національними 
та міжнародними правилами та стандартами ІКАО.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку дослі-
джень. Надалі доцільно відпрацювати стандарти льотного скла-
ду, екіпажів повітряних суден для виконання окремих функцій 
та створювати такі команди із заздалегідь відомою економічною 
ефективністю.
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ПЛАНИРОВАНИЕ КОМАНД МЕНЕДЖМЕНТА 
ПРОЕКТОВ АВИАЦИОННОЙ КОМПАНИИ

Авторами данной статьи представлены средства к созданию сбалансиро-
ванного персонала на примере пилотов – лётного состава коммерческих авиацион-
ных компаний. В современных экономических условиях государственное регули-
рование деятельности в области авиации и использования воздушного простран-
ства Украины направлено на обеспечение безопасности авиации. Коммерческое 
обеспечения интересов государства, национальной безопасности и потребностей 
общества и экономики в воздушных перевозках и авиационных работах.

Возможность планирования трудовых ресурсов с использованием резуль-
татов различных видов тестирования, анализа команд по менеджменту проектов 
и распределение ролей и сфер ответственности на воздушном судне (самолете, 
вертолете), на основе данного анализа кандидатов на должности рядового и офи-
церского состава для определения совместимости работы членов команды таких 
проектов. Исходя из анализа тестов и параметров ответов пилотов, бортинженеров, 
бортпроводников, стюардесс и т.д.

Формируются соответствующие лётные команды с рядового и офицерско-
го состава (сервисной и инженерной команд) поскольку каждый экипаж воздуш-
ного судна является отдельным уникальным проектом. Связь данной проблемы с 
важными научными и практическими задачами. В проектах, чем на больший срок 
рассчитано сам проект и чем важнее, чтобы состав исполнителей не менялся в те-
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чение проекта (а именно такая ситуация возникает на воздушных судах), тем боль-
ше внимания следует уделять не только подбора команды управления проектом, но 
и всему составу персонала менеджмента проекта.

Эта задача важна не только для авиационных компаний. В частности, на-
пример в проектах по созданию воздушных, морских, электрических, нефтяных и 
газовых трасс, «трасовикы», влекущих сети в основном за пределами населенных 
пунктов, также требующих исследования всего персонала проекту. Есть и другие 
коммерческие и экономические практические ситуации.

Ключевые слова: менеджмент проектов; методы; персонал; лётная ко-
манда; воздушное судно; авиационная компания.
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PLANING THE TEAMS FOR PROJECT 
MANAGEMENT OF THE AVIATION COMPANY

The authors of this article presented the means to create a balanced staff on the 
example of pilots – the flight personnel of commercial aviation companies. In modern 
economic conditions, state regulation of activities in the field of aviation and the use of 
airspace of Ukraine is aimed at ensuring aviation safety. Commercial provision of state 
interests, national security, and the needs of society and the economy in air transportation 
and aviation work.

The ability to plan labor resources using the results of various types of testing, 
analysis of project management teams and the allocation of roles and responsibilities on 
an aircraft (airplane, helicopter), based on this analysis of candidates for rank and file 
officers to determine the compatibility of the work of team members of such projects. 
Based on the analysis of tests and response parameters of pilots, flight engineers, flight 
attendants, stewardesses, etc.
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Corresponding flight teams are formed from the rank and file and officers (ser-
vice and engineering teams) since each aircraft crew is a separate unique project. The 
connection of this problem with important scientific and practical tasks. In projects, the 
longer the project is designed and the more important that the composition of the per-
formers does not change during the project (namely, this situation occurs on aircraft), the 
more attention should be paid not only to the selection of the project management team, 
but to the entire staff project management.

This task is important not only for aviation companies. In particular, for exam-
ple, in projects for the creation of air, sea, electric, oil and gas routes, “trailers”, involv-
ing networks mainly outside the settlements, which also require the study of all project 
personnel. There are other commercial and economic practical situations.

Key words: project management; methods; staff; flight team; aircraft; aviation 
company.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ТЕОРІЇ ЦІЛІСНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття присвячена визначенню принципових відмінностей категорії «ці-
лісність соціально-трудової структури», як базової в теорії цілісності організацій, 
від синонімічних категорій інших наукових напрямків.  Для дослідження сутності 
категорії «цілісність соціально-трудових структур підприємства» в статті зосеред-
жено увагу на трьох ключових теоріях, які визначають різні аспекти  забезпечення 
цілісності: теорія організації, теорія соціального обміну та теорія соціального ка-
піталу. Запропоновано наступні концепції цілісності соціально-трудових структур 
підприємства:  концепція балансу структури мотивації; концепція синергії соціаль-
ної  взаємодії; концепція узгодженості соціально-трудових інтересів учасників ор-
ганізаційної взаємодії; концепція цілісності соціально-трудових структур. Визна-
чено управлінські результати застосування концепцій цілісності соціально-трудо-
вих структур підприємств. Визначено принципові відмінності понять «соціальна 
згуртованість», «національна консолідація», «соціальна солідарність», «цілісність 
соціально-трудових структур».

Ключові слова: теорія цілісності організацій; цілісність; соціально-тру-
дова структура; соціальна згуртованість; національна консолідація; соціальна солі-
дарність; управлінські результати; трудовий колектив; інформатизація суспільства; 
фрагментація суспільства. 

Постановка проблеми. Кардинальні зміни усіх сфер життє-
діяльності людства сьогодні пов’язані із стрімким розвитком ін-
форматизації та діджиталізації, який, з одного боку, полегшує та 
прискорює виробництво суспільних благ, але, з іншого боку,  при-
зводить і до негативних наслідків, зокрема – розшарування сус-
пільства за інтересами, життєвими цінностями, культурними упо-
добаннями, політичними та релігійними поглядами. Особливо 
небезпечною тенденція фрагментації є для трудових колективів 
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підприємств. Неузгодженість думок і поглядів членів трудових 
колективів дестабілізує трудові процеси,  порушує соціально-тру-
дові зв’язки різних груп персоналу, призводить до розбалансова-
ності результатів та втрати конкурентних переваг. Тому в останні 
роки науковці все частіше звертають увагу на поглиблення до-
сліджень, спрямованих на забезпечення цілісності трудових ко-
лективів. Проте діджиталізація вносить свої корективи і в сферу 
наукових досліджень, надаючи можливість продукувати та опри-
люднювати результати в короткі терміни. Величезна кількість на-
укових підходів не встигає сформуватись у єдину парадигму, яка 
б, по-перше, логічно  структурувала місце кожного із наукових 
поглядів на одній теоретичній платформі, а, по-друге, дозволила 
б адресно застосовувати відповідні методологічні засоби для ви-
рішення системних проблем у трудовій сфері.  

Будь-які теорії базуються на відповідному категоріальному 
апараті, тому доцільно, перш ніж визначати їхні взаємні позиції 
у науковому просторі, розмежувати ключові категорії кожного на-
укового підходу за їхньою специфічною сутністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах сучас-
ного інформаційного розвитку суспільства надзвичайно швидко 
відбувається розшарування соціальних груп за різними харак-
теристиками, що призводить до зміни мотиваційної природи ці-
лісності трудових колективів (як різновиду соціальних груп) та 
необхідності пошуку та створення нових інструментів управлін-
ня трудовою поведінкою [1]. Питання поведінки учасників трудо-
вих колективів досліджували такі науковці, як: Ньюстром Дж.В., 
Девис К., Гаєвська О. Б., Гринькова В. М., Домбровський В. А., 
Ковальчук О. А., Савіна Г. Г., Ситнік О. Д., Стадник В. В. та інші. 

Формування та функціонування соціально-трудових структур 
в організаціях, заснованих на зв’язках соціального та трудового 
характеру між групами виконавців загальних завдань, багато в 
чому визначаються їх цілісністю, тобто організаційною сукупніс-
тю цілей, змісту, умов, форм, методів, засобів управління працею 
з метою досягнення господарських цілей [2]. 

Започаткували наукові дослідження в сфері цілісності органі-
зації Ф. Тейлор, А. Файоль, пізніше до них приєдналися та про-
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довжили наукові пошуки М. Вебер, Дж. Вудворд, Д. Макгрегор, 
Е.  Мейо, Е. Шейн та інші.  

Кожний науковець доповнював теорію цілісності організацій 
своїм специфічним підходом, в основі якого знаходились ті погля-
ди, які були спрямовані на вирішення актуальних проблем управ-
ління. 

В Україні проблеми цілісності розглядались науковцями на різ-
них рівнях управління (державному, національному, регіонально-
му, мікрорівні), з різними суб’єктами та об’єктами управління, з 
різними задачами та цілями [4; 5; 8; 9; 13; 14; 15; 18; 19; 21]. Це 
призвело до дублювання наукових термінів, застосування одних 
і тих термінів до пояснення різних за своєю суттю явищ, втраті 
системності та комплексності досліджень та пошуків вирішення 
проблем. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення принципо-
вих відмінностей категорії «цілісність соціально-трудової струк-
тури», як базової в теорії цілісності організацій, від синонімічних 
категорій інших наукових напрямків.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Призначення 
принципу цілісності соціально-трудових структур полягає у за-
безпеченні  узгодженості різноманітних соціальних інтересів  
груп персоналу з метою збалансованості трудових результатів [2]. 

Для дослідження сутності категорії «цілісність соціально-тру-
дових структур підприємства» доцільно зосередити увагу на трьох 
ключових теоріях, які визначають різні аспекти  забезпечення ці-
лісності: теорія організації, теорія соціального обміну та теорія 
соціального капіталу. Взаємне позиціонування та взаємозв’язок 
зазначених теорій у контексті забезпечення цілісності соціально-
трудових  підприємства ґрунтується на дослідженні особливос-
тей їх еволюціонування та сучасного сутнісного наповнення. 

Системний підхід до розуміння принципу цілісності в межах 
розглянутих теорій дозволив сформувати наступні концепції ці-
лісності соціально-трудових структур підприємства:
– концепція балансу структури мотивації;
– концепція синергії соціальної  взаємодії;
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– концепція узгодженості соціально-трудових інтересів учасни-
ків організаційної взаємодії;

– концепція цілісності соціально-трудових структур. 
Представлені концепції нерозривно пов’язані між собою і та-

ким чином утворюють системну парадигму цілісності соціаль-
но-трудових структур. Крім того, представлені концепції пови-
нні бути збалансовані між собою. При цьому збалансованість у 
забезпеченні цілісності розглянуто  як діалектичну єдність від-
носних протилежностей, доцільний баланс  яких дозволяє утри-
мувати трудові структури підприємства у такому рівноважному 
стані, який забезпечує їхнє функціонування та  розвиток. Таке ро-
зуміння забезпечення цілісності  дозволяє збалансовувати управ-
лінські підходи щодо уніфікації та стандартизації методів управ-
ління трудовими колективами, як цілісними соціально-трудовими 
структурами підприємств, з підходами, що базуються на спону-
канні до індивідуалізації,  ідентифікації та розкритті креативних 
здібностей кожної особистості у процесі трудової діяльності, як 
такої, що має суттєві відмінності у певних професійних компе-
тенціях  від інших виконавців.

Кожна із концепцій цілісності соціально-трудових структур 
спрямована на досягнення певних управлінських результатів 
(табл. 1):

В науковій літературі сформувався науковий напрямок,  в яко-
му розглядається близька за значенням до цілісності категорія 
«згуртованість». Соціальну згуртованість як складне, багатопла-
нове явище правомірно розглядати, як сучасну доктрину забез-
печення стійкості розвитку суспільства, як завдання щодо імпле-
ментації її основних засад у практику сьогодення і всеосяжний 
інструмент досягнення економічних та соціальних цілей, що по-
стає перед суспільством під впливом ризиків і викликів сьогоден-
ня, як одна із конкурентних переваг певного соціуму, яка формує 
запас міцності, стійкості економічної системи та сприяє більш 
повному використанню нагромадженого людського і соціального 
капіталу [3].
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Таблиця 1
Управлінські результати застосування концепцій ціліснос-

ті соціально-трудових структур підприємств

Концепція цілісності 
соціально-трудових структур 

підприємства

Результат

Концепція балансу структури 
мотивації

Мотивація + Забезпечення 
цілісності трудової структури 
підприємства

Концепція синергії  соціальної 
взаємодії

Мотивація + Забезпечення 
цілісності соціальної структури 
підприємства

Концепція узгодженості 
соціально-трудових інтересів 
учасників організаційної 
взаємодії

Забезпечення цілісності трудової 
структури підприємства 
+ Забезпечення цілісності 
соціальної структури 
підприємства

Концепція цілісності соціально-
трудових структур підприємства

Мотивація + Забезпечення 
цілісності трудової структури 
підприємства + Забезпечення 
цілісності соціальної структури 
підприємства

Джерело: власна розробка автора. 

Ця категорія стала активно досліджуватись науковцями у 
зв’язку із посиленням процесів соціальної відчуженості у сус-
пільному середовищі, обумовлених глобальною нестабільністю, 
перманентними економічними і фінансовими кризами, масштаб-
ними організаційними, структурними та фінансово-економічни-
ми перетвореннями. Ідеї згуртованості та концепції її розвитку 
базуються на дотриманні прав та забезпечення добробуту абсо-
лютної більшості людей у суспільстві, гармонічних й стабільних 
соціально-трудових відносинах, зниженні до мінімуму нерівності 
в доходах та рівня соціальної відчуженості і бідності. 
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Теорія соціальної згуртованості також перетинається та корегує з 
основними засадами розбудови соціальної держави, суспільства за-
гального добробуту, формування соціально-орієнтованої ринкової 
економіки, концепції забезпечення гідної праці тощо. Разом з тим, 
вона містить нові узагальнюючі риси, має своє предметне поле, сферу 
застосування та відіграє суттєву роль у забезпеченні стабільності соці-
ально-економічного розвитку і добробуту членів суспільства [4, с. 17].

Сутність категорії «згуртованість» багато в чому визначається 
джерелом її походження. Так, вперше почали втілювати доктрину 
соціальної згуртованості рада Європи та її інститути, розташовані 
в країнах Європейського Союзу [5]. Проблеми, які повинна була ви-
рішити соціальна згуртованість полягали у загальносуспільній пло-
щині, були спрямовані на усунення конфліктів, викликаних зміною 
правлячих режимів, війнами й природними катаклізмами, зміною 
суспільних цінностей та зміною суспільної свідомості. Соціальна 
згуртованість визначально розглядалась як інструмент державного 
менеджменту. 

Науковці, які стали досліджувати сферу соціальної згуртованості,  
підхопили та продовжили розвивати  цей напрямок саме з позицій 
загального соціального буття. Різниця у поглядах науковців  на згур-
тованість суспільства обумовлена різними підходами до визначення 
основних характеристик суспільства. 

Так, Р. Грін вважає, що згуртоване суспільство – це суспільство 
що природно має багато перехресних зв’язків, де люди різної раси, 
віку, походження, почуваються вільно та щасливо, проживаючи, на-
вчаючись, відпочиваючи разом [6, с. 6]. Дещо по іншому розглядає 
суспільство Дж. Максвел, стверджуючи, що соціальна згуртованість 
належить до процесів побудови спільних цінностей, скорочення не-
рівності в багатстві і доходах, і в цілому дозволяє людям, які сти-
каються із загальними викликами, відчувати, що вони займаються 
спільною справою, і що вони – члени того ж суспільства [7, с. 4].

А. М. Колот надає своє бачення соціальної згуртованості, виходя-
чи із вітчизняних реалій та потреб суспільства. Зокрема, він ствер-
джує що соціальна згуртованість у найзагальнішому його розумін-
ні – це включеність й участь членів суспільства у політичному, еко-
номічному та культурному житті; це почуття солідарності і належ-
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ності до суспільства, що засноване на ефективному використанні 
громадянських прав та інших надбань демократичного суспільства 
[8, с. 220]. В такому контексті розглядає соціальну згуртованість 
О. Панькова, дещо розширюючи та осучаснюючи перелік цілей 
соціальної згуртованості, до яких вона відносить «…підвищення 
громадянської та соціальної відповідності усіх членів суспільства, 
головних суб’єктів взаємодії різних рівнів управління в основних 
сферах життя суспільства; надання гарантій по досягненню відпо-
відного рівня соціальної захищеності населення; сприяння у сфері 
зайнятості, професійної підготовки та захисту прав працівників; 
забезпечення ефективного захисту найбільше соціально вразливих 
груп населення; сприяння рівним можливостями; боротьба із соці-
альними відчуженням і дискримінацією; зміцнення Європейського 
співробітництва в питаннях міграції» [9, с. 35].

У наведених наукових поглядах закладено дещо механістичний 
підхід до забезпечення згуртованості соціуму, тобто держава за до-
помогою відповідних інструментів, важелів  та інституцій пови-
нна активізувати залучення людей у публічне, культурне і трудове 
життя суспільства. При цьому до уваги не беруться психологічні 
чинники формування певної поведінки особистості, зокрема і тру-
дової. Це обмежує застосовування методів та практик доктрини 
згуртованості на мікрорівні для вирішення питань підвищення 
узгодженості соціальних  і трудових інтересів  учасників соціаль-
но-трудових структур. 

Проте згуртованість слід розглядати як окрему складову ціліс-
ності соціальної системи, яка передбачає узгодженість елементів 
системи на горизонтальному рівні на основі прихильності до пев-
ної ідеї. У випадку відсутності ідеї, яку повинні розділяти члени 
соціальної групи, згуртованість забезпечити неможливо. 

В умовах інформаційного перенасичення соціального просто-
ру згуртованість взагалі втратила можливість до реалізації через 
підвищену фрагментарність життєвих цінностей та інтересів, як 
окремих індивідів, так і груп, не говорячи вже про те, що на вер-
тикальних зв’язках згуртованість взагалі позбавлена сенсу. Згур-
тованість може мати місце у соціальних групах, але вона сама по 
собі не може забезпечити довгострокову цілісність. 
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Іншою близькою до категорії «цілісність» є категорія «консо-
лідація». З точки зору лексичної подібності ці категорії розгляда-
ються у словниках, як синоніми [10-12]. Але довготривала прак-
тика їх застосування доводить, що це різні за своїм змістом та 
призначенням терміни. Різне наповнення та розуміння сутності 
відбувається у той момент, коли ці терміни починають застосову-
ватись із обов’язковим  закріпленням за ними певного сутнісного 
забарвлення. 

Категорія «консолідація» найбільш часто зустрічається у на-
уковій літературі із закріпленим прикметником «національна» 
[13-17]. 

Суб’єктом національної консолідації виступають національ-
ні політичні еліти.  Метою національної консолідації є розвиток 
громадянського суспільства, побудова єдиної нації через форму-
вання громадянина з відповідною національною свідомістю, на-
ціональною та політичною культурою. 

Історичний досвід багатьох країн, що знаходились на етапі по-
літичної та економічної трансформації, свідчить про те, що без 
національної консолідації неможливо досягнути ключових стра-
тегічних цілей у розвитку нації та держави. Це необхідна умова 
для розвитку реформ, стабілізації економіки та подальшого на-
ціонального розвитку. Загалом національна консолідація відбува-
ється навколо національної ідеї, національних символів чи націо-
нальних лідерів [18]. 

Відомий науковець А. Колодій досліджуючи практичні аспек-
ти реалізації національної консолідації, зазначає, зокрема, такі за-
ходи «…історична освіта, святкування визначних дат, національ-
ні міфи та символи; участь в різноманітних громадських акціях 
патріотичного змісту» [14, с. 46].

Вищенаведені підходи до розуміння національної консоліда-
ції відрізняються від цілісності соціально-трудових структур за 
суб’єктом, за об’єктом,  цілями і за механізмами реалізації цих 
цілей.

Категорія «солідарність» у найбільш поширеному застосуван-
ні означає «активне співчуття яким-небудь діям, думкам; спіль-
ність поглядів, інтересів» [19,  с. 443].  Соціальна солідарність 
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пов’язана із захистом інтересів, які є подібними у групи людей. 
Тобто, людина, маючи на меті досягнення власних інтересів, 
об’єднується з іншими людьми, які мають такі ж інтереси, з тим, 
щоб посилити свої можливості у подоланні перешкод у досягнен-
ні цілей. Необхідність в об’єднанні на принципах солідарності 
виникає тільки тоді, коли виникають соціальні конфлікти, про-
блеми, кризи, тощо. Обов’язковою передумовою існування со-
ціальної солідарності є необхідність боротьби, захисту інтересів, 
взаємної підтримки. 

Взаємна підтримка також може означати і підтримку у процесі 
виконання трудових завдань. Проте слід розрізняти соціальну со-
лідарність при  виконанні трудових завдань та цілісність соціаль-
но-трудових структур у процесі виконання трудових завдань. 

У першому випадку мова йде про виконання завдань, що 
пов’язані із труднощами, у подоланні яких зацікавлені всі учас-
ники трудового процесу. Соціальну солідарність такого типу на-
зивають соціальною єдністю (social cohesion), заснованою на вза-
ємній підтримці індивідуумів [20]. 

У разі, коли виконання трудових завдань не супроводжуєть-
ся соціально-економічними кризами, вести мову про соціальну 
солідарність недоцільно. В той же час учасники соціально-тру-
дових структур при виконанні трудових завдань за визначенням 
взаємодіють та певним чином ставляться до предметів трудових 
зв’язків. В свою чергу, взаємодія на основі соціальних мотивів 
та ставлення до предметів трудових зв’язків, узгоджена на осно-
ві прихильності до них кожного з учасників соціально-трудової 
структури, дозволяє стверджувати, що має місце цілісність  со-
ціально-трудового колективу. 

Терміни «цілісність», «згуртованість», «консолідація», «солі-
дарність» можуть вступати у синонімічні зв’язки лише в певно-
му контексті, а в разі застосування їх в устояних комбінаціях з 
декількох слів, одне з яких  характеризує ознаки певних явищ/
процесів, семантична близькість втрачається і синонімічний ряд, 
визначально утворений із слів без сутнісного забарвлення, пере-
стає існувати (табл. 2).
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Таблиця 2
Принципові відмінності понять, виокремлених із синоні-

мічного ряду

Синонімічний 
ряд

Сутнісне   
забарвлення

Принципові характеристики 
та ознаки понять

Згуртованість (яка?) 
соціальна

Суб’єкт – держава; 
Об’єкт – суспільство;
Мета - підвищення громадянської 
та соціальної відповідності усіх 
членів суспільства, головних 
суб’єктів взаємодії різних рівнів 
управління в основних сферах життя 
суспільства; надання гарантій по 
досягненню відповідного рівня 
соціальної захищеності населення; 
сприяння у сфері зайнятості, 
професійної підготовки та захисту 
прав працівників; забезпечення 
ефективного захисту найбільше 
соціально вразливих груп населення; 
сприяння рівним можливостями; 
боротьба із соціальними відчуженням 
і дискримінацією; зміцнення 
Європейського співробітництва в 
питаннях міграції

Консолідація (яка?) 
національна 

Суб’єкт – національні політичні еліти;
Об’єкт – суспільство, нація;
Мета - розвиток громадянського 
суспільства, побудова єдиної нації 
через формування громадянина з 
відповідною національною свідомістю, 
національною та політичною 
культурою

Солідарність (яка?) 
соціальна 

Суб’єкт – керівництво підприємства /
керівництво галузі / держава;
Об’єкт – трудові колективи;
Мета - боротьба, захист інтересів, 
взаємна підтримка при виконанні 
завдань, що пов’язані із труднощами, 
у подоланні яких зацікавлені всі 
учасники трудового процесу
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Цілісність (чого?) 
соціально-
трудових 
структур

Суб’єкт – керівництво підприємства;
Об’єкт – соціально-трудові структури;
Мета – взаємодія на основі соціальних 
мотивів та ставлення до предметів 
трудових зв’язків, узгоджене на 
основі прихильності до них кожного 
з учасників соціально-трудової 
структури

Джерело: cистематизовано та удосконалено на основі джерел 
[2; 3; 9; 19; 20].

Висновки та пропозиції. Таким чином, представлені у табл. 2 
результати, доводять, що в теорії цілісності організацій доцільно 
застосовувати категорії «цілісність соціально-трудових структур» 
та «соціальна солідарність», хоча застосування терміну «соціаль-
на солідарність» має обмежений характер, оскільки необхідність 
у такій формі взаємодії виникає тільки у разі кризових станів у 
трудовій сфері. Найбільш прийнятним з точки зору реалізації 
концепцій цілісності, що складають основу системної парадигми 
цілісності, слід вважати категорію ««цілісність соціально-трудо-
вих структур». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕОРИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статья посвящена определению принципиальных различий категории 
«целостность социально-трудовой структуры», как базовой в теории целостности 
организаций, от синонимических категорий других научных направлений. Для ис-
следования сущности категории «целостность социально-трудовых структур пред-
приятия» в статье сосредоточено внимание на трех ключевых теориях, которые 
определяют различные аспекты обеспечения целостности: теория организации, те-
ория социального обмена и теория социального капитала. Предложены следующие 
концепции целостности социально-трудовых структур предприятия: концепция 
баланса структуры мотивации; концепция синергии социального взаимодействия; 
концепция согласованности социально-трудовых интересов участников организа-
ционного взаимодействия; концепция целостности социально-трудовых структур. 
Определены управленческие результаты применения концепций целостности со-
циально-трудовых структур предприятий. Определены принципиальные различия 
понятий «социальная сплоченность», «национальная консолидация», «социальная 
солидарность», «целостность социально-трудовых структур».

Ключевые слова: теория целостности организаций; целостность; соци-
ально-трудовая структура; социальная сплоченность; национальная консолидация; 
социальная солидарность; управленческие результаты; трудовой коллектив; ин-
форматизация общества; фрагментация общества.
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COMPARATIVE CATEGORICAL ANALYSIS OF THE 
THEORY OF INTEGRITY OF ORGANIZATIONS 

The article is devoted to the definition of fundamental differences between the 
category “integrity of the social and labor structure”, as a basis in the theory of the in-
tegrity of organizations, from synonymous categories of other scientific fields. To study 
the essence of the category “integrity of social and labor structures of the enterprise” the 
article focuses on three key theories that define various aspects of integrity: the theory 
of organization, the theory of social exchange and the theory of social capital. The fol-
lowing concepts of integrity of social and labor structures of the enterprise are offered: 
the concept of balance of structure of motivation; the concept of synergy of social in-
teraction; the concept of coordination of social and labor interests of participants of or-
ganizational interaction; the concept of the integrity of social and labor structures. The 
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managerial results of application of concepts of integrity of social and labor structures of 
the enterprises are defined. The fundamental differences between the concepts of “social 
cohesion”, “national consolidation”, “social solidarity”, “integrity of social and labor 
structures” are determined.

Key words: theory of integrity of organizations; integrity; social and labor 
structure; social cohesion; national consolidation; social solidarity; managerial results, 
labor collective, informatization of society, fragmentation of society.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

У роботі актуалізовано проблему виділення методологічних особливостей 
управління сталим розвитком соціально-економічних систем в умовах сучасних 
глобальних викликів. Проаналізовано еволюцію наукових поглядів на  чинники і 
рушійні сили розвитку економічних систем і виділено серед них ті, що є методологічно 
релевантними для вирішення поставленого завдання. Аргументовано, що такими є 
теорія конкуренції, теорія обмежень, інституційна теорія і концепція зацікавлених 
груп. З урахуванням методологічних підходів цих теорії сформоване авторське 
визначення дефініції «соціально-економічна система». У світлі пріоритетів сталого 
розвитку відображено структурні властивості соціально-економічної системи 
як об’єкта управління. Зазначено, що таке структурування може сформувати 
методологічну основу управління структурною збалансованістю сталого розвитку 
соціально-економічних систем. Наведено авторське визначення сутності і цілей 
такого управління. 

Ключові слова: структурна збалансованість сталого розвитку; мотивації 
стейкхолдерів; інституційні обмеження.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Впродовж остан-
ніх десятиліть значно поглибились соціально-економічні супереч-
ності за ринки і ресурси між глобальними економічним гравцями. 
До того ж, стрімке розгортання пандемії COVID-19 поставило під 
сумнів раціональність існуючого глобального розподілу праці і 
актуалізувало проблему підтримання здатності суб’єктів господа-
рювання і національних економік протистояти глобальним деструк-
тивним процесам і забезпечувати необхідний рівень економічного 
зростання. Така здатність є результатом реалізації обґрунтованих 
і послідовних рішень стратегічного характеру, що здійснюються 
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на концептуально нових методологічних засадах і мають забезпе-
чувати здатність національної економіки підтримувати динаміч-
ну рівновагу під час перманентних змін, гармонійно поєднуючи 
питання економічної ефективності, соціальної справедливості і 
збереження довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публікації з означеної пробле-
ми. Наукові погляди на формування моделей і механізмів управлін-
ня розвитком соціально-економічних систем змінювались по мірі 
зміни парадигмальних основ економічної теорії у частині, яка сто-
сується ключових чинників і рушійних сил у концепціях економіч-
ного зростання. На сьогодні у світовій науковій спільноті сформу-
валось чітке розуміння того, що управління зростанням суспільств 
і економік має здійснюватися з урахуванням пріоритетів концепції 
сталого розвитку [1, 2, 3]. Тому у дослідженнях науковців значна 
увага приділяється питанням збереження довкілля і соціальної від-
повідальності. Це бачимо, наприклад, у ґрунтовній роботі Джефф-
рі Д. Сакса, який розглядав цю проблему під кутом узгодження 
цілей місцевих та національних лідерів з пріоритетами сталого 
розвитку [4]; у багатокомпонентній роботі колективу вчених під 
керівництвом А. Головіної, які сформували науково-практичні ре-
комендації для управління соціально-економічними системами на 
різних рівнях управління в контексті виділених пріоритетів [5, С. 
37-71]. Ключове питання при розробленні методологічних основ 
для формування механізмів управління згідно з цими пріоритетами 
– як їх узгодити із домінуванням економічних інтересів учасників 
ринкових відносин. Тобто, як структурно збалансувати пріоритети 
сталого розвитку і сформувати механізми їх реалізації на основі 
виділення і взаємоузгодження векторів відповідних рушійних сил. 
Наукові дискусії з цих питань ведуться багатьма вченими, напри-
клад [6, 7, 8, 9, 10]. Водночас, незважаючи на значний інтерес як 
вітчизняних, так і зарубіжних науковців до цієї проблеми, вона 
методологічно цілісно не окреслена і потребує подальших дослі-
джень для системного бачення способів її вирішення і формування 
відповідного управлінського інструментарію. 

Постановка завдання. Мета дослідження – проаналізувати 
еволюцію наукових поглядів на чинники і рушійні сили розвитку 
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суспільств і економік та виділити серед них ті, чия природа і ме-
тодологічна релевантність дає змогу сформувати методологічну 
основу управління структурною збалансованістю сталого розви-
тку соціально-економічних систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап 
суспільного розвитку характеризується значним динамізмом у 
розвитку споживчих потреб і ринків і, водночас, зростанням рівня 
глобалізації. В сукупності, це сформувало доволі стійкий тренд у 
виробництві та споживанні суспільних благ – масштабізацію об-
сягів споживання продуктів із коротким життєвим циклом. З одно-
го боку, це сприяє розширеному відтворенню виробничих систем 
(для випуску все більшої кількості товарів), а з іншого – наносить 
шкоду довкіллю, збільшуючи масштаби ресурсоспоживання і за-
бруднення природного середовища виробничими викидами і від-
ходами. А перенесення розвиненими країнами екологічно шкід-
ливих виробництв у треті країни (під гаслом створення додатко-
вих робочих місць, а насправді – для максимізації власної вигоди 
через здешевлення продукції завдяки нижчій ціні ресурсів), де 
екологічне законодавство оперує значно нижчими нормативами 
забруднення, а соціальні стандарти майже не дотримуються, при-
звело до наростання гостроти політичних і соціально-економіч-
них конфліктів у світовій економіці. 

У цих конфліктах провідну роль стали відігравати ті соціальні 
групи, чиїми інтересами нехтували впродовж усієї історії розви-
тку людства – пересічні громадяни, які виступали найманою ро-
бочою силою в процесах створення суспільних благ і які тривалий 
час розглядались економічною теорією лише як один із виробни-
чих факторів, ціну якого можна мінімізувати більшою мірою, ніж 
інших. Їх об’єднання (спершу спонтанні, а відтак і спроектовані) 
поступово стали відстоювати не тільки власні інтереси. Коло їх 
цілей значно розширилось (охоплюючи і  умови проживання та 
стан довкілля), а сила впливу стала значно потужнішою і бага-
товекторною, примушуючи власників капіталу її враховувати та 
узгоджувати із своїми цілями.

Виокремлення важливості людської компоненти соціально-
економічних систем як такої, що може чинити різновекторний 
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вплив на процеси їх розвитку (у статусі об’єктів і суб’єктів управ-
ління) і тим самим змінювати їх динаміку і результати, стало пе-
редумовою радикальної зміни парадигми теорії управління – від 
механістичної до органічної. Остання опиралась на фундамент бі-
хевіоризму, який акцентував на мотиваційній складовій людської 
поведінки; перенесення цих висновків біхевіористів у площину 
економічних відносин стало однією із підвалин інституціональ-
ної економічної теорії, яка акцентувала на визначальній ролі сус-
пільних інститутів у процесах економічного розвитку і закликала  
формувати їх, урівноважуючи інтереси різних економічних акторів 
[11, c. 260-272]. 

Дещо іншу позицію займали прихильники економічного неолі-
бералізму (найбільш яскравими представниками якого є Ф. Хайєк 
[12] та Л. Мізес [13]). Серед чинників, що визначають поведін-
ку економічних агентів, вони враховували лише їх економічний 
інтерес і здатність його відстоювати у конкурентній боротьбі з 
іншими учасниками ринку. Згідно їх бачення, домінування еконо-
мічного інтересу проявляється як у відносинах всередині систе-
ми, так і у відносинах з зовнішніми гравцями. Неоліберали досі 
ратують за обмеження впливу держави на економічні процеси, 
пропагуючи спонтанний ринковий порядок. І розвиток вони роз-
глядають як засіб динамізації реальних процесів у рівноважних 
моделях, які втратили цю динаміку у нових умовах.

 Відстоюючи позиції індивідуалізму та суб’єктивізму еконо-
мічних агентів, представники неолібералізму не вважають за до-
цільне додатково опікуватися вирішенням соціальних проблем, 
покладаючись на те, що в процесі обміну ресурсами і благами 
між економічними агентами ринок так урівноважує їх ціну, що це 
дає змогу суспільству мінімізувати причини виникнення соціаль-
них проблем і мати достатньо економічних ресурсів для їх вирі-
шення. Такий підхід концептуально акцентує увагу на управлінні 
мікроекономічними системами і їх розвиток розглядається через 
призму дії «невидимої руки ринку» – для  посилення здатності 
конкурувати за ресурси і ринки.

Економічна «жорстокість» такого підходу до управління роз-
витком економік очевидна – вона ще більше поглиблює і без того 
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великий розрив між бідними і багатими (країнами і верствами на-
селення). Можна стверджувати, що саме домінування економіч-
них інтересів у неоліберальній моделі економічного зростання в 
останні десятиліття ХХ ст. і дотепер спричинило порушення рів-
новаги у екосистемі Землі, зумовило погіршення клімату і зна-
чні екологічні проблеми у багатьох країнах. Невідворотність цих 
процесів і їх наростаюча загроза для людства спонукала провід-
них науковців і політиків до пошуку концептуально нових моде-
лей управління розвитком. 

Таку модель було запропоновано у вигляді триєдиної платфор-
ми економічного зростання, яка охоплювала економічну, соціаль-
ну і екологічну складові. Узагальнене її  формулювання у вигляді 
теоретичного концепту – теорії сталого розвитку – було зроблено 
всесвітніми саммітами ООН у 1992 р. в Ріо-де Жанейро та в 2002 
р. в Йоханнесбурзі [14]. У ній розглядається і усебічно обґрунто-
вується ідея встановлення екологічних і соціальних обмежень на 
всіх рівнях управління економічними процесами при плануванні 
темпів і пропорцій економічного розвитку. Мова йде про опти-
мальний розподіл ресурсів між поколіннями, за якого майбутні 
покоління також могли б задовольняти свої потреби (як матері-
альні, так і нематеріальні). 

Реалізація такої концепції уже неможлива в межах неолібе-
ральної економіки, імперативом якої є суто економічна вигода для 
чинних економічних агентів. Важливим елементом такої моделі 
виступають обмеження, які накладаються на економічних агентів 
для стримування їх кількісного зростання в інтересах майбутніх 
поколінь. Очевидна наявність прямих і обернених зв’язків між за-
вданнями економічного зростання, соціального прогресу і збере-
ження довкілля ставить питання про необхідність досягнення ба-
лансу між ними, тобто, визначення темпів економічного зростан-
ня з урахуванням факторів ресурсної обмеженості та екологічної 
безпечності. Тобто, можна стверджувати, що реалізація концепції 
сталого розвитку можлива лише за досягнення консенсусу між 
провідними економічними гравцями і представниками громадян-
ського суспільства, які відстоюватимуть інтереси усього соціуму 
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(нинішнього і майбутніх поколінь) відповідної території (країни, 
регіону чи значно ширших міждержавних об’єднань). У світ-
лі цього твердження доцільно розглядати і сутнісні властивості 
будь-якої соціально-економічної системи (як окремої підприєм-
ницької структури, так і регіональної або національної економіки 
(рис. 1).

Рисунок 1. Структурні властивості соціально-економічної 
системи у світлі пріоритетів сталого розвитку

Джерело: авторська розробка. 

Згідно методологічної концепції теорії еволюції, існування 
відкритих економічних систем підпорядковується закономірнос-
тям розвитку природи – системи можуть функціонувати лише за 
своєчасного реагування на зовнішні виклики. На відміну від при-
родних систем, в економічних це реагування (в ході якого здій-
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снюються певні зміни – якісні чи кількісні) може бути не тільки 
реактивним, а й проактивним. Можливе і реагування несвоєчасне 
або навіть відсутність змін, якщо середовище господарювання 
відносно стабільне або ж суб’єкт управління невірно розпізнає 
його сигнали. І в кожному разі швидкість реагування чи дій на ви-
передження залежить від якості соціальної складової таких сис-
тем, яка визначально впливає на процеси відтворення параметрів 
функціонування системи у новому форматі.

Подане на рис. 1 структурування властивостей соціально-еконо-
мічної системи ще раз підтверджує висновок, що вирішення завдань 
управління сталим розвитком потребує постійного узгодження інтер-
есів зацікавлених сторін, в ході якого формуються спільні цілі. Вихо-
дячи з цього, у попередній роботі автором запропоновано розгля-
дати соціально-економічну систему як «спроектовану суб’єктом 
управління відкриту, ієрархічно-структуровану й цілеспрямовану 
цілісність, що здатна еволюціонувати і підтримувати динамічну 
рівновагу в процесі досягнення поставлених цілей у мінливому 
зовнішньому оточенні завдяки досягненню балансу інтересів її 
учасників» [15]. 

Звідси управління структурною збалансованістю розвитку 
соціально-економічної системи запропоновано розглядати як 
динамічний процес формування оптимальних пропорцій її май-
бутнього стану, який визначається рівнодійною векторів еконо-
мічних та інших інтересів сукупності її акторів, узгодження по-
зицій яких має відповідати пріоритетам сталого розвитку і конку-
рентоспроможності та відбуватися за принципами стейкхолдер-
ської взаємодії і соціального діалогу. 

Сучасними науковцями визнається методологічно обґрунтова-
ним підхід до урівноважування інтересів  економічних гравців, 
який опирається на концепцію зацікавлених груп (стейкхолдерів) 
[16]. Моделювання шляхів урівноважування інтересів зацікавле-
них груп  здійснюється в межах теорії ігор – проблема може бути 
вирішена досягненням рівноваги Неша [17]. Однак такі моделі 
будуть дієздатними в конкретній «економічній грі» з відомими 
(визначеними) обмеженнями – як ресурсними, так і часовими.  
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Тобто, вони більше підходять для узгодження інтересів економіч-
них гравців на мікрорівні, що є лише частковим випадком моде-
лювання  мотиваційної основи сталого розвитку соціально-еко-
номічних систем. Адже сталий розвиток є результатом реалізації 
обраної моделі поведінки багатьох суб’єктів прийняття рішень зі 
значною протяжністю в часі. 

Необхідно також брати до уваги й те, що в умовах глобальних 
ринків управління розвитком має збільшувати конкурентоспро-
можність системи – як її економічну потугу, так і соціальну та еколо-
гічну привабливість, що розширює можливості залучення/створення 
нових ресурсів для економічного зростання. 

Звідси, видається справедливим висловити припущення, що ме-
тодологічною основою реалізації концепції сталого розвитку со-
ціально-економічних систем має бути поєднання теорії конкурен-
ції і теорії обмежень. В сукупності вони формуватимуть механізм 
управління розвитком, який вписуватиметься у методологічний 
конструкт еволюційної теорії. І якщо з конкуренцією питань не 
виникає – її закони діють на усіх економічних агентів в різних 
соціально-економічних контекстах, то обґрунтування способів та 
формування інструментарію обмежень потребує врахування ба-
гатьох чинників, які носять специфічний характер і можуть бути 
ефективними або неефективними для різних соціальних груп.

Згідно концепції сталого розвитку, у сукупності стейкхолдерів 
особливе місце мають займати «майбутні покоління». Відобража-
ти інтереси цієї групи стейкхолдерів можна лише умовно, керу-
ючись критеріями соціального прогресу і збереження довкілля. 
Ця місія (відстоювання інтересів майбутніх поколінь) поклада-
ється на органи державного управління, що потребує створення 
відповідних регуляторів інституційного характеру. Виходячи з 
цього, авторська позиція полягає в тому, що моделювання моти-
ваційної основи управління сталим розвитком на базі концепції 
зацікавлених груп має здійснюватись з урахуванням принципо-
вих положень інституціональної економічної теорії – в частині, 
що стосується формалізації інституційних регуляторів економіч-
ної поведінки, які мають містити як каталізатори економічних і 
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соціальних процесів (стимули), так і їх інгібітори (антистимули), 
що вказувалось нами у [18]. Вони можуть розроблятися як на ре-
гіональному рівні (з урахуванням ресурсного потенціалу і пріо-
ритетів розвитку конкретного регіону), так і на рівні національ-
ної економіки. Їх сукупність має формувати інституційну основу 
мотиваційного середовища сталого розвитку, стимулюючи роз-
ширення тих видів економічної діяльності, які використовують 
відновні ресурси і стримуючи масштабування тих економічних 
процесів, які є екологічно шкідливими. 

Висновки та пропозиції. У роботі розглянуто еволюцію на-
укових поглядів на  чинники і рушійні сили розвитку економічних 
систем і виділено теоретичні концепції, що є методологічно реле-
вантними для вирішення поставленого завдання. Аргументовано, 
що такими є теорія конкуренції, теорія обмежень, інституційна 
теорія і концепція зацікавлених груп. З урахуванням методологіч-
них підходів цих теорії сформоване авторське визначення дефіні-
ції «соціально-економічна система». У світлі пріоритетів сталого 
розвитку відображено структурні властивості соціально-еконо-
мічної системи як об’єкта управління. Зазначено, що таке струк-
турування може сформувати методологічну основу управління 
структурною збалансованістю сталого розвитку соціально-еконо-
мічних систем. Виокремлено інституційний характер методів та 
інструментів узгодження позицій стейкхолдерів. Підкреслено, що 
досягнення структурної збалансованості слід розглядати в розрі-
зі основних пріоритетів сталого розвитку і з позицій посилення 
конкурентоспроможності соціально-економічних систем. Форму-
вання кількісних і якісних критеріїв для оцінки структурної зба-
лансованості сталого розвитку національної економіки і визначе-
но предметом наступних досліджень.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В работе актуализирована проблема выделения методологических 
особенностей управления устойчивым развитием социально-экономических 
систем в условиях современных глобальных вызовов. Проанализирована эволюция 
научных взглядов на факторы и движущие силы развития экономических систем 
и выделены среди них те, которые методологически релевантны для решения 
поставленной задачи. Аргументировано, что таковы теория конкуренции, теория 
ограничений, институциональная теория и концепция заинтересованных групп. 
С учетом методологических подходов этих теорий сформировано авторское 
определение дефиниции «социально-экономическая система». В свете приоритетов 
устойчивого развития отражены структурные свойства социально-экономической 
системы как объекта управления. Отмечено, что такое структурирование 
может сформировать методологическую основу управления структурной 
сбалансированностью устойчивого развития социально-экономических систем. 
Приведены авторское определение сущности и целей такого управления.

Ключевые слова: структурная сбалансированность устойчивого 
развития; мотивации стейкхолдеров; институциональные ограничения.
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METHODOLOGICAL FEATURES OF THE 
SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT CONCEPT

The problem of the identification of the socio-economic systems sustainable 
development management methodological features under the modern global challenges 
has been actualized. The evolution of scientific views on the factors and driving forces 
of economic systems development has been analyzed and it has been highlighted among 
them those that are methodologically relevant for solving the problem. It has been argued 
that these are the competition theory, the constraints theory, institutional theory and the 
concept of stakeholders. Taking into account the methodological approaches of these 
theories, the author’s definition of the “socio-economic system” has been formed. In 
the light of the sustainable development priorities, the structural properties of the socio-
economic system as an object of management has been reflected. It has been noted that 
such structuring can form a methodological basis for managing the structural balance of 
socio-economic systems sustainable development. The author’s definition of the essence 
and purposes of such management has been given.

Key words: structural balance of sustainable development; motivations of 
stakeholders; institutional constraints
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МІСЦЕ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ У 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Незалежно від типу виробничої або невиробничої діяльності, саме основна 
технологія формує базу підприємства, а її своєчасна та грамотна модернізація дає 
поштовх до розвитку усіх супутніх підсистем, дозволяючи підприємству не тільки 
підвищувати власну ефективність та прибутковість, а і диктувати умови на ринку 
та задавати тон існуючим технологічним тенденціям. Сучасні умови технічного 
прогресу змушують підприємства шукати нових шляхів до завоювання нових ринків 
та підвищення прибутковості. 

Статтю присвячено дослідженню сутності технологічної модернізації 
та визначення її ролі у розвитку підприємства. Запропоновано розуміти розвиток 
як важіль, що переводить економічну систему з одного стану в інший. У цьому 
контексті розглянуто сутність та переважаючі технології технологічних укладів. 
Одним із інструментів, який забезпечує перехід економічної системи з одного ста-
ну в інший є модернізація. Визначено місце модернізації у розвитку підприємства. 
Охарактеризовано типи модернізації підприємства за предметами. 

Ключові слова: модернізація; розвиток підприємства; технологічні уклади.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток 
підприємств націлений на формування і залучення із зовнішнього 
середовища таких ресурсів та інновацій, які б сприяли збільшенню 
його конкурентоспроможності, зростанню та закріпленню 
позицій на ринку, тобто забезпечували б перспективу подальшого 
зростання. В умовах переходу до постіндустріального розвитку 
здійснюється якісне зсування ресурсної бази економіки. 
Пріоритет техніки як головної матеріальної умови розвитку 
змінився пріоритетом технології. Технологія не виділяє в якості 
капіталу якийсь традиційний фактор виробництва, а об’єднує їх. 
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Більш того технологія визначає не тільки спосіб виробництва, але і 
спосіб знання, складовою частиною якого є володіння інформацією 
та ноу-хау.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість 
публікацій вчених-економістів присвячена саме модернізації. 
Починаючи з 60-х рр. ХХ ст. вона особливо активно досліджувалась 
такими вченими як Д. Белл, М. Вебер, Р. Інглегарт, У. Ростоу, 
Г. Спенсер, С. Хантінгтон та ін. Вітчизняні розвідки, присвячені 
даного феномену починаються у 90-х рр. ХХ ст. Серед науковців, 
у праці яких заслуговують особливої уваги зазначимо О. Білоуса, 
О. Князєва, Е. Лібанову, М. Паламарчука та ін.

Незважаючи на актуальність даної теми, у вітчизняній літературі 
все ж недостатньо визначено місце та роль модернізації у розвитку 
підприємства. 

Постановка завдання. Метою статті є здійснити теоретичний 
аналіз сутності поняття модернізації та розвиток, показати місце 
та роль модернізації у забезпеченні розвитку підприємства. 
Досягнення мети зумовило постановку та вирішення таких 
завдань: розкриття сутності та переважаючих технологій існуючих 
технологічних укладів; визначення типів модернізації підприємства 
за предметами та напрямами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки основою 
постіндустріальної економіки не є виробництво промислових 
та споживчих товарів, а саме надання послуг, торгівля і медіа, 
то на передній план виходить технологія – адже вона сама не 
завжди потребує сировини або матеріалів для виробництва 
кінцевого блага (наприклад, послуги). Саме тому технологія є 
незалежним і основним фактором на будь-якому етапі розвитку 
як світової або національної економіки, так і на рівні локальних 
підприємств, організацій і установ. Роль технологій в розвитку 
економіки та суспільства  загалом насправді важко переоцінити. 
Тоді, коли відбуваються зміни технологій спостерігаються і 
хвилеподібні зрушення, які проявляються у зміні технологічних 
укладів. Технологічний уклад є специфічним макроекономічним 
комплексом технологічно-пов’язаних між собою виробництв. Зміна 
технологічних укладів окреслює вектор суспільного розвитку.
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Станом на 2020 рік, можна виокремити 6 технологічних 
укладів. Усі технологічні уклади, їхня сутність та знакова 
подія, яка визначила подальший напрямок розвитку технологій, 
представлена у таблиці.

Таблиця 1
Сутність та переважаючі технології технологічних укладів

Номер Період 
домінування

Сутність 
технологічного укладу

Переважаючі 
технології

І 1770-1830 рр.

Перша Промислова 
революція, перехід 
від ручної праці до 

перших машин

Водяний двигун, 
виплавка і обробка 

заліза, перші початки 
промислового 
будівництва

ІІ 1840-1880 рр. Епоха парових машин

Паровий 
двигун, вугільна 
промисловість, 

розвиток металургії 
та зародження 

машинобудування

ІІІ 1890-1930 рр Епоха сталі

Чорна 
металургія, важке 
машинобудування, 

електротехніка, 
неорганічна хімія

IV 1940-1980 рр. Епоха нафти

Виробництво 
синтетичних 

матеріалів, органічна 
хімія, атомна 

енергетика, автопром

V 1980-2020 рр. Епоха комп’ютерів та 
телекомунікацій

Обчислювальна 
техніка, 

телекомунікації, 
роботобудування

VI 2025-…. Епоха нанотехнологій

Нанопроцесори 
та нанороботи, 

біотехнології, всесвітні 
мережі

Джерело: складено на основі [5; 6].
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Як відомо, Й. Шумпетер зазначав, що «будь-які інноваційні 
зрушення та розвиток непостійні, а відбуваються дискретно, і 
відбуваються у вигляді «пучків», однак більше закріпився термін 
«хвилі інновацій»» [6]. Пізніше, ще один науковець-економіст, 
Г. Менш інтерпретував цикли Кондратьєва як життєвий цикл 
технічного способу виробництва. Таким чином, технологічний 
уклад суспільства та піки активності інноваційної діяльності і 
поштовхів до  розвитку суспільства були визнані нерозривно 
пов’язаними та супроводжувались зміною технологічних 
парадигм, заміною застарілого обладнання, устаткування і 
технологій виробництва на кардинально нові, сучасні, такі що не 
використовувались раніше. Серед основних визначень модернізації 
як елементу розвитку підприємства можна виокремити такі 
ключові ознаки як:
−	 цілеспрямованого, системного, сталого та ефективного 

процесу;
−	 істотного вдосконалення об’єктів модернізації, виробничого 

процесу, матеріально-технічної бази;
−	 періодичність проведення, переважно у коротко- та середньо-

строковому періоді;
−	 має висхідний характер, веде до покращення певних 

показників;
−	 проводиться з мінімальним ризиком;
−	 управління відбувається на основі оперативного і тактичного 

менеджменту.
Розвиток на підприємстві можна класифікувати за різними 

ознаками, такими як види, предмети та напрями. У загальному 
під розвитком можемо розуміти важіль, що сприяє переходу 
підприємства з одного стану у інший. Нижче, у табл. 2 представлено 
характеристику типів розвитку підприємства за видами.  

Таким чином, зазначені у табл. 2 види розвитку охоплюють усі 
напрями взаємодії підприємства як з внутрішнім, так і з зовнішнім 
середовищем.  Модернізація є інструментом, за допомогою якого 
можна забезпечити розвиток підприємства. Так, модернізуючи 
технологію чи оновлюючи обладнання можна забезпечити зміну 
технологічного укладу.
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Таблиця 2
Характеристика типів розвитку підприємства за видами

Вид розвитку Характеристика

Організаційно-
економічний 

Досягнення економічного ефекту від впровадження 
нових технологій, економії ресурсів, енергозбереження, 
зниження витрат або підвищення ефективності 
виробництва;

Соціальний

Досягнення соціального ефекту, розвиток здатностей 
персоналу підприємства. Може включати в себе 
покращення умов праці, введення соціальних пакетів, 
підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу 
перед суспільством та власними працівниками тощо;

Екологічний

Може включати в себе заходи зі зменшення шкідливих 
викидів в гідросферу, атмосферу та літосферу, побудову 
сучасних очисних споруд та встановлення фільтрів, 
виконання державних стандартів з екологічної безпеки 
та проведення постійного аудиту відповідності стану 
обладнання до умов екологічної безпеки.

Джерело: складено на основі  [16-19].

Модернізація займає одну з ключових позицій у розвитку 
підприємства, оскільки є драйвером нового етапу розвитку 
підприємства та рушійною силою переходу від одного рівня 
технологічного розвитку до іншого. На рис. 1 представлено 
ключові характеристики модернізації у розвитку підприємства.

Предмети модернізації підприємства відображають собою ті 
елементи, які будуть підлягати оновленню. Модернізація фор-
ми передбачає лише оновлення форми подачі, «фантик» про-
цесу або стану певних елементів чи структурних одиниць. Мо-
дернізація якості передбачає зворотній процес – зміна сутності 
самого процесу без зрушень у його зовнішньому вигляді. 
Змішана модернізація є найбільш наближеною до реальності, 
адже зазвичай оновлення відбувається одразу у двох напрямках – 
ззовні та зсередини. У табл. 3 представлені напрями модернізації 
підприємства.
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Рис. 1 Ключові характеристики модернізації у розвитку 
підприємства

Джерело: сформовано автором.
Таблиця 3

Характеристика типів модернізації підприємства за 
предметами

Предмет 
модернізації Характеристика

Модернізація 
форми

Модернізація лише зовнішньої оболонки механізму або 
процесу без зміни його змісту та суті

Модернізація 
якості

Модернізація внутрішнього змісту та суті об’єкта без 
зміни його зовнішньої оболонки. За приклад можна 
взяти введення автоматизованої системи виробництва, 
яка дозволить скоротити простої та витрати

Змішана 
модернізація

Одночасна модернізація і зовнішньої оболонки 
механізму або процесу, і його змісту та суті, що 
призводить до зміни форми і якості. Введення нової 
лінії виробництва продукції є влучним прикладом, адже 
така модернізація змінює і зовнішність об’єкта, і його 
економічну та виробничу сутність, підвищуючи таким 
чином ефективність діяльності підприємства.

Джерело: складено на основі  [16-19].

Більшість авторів виділяють такі напрями модернізації: 
організаційно-економінчо, техніко-технологічну та інновацій-

Розвиток на підприємстві можна класифікувати за різними ознаками, 
такими як види, предмети та напрями. У загальному під розвитком можемо 
розуміти важіль, що сприяє переходу підприємства з одного стану у інший. 
Нижче, у табл. 2 представлено характеристику типів розвитку підприємства за 
видами.   
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Характеристика типів розвитку підприємства за видами 
Вид розвитку Характеристика 

Організаційно-
економічний  

Досягнення економічного ефекту від впровадження нових технологій, 
економії ресурсів, енергозбереження, зниження витрат або підвищення 
ефективності виробництва; 

Соціальний 

Досягнення соціального ефекту, розвиток здатностей персоналу 
підприємства. Може включати в себе покращення умов праці, введення 
соціальних пакетів, підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу 
перед суспільством та власними працівниками тощо; 

Екологічний 

Може включати в себе заходи зі зменшення шкідливих викидів в 
гідросферу, атмосферу та літосферу, побудову сучасних очисних споруд 
та встановлення фільтрів, виконання державних стандартів з екологічної 
безпеки та проведення постійного аудиту відповідності стану 
обладнання до умов екологічної безпеки. 

Джерело: складено на основі  [16-19]. 
  

Таким чином, зазначені у табл. 2 види розвитку охоплюють усі напрями 
взаємодії підприємства як з внутрішнім, так і з зовнішнім середовищем.  
Модернізація є інструментом, за допомогою якого можна забезпечити 
розвиток підприємства. Так, модернізуючи технологію чи оновлюючи 
обладнання можна забезпечити зміну технологічного укладу. 

Модернізація займає одну з ключових позицій у розвитку підприємства, 
оскільки є драйвером нового етапу розвитку підприємства та рушійною силою 
переходу від одного рівня технологічного розвитку до іншого. На рис. 1 
представлено ключові характеристики модернізації у розвитку підприємства. 

 

 
Рис. 1 Ключові характеристики модернізації у розвитку підприємства 

Джерело: сформовано автором. 
 

Виникнення проблем на 
існуючому етапі розвитку

Нова виробнича база
Новий етап розвитку 

Модернізація 

•гармонізація стандартів виробництва;
•вирішення проблем з 
ресурсозбереженням, екологічної 
безпеки тощо;

•забезпечення зростаючих потреб 
суспільства;

•соціальні, політичні та культурні 
зрушення;

•технологічні зміни; 
•зміни у суспільному виробництві.
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ну. Організаційно-економічна охоплює організаційну структуру 
підприємства, правову форму, маркетингову стратегію, методи-
ку управління персоналом тощо і покликана підвищити органі-
заційно-економічну ефективність підприємства та ефективність 
управління. Прикладом може слугувати перехід від лінійної до 
функціональної організаційної структури. 

Техніко-технологічна передбачає оновлення матеріально-
технічної бази підприємства, основної технології виробництва, 
виробничої техніки шляхом запозичення вже існуючих ідей або 
впровадження власних інноваційних проектів.

Інноваційна зумовлена потребою у підготовці підприємства до 
активізації його інноваційного розвитку. Одним із прикладів такої 
модернізаціє є створення підприємством власного підрозділу 
інноваційного розвитку.

Висновки та пропозиції. Організаційно-економічний 
розвиток є невід’ємною частиною економічного процвітання як 
підприємства, так і держави. Важливим також є розвиток, що 
базується на інноваціях, які покликані оновити та змінити суть 
вже відомого об’єкту. Модернізація може розглядатися як на 
макро-, так і на мікрорівні. Макрорівнева модернізація носить 
у собі загальнонаціональних характер та передбачає готовність 
та здатність кожної окремої ланки (галузі, конгломерату, 
конкретного підприємства) до якісних змін та інноваційного 
розвитку. 

Відповідно, модернізація повинна відбуватися індуктивно – 
від часткового до загального, що передбачає детальний аналіз 
можливостей кожного окремого підприємства, підготовку до 
оновлення в усіх сферах його діяльності, поступові та системні 
зміни і постійний контроль та аналіз результатів.

З усіх видів модернізації є саме технологічна модернізація є 
винятково значущою, оскільки на базі основної технології вироб-
ництва може відбуватися інноваційний розвиток усіх інших ас-
пектів роботи підприємства. Технологічна модернізація передба-
чає оновлення діючої технології з заміною її на більш прогресив-
ну, ефективну, економну та надійну. Саме це і створює плацдарм 
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для подальшого розвитку не тільки в технологічному аспекті, а і 
в виробничому, фінансовому, адміністративному, комерційному 
та маркетинговому.

Модернізація повинна проводитися за детально складеним та 
продуманим планом, який включатиме в себе календарний план, 
кошторис витрат, прогнозні значення прибутків/збитків після 
реалізації проекту, план покриття зобов’язань тощо.

Задля подолання технологічного й технічного відставання 
більшості вітчизняних підприємств та підвищення технічного 
рівня виробництва продукції варто: на рівні держави забезпечити 
зниження відсоткової ставки до такого рівня, щоб можна 
було забезпечити кредитування виробництв, які орієнтовані 
на внутрішній ринок; забезпечити оздоровлення фінансово-
економічного стану підприємств; стимулювати залучення 
іноземних інвесторів у виробництво споживчих товарів для 
нарощення рівня виробництва; здійснювати модернізацію 
матеріально-технічної бази, сприяти залученню нових 
інвесторів; забезпечити зростання рівня привабливості сектору 
промисловості, що сприятиме збільшенню рівня довіри з боку 
потенційних інвесторів [3, с. 29].
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МЕСТО МОДЕРНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Независимо от типа производственной или непроизводственной деятельно-
сти, именно основная технология формирует базу предприятия, а ее своевременная 
и грамотная модернизация дает толчок к развитию всех сопутствующих подсистем, 
позволяя предприятию не только повышать собственную эффективность и прибыль-
ность, а и диктовать условия на рынке и задавать тон существующим технологиче-
ским тенденциям. Современные условия технического прогресса заставляют пред-
приятия искать новые пути к завоеванию новых рынков и повышения прибыльности.

Статья посвящена исследованию сущности модернизации и определения ее 
роли в развитии предприятия. Предложено понимать развитие как рычаг, переводит 
экономическую систему из одного состояния в другое. В этом контексте рассмотре-
ны сущность и превосходящие технологии технологических укладов. Одним из ин-
струментов, который обеспечивает переход экономической системы из одного состо-
яния в другое является модернизация. Определено место модернизации в развитии 
предприятия. Охарактеризованы типы модернизации предприятия по предметам.

Ключевые слова: модернизация; развитие предприятия; технологические 
уклады.
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THE PLACE OF TECHNOLOGICAL 
MODERNIZATION IN THE DEVELOPMENT OF 
THE ENTERPRISE

Regardless of the type of production or non-production activity, the main tech-
nology forms the base of the enterprise, and its timely and competent modernization 
gives impetus to the development of all related subsystems, allowing the company not 
only to increase its efficiency and profitability, but also to dictate market conditions and 
set the tone to the existing technological trends. Modern conditions of technological 
progress force companies to look for new ways to conquer new markets and increase 
profitability.

The article is devoted to the study of the essence of technological modernization 
and defining its role in the development of the enterprise. It is proposed to understand 
the development as a lever that transfers the economic system from one state to another. 
In this context, the essence and prevailing technologies of technological systems are 
considered. One of the tools that ensures the transition of the economic system from one 
state to another is modernization. The place of modernization in the development of the 
enterprise is determined. The types of modernization of the enterprise according to the 
subjects are characterized.

Keywords: modernization; enterprise development; technological systems.
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УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті проаналізовано основні шляхи створення бренду закладу вищої 
освіти та підходи до успішного управління цим брендом. Були охарактеризовані 
основні складові бренду закладу вищої медичної освіти та ефективні засоби стій-
кого закріплення українського ЗВМО на світовому ринку освітніх послуг. 

Особливе місце в отриманні стійких позицій на світовому та вітчизняному 
ринках освіти займає брендинг, який є дієвим інструментом формування та під-
тримання конкурентоспроможності. Автором здійснено аналіз формування бренду 
закладами вищої медичної освіти. 

Ключові слова: ринок освітніх послуг; бренд; брендинг; академічна ре-
путація; маркетингові комунікації. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Стратегія ре-
формування вищої освіти України акцентує увагу на змінах під-
ходу до розподілу бюджетних коштів та фінансування закладів 
вищої освіти загалом на тлі надання управлінської автономії. 
Разом із процесами інтеграції України в міжнародний економіч-
ний простір, входження в освітній простір Європи, що супрово-
джується модернізацією освітньої діяльності в контексті європей-
ських вимог, та загальною глобалізацією освітньої діяльності в 
галузі охорони здоров’я, ці зміни значно збільшують ризики зни-
ження конкурентоспроможності українських закладів вищої ме-
дичної освіти (ЗВМО) на міжнародних ринках. На сьогодні певну 
частину бюджету ЗВМО складають кошти, отримані від навчання 
іноземних студентів. В умовах реформування ці кошти стануть 
одним з найважливіших джерел фінансування закладу, тому утри-
мання своїх позицій на європейському та світовому ринках освіти 
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шляхом збільшення привабливості для іноземних та вітчизняних 
споживачів є одним з найважливіших завдань формування стра-
тегії розвитку ЗВМО. 

Швидкий пошук ефективних засобів індивідуалізації суб’єкту 
освітньої діяльності на глобальному ринку освіти є невід’ємною 
складовою вирішення проблеми.  В сучасних умовах освітнього 
середовища одним з таких засобів є брендинг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Брендинг закладів 
вищої освіти останнім часом розглядається як вітчизняними на-
уковцями: Алдошина М. В., Стрижак О. О. [4], Г. Я. Студінська 
[16], С. Семенюк [15], І. Кучерак [10], так й іноземними, серед 
яких можна виділити дослідження Шапела Е. та Шацері Н. [2], 
що досліджували ефективність брендингу медичного університе-
ту в США на прикладі резидентури, а також Кімберлі М. Йюдсон 
та Тімоті У. [1], що вивчали особливості створення бренду уні-
верситету.   

Проте, аналіз особливостей брендингу закладу вищої медич-
ної освіти не є дослідженим в роботах ані національних, ані іно-
земних науковців, оскільки таке питання ніколи не ставало гостро 
перед національними ЗВМО, основним джерелом фінансування 
яких до тепер були значною мірою державні кошти. 

Постановка завдання. Отже, основною метою цього дослі-
дження є вивчення особливостей формування бренду українсько-
го закладу вищої медичної освіти та пошук ефективних підходів 
до управління цим брендом з метою формування економічних 
важелів та управлінських інструментів регулювання діяльності 
національних ЗВМО для формування конкурентних переваг на 
вітчизняному та світовому ринках освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом 
в усьому світі збільшується пропозиція послуг, які надаються за-
кладами вищої освіти різного рівня, що є наслідком постійного 
зростання попиту на вищу освіту. Якщо університети в розвине-
них країнах мають значний та давній досвід в конкурентній бо-
ротьбі на ринку освітніх послуг, українські заклади вищої освіти 
стоять лише на початку цього складного шляху, а необхідність 
ефективно долати конкуренцію зростає та посилюється щороку. 
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Аналіз досвіду найуспішніших університетів світу в подолан-
ні конкурентної боротьби показав, що одним з самих ефективних 
механізмів зміцнення позицій на споживчому ринку освітніх по-
слуг є управління брендом університету, а сам процес формуван-
ня бренду дозволяє зміцнити академічну репутацію та підсилити 
довіру співробітників та стейкхолдерів [4].

Під брендингом підприємства одні автори [1-2] розуміють 
управлінську діяльність, спрямовану на створення позитивного 
іміджу товару,  інші  [3-7]  – маркетингову діяльність для створен-
ня довгострокових переваг товару на ринку [12; 14]. Базуючись 
на цих поглядах, брендинг закладу вищої медичної освіти можна 
описати як процес створення, розвитку та постійної підтримки 
двостороннього зв’язку ЗВМО із стейкхолдерами (абітурієнтами 
та їх батьками, студентами, здобувачами післядипломної освіти, 
роботодавцями тощо) з  наданням сукупності послуг, які вигідно 
відрізняються від конкурентів та забезпечують незмінно високу 
якість освіти та задоволеність споживачів. 

Об’єктивними передумовами виникнення технології брендин-
гу закладу вищої медичної освіти стали зміни на ринку освітніх 
послуг, зокрема: 

1. Постійне збільшення пропозиції на ринку освітніх послуг 
України, переважно за рахунок зростання кількості приватних 
університетів; 

2. Глобалізація та інтернаціоналізація світової медичної осві-
ти;

3. Необхідність в задоволенні потреб одразу трьох категорій 
стейкхолдерів 

−	 студентів – в отриманні спеціальності, 
−	 представників роботодавців – в актуальних, з економічної 

точки зору, компетентностях випускників, 
−	 суспільства – в розвитку наукового, освітнього та культур-

ного потенціалу регіону [13];
4. Впровадження нових технологій навчання з розширенням 

переліку послуг, в тому числі тих, що надаються дистанційно;
5. Ускладнення ідентифікації необхідного ЗВМО на ринку 

освітніх послуг. 
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Останнє вимагає розробки системи спрощення вибору закладу 
освіти для абітурієнтів. Ю. В. Гуля розглядає індивідуалізацію як 
один з інструментів зменшення споживачем витрат часу на по-
шук необхідного ЗВМО в умовах «зростаючого значення економії 
часу як критерію добробуту людини» [7]. 

Реформа фінансування закладів вищої освіти в Україні з ак-
центуванням на фінансове самозабезпечення, враховуючи значно 
більшу вартість освітніх послуг для іноземних студентів,  зумов-
лює спрямованість маркетингової політики українських ЗВМО на 
міжнародні ринки, які, з одного боку, є чітко структурованими, 
а з іншого – мають сильну «прив’язку» споживачів до відомих 
брендів. Така ситуація вимагає від керівників українських ЗВМО 
значних зусиль в  подоланні цих бар’єрів.

Тому, сучасний брендинг закладу вищої медичної освіти пови-
нен ґрунтуватись на швидкій реакції керівництва закладу на різ-
номанітність пропозицій практично однакових послуг на ринках 
освітніх послуг, та супроводжуватися переходом від масовості до 
індивідуалізації освітньої послуги. Бренд закладу повинен базу-
ватися на структурованій, міцній платформі та сучасних розвине-
них комунікаціях, орієнтованих на залучення цільових аудиторій 
до ідей бренду. 

Бренд закладу вищої медичної освіти повинен бути не просто 
унікальним  (як це відбувається для підприємств з матеріальним 
товаром [17]), а ще й вигідно виділятися серед інших закладів, які 
надають схожий перелік послуг приблизно однакової якості. Це 
завдання можна вирішити лише завдяки ефективному брендингу 
та чітко сформованій маркетинговій стратегії.

При формуванні маркетингової стратегії ЗВМО до традиційної 
«4Р» треба додати ще 3 додаткові інструменти, які створюють умо-
ви для «унікальності бренду» (так звана стратегія «7Р»): People 
(люди), Process (процес), Physical evidence (фізичне середовище).

При формуванні сильного бренду закладу вищої освіти не-
обхідним є виділення основних напрямків, які представлені на 
рис.  1. 
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Рис. 1. Напрямки формування бренду закладу вищої медич-
ної освіти

Джерело: авторська розробка. 

На формування сильного бренду ЗВМО впливає значне число 
внутрішніх та зовнішніх факторів, які представлені на рис. 2. 

Основні переваги сильного бренду представлені на рис. 3.
Якість бренду цілком залежить від розуміння керівництвом за-

кладу освіти головних принципів формування успішного бренду: 
1. Значущі відмінні риси закладу.
2. Пізнаванність закладу в своїй галузі.
3. Активна участь керівництва закладу в формуванні бренду 

та його просуванні на ринку освітніх послуг.
4. Усвідомлення відмінностей в сприйнятті закладу керівни-

цтвом та майбутніми студентами. Постійний моніторинг цих від-
мінностей.

5. Формування маркетингової стратегії та стратегії розвитку 
закладу на підставі аналізу вищевказаних пунктів. 
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Рис. 2. Формування сильного бренду ЗВО та його наслідки

Джерело: авторська розробка.
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Джерело: авторська розробка. 
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Рис. 3. Переваги сильного бренду закладу вищої освіти та їх 
наслідки

Джерело: авторська розробка.
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ції при виборі ЗВО у споживачів виступають академічна репута-
ція та імідж університету. Саме ці складові на сьогодні є одними 
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з найважливіших для формування бренду українських закладів 
вищої медичної освіти та випереджають в ефективності рекламу 
та маркетинг.

Процес організації маркетингової комунікації закладів вищої 
освіти з ринком базується на системі просування (promotion-mix), 
яку прийнято називати інтегрованою системою маркетингової 
комунікації. Основні елементи внутрішньої структури інтегрова-
ної системи маркетингової комунікації закладів вищої освіти, за 
Алдошиною М. В. [4], є профорієнтаційна робота, виставкова ді-
яльність, зв’язки з громадськістю, особисті комунікації, реклама 
та інтернет-маркетинг. Вони пов’язані між собою. Цей комплекс 
просування ЗВО повинен формувати позитивний та індивідуаль-
ний образ серед існуючих та потенційних стейкхолдерів, як один 
з компонентів успішного брендингу.

На думку Л. Батченко, на сьогодні для успішного функціону-
вання закладу ділова репутація, як стейкхолдерська оцінка відпо-
відності очікувань у реальному становищі, є найціннішим стра-
тегічним ресурсом та інструментом у конкурентній боротьбі [5].

Академічна репутація є складовою репутаційного менеджмен-
ту та репутаційної економіки. Тому  при створенні бренду важли-
віше за сам продукт є оцінювання ЗВО за позиціями «Що це за за-
клад?», «Хто його знає?», «Як він досягає результатів навчання?», 
«Наскільки його випускники є конкурентоспроможними на ринку 
праці?», «Який сенс існування його на ринку освітніх послуг?».

На сьогодні 75 % вартості найвідоміших організацій склада-
ють нематеріальні активи, серед яких провідну позицію займає 
репутація. Її зростання на 1 % призводить до зростання вартості 
організації на 3 % [5]. Ця теза є характерною і для закладів вищої 
освіти. Вартість навчання в провідних ЗВО світу включає в себе 
академічну репутацію, яка обумовлює від 45 до 70 % вартості 
освітньої послуги.

Формування бренду ЗВМО повинно бути спрямоване на ство-
рення довгострокових споживчих переваг, в тому числі активні 
способи просування та позиціонування певного виду освітньої 
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послуги з акцентуванням на її відмінність від аналогічних послуг 
конкурентів (якістю, методичним наповненням, способами ви-
кладання, залученням додаткових навчальних технологій). 

Більшість авторів, які здійснювали дослідження процесу залу-
чення споживачів для виробників товарів, дійшли висновків, що 
для визначення місця торгової марки у її товарній групі, необхід-
на значна дослідна база даних. Було розроблено декілька методик 
кількісних вимірювань, які були спрямовані на порівняння тор-
гової марки з іншими марками за одними критеріями, без враху-
вання будь-якого роду відхилень, але з додатковим порівнянням 
між товарними категоріями. Це є складовою марочного принципу 
управління маркетингом, який може бути успішно застосованим і 
для закладів вищої медичної освіти. 

Для ретельного аналізу та створення ефективної маркетингової 
стратегії покращення позиції ЗВО на міжнародному ринку осві-
ти необхідним є отримання достовірної інформації про погляди 
споживачів на існуючі «освітні бренди» та формування уяви про 
«ідеальну марку». Для досягнення цієї мети, західні виробники 
товарів найчастіше використовують метод «ідеальної точки», 
який можна застосовувати і відносно освітніх послуг. 

Для застосування цього принципу необхідним є визначення 
структури ринку з позицій розділення на такі сегменти, в яких 
послуги всередині одного сегменту є близькими на відміну від 
послуг у різних сегментах. Таке розділення дозволить чітко ви-
значити тактику з позиціонування або перепозиціонування існу-
ючих послуг, з’ясувати перспективи ринку та визначити необхідні 
кроки подальшого розвитку ЗВМО.

Найбільш вдалим для застосування закладами вищої освіти, на 
нашу думку, є ієрархічний підхід Hendry, який структурує ринок 
за принципом дерева та дозволяє виявити найбільш вагомі скла-
дові вибору споживачів. В результаті анкетування потенційних 
абітурієнтів нами була проаналізована структура ринку освітніх 
послуг в галузі медицини, яка відображена на рис. 4. 
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Рис. 4. Ієрархічне дерево відносин між видами освітніх по-
слуг, яке побудовано на підставі результатів анкетування 

споживачів

Джерело: авторська розробка.

При використанні даного методу, споживачі (абітурієнти та 
об’єкти навчання) були проанкетовані. Їх просили вказати, де, на 
їх думку, на шкалах зі значеннями важливих показників, розмі-
щується ЗВО. На цих же шкалах споживачів просили розмістити 
«ідеальний» університет. Вважається, що чим ближче фактичні 
показники ЗВО до ідеальних, тим краще відношення до нього з 
боку споживачів [6]. 

Для розрахунку кількісного показника позицій досліджуваних 
закладів на ринку освітніх послуг була застосована  формула П. 
Котлера: 

                                                                             (1)

де: Аb – відношення до ЗВО; Wi – значимість показника і; Ii – 
ідеальне значення показника і; Xi – думка про фактичну величину 
показника і; n   – кількість значимих показників.

 

Більшість авторів, які здійснювали дослідження процесу залучення 
споживачів для виробників товарів, дійшли висновків, що для визначення місця 
торгової марки у її товарній групі, необхідна значна дослідна база даних. Було 
розроблено декілька методик кількісних вимірювань, які були спрямовані на 
порівняння торгової марки з іншими марками за одними критеріями, без 
врахування будь-якого роду відхилень, але з додатковим порівнянням між 
товарними категоріями. Це є складовою марочного принципу управління 
маркетингом, який може бути успішно застосованим і для закладів вищої 
медичної освіти.  

Для ретельного аналізу та створення ефективної маркетингової стратегії 
покращення позиції ЗВО на міжнародному ринку освіти необхідним є отримання 
достовірної інформації про погляди споживачів на існуючі «освітні бренди» та 
формування уяви про «ідеальну марку». Для досягнення цієї мети, західні 
виробники товарів найчастіше використовують метод «ідеальної точки», який 
можна застосовувати і відносно освітніх послуг.  

Для застосування цього принципу необхідним є визначення структури ринку 
з позицій розділення на такі сегменти, в яких послуги всередині одного сегменту 
є близькими на відміну від послуг у різних сегментах. Таке розділення дозволить 
чітко визначити тактику з позиціонування або перепозиціонування існуючих 
послуг, з’ясувати перспективи ринку та визначити необхідні кроки подальшого 
розвитку ЗВМО. 

Найбільш вдалим для застосування закладами вищої освіти, на нашу думку, 
є ієрархічний підхід Hendry, який структурує ринок за принципом дерева та 
дозволяє виявити найбільш вагомі складові вибору споживачів. В результаті 
анкетування потенційних абітурієнтів нами була проаналізована структура ринку 
освітніх послуг в галузі медицини, яка відображена на рис. 4.  

 

Критерій вибору: 
освітній процес 

Традиційні 
лекційні 

курси  

Відеолекції  On-line 
курси  

Практична 
підготовка на 

клінічних базах 
 

Практична 
підготовка в 
віртуальній 

клініці та/або 
симуляційному 

центрі 

Електронна 
бібліотека 
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Метод ідеальної точки (позиції бренду на ринку) належить до 
моделей багатофакторного аналізу, та дозволяє зрозуміти критерії 
абітурієнтів для вибору закладу, та, виходячи з цього, розроби-
ти пропозиції щодо розвитку окремих аспектів надання освітньої 
послуги, маркетингових заходів, що пов’язані із просуванням за-
кладу на різних ринках. 

Проведене нами анкетування виявило дві основні групи вибо-
ру потенційних абітурієнтів: одна віддала перевагу ЗВМО з пе-
реважно традиційними підходами до підготовки магістрів (осно-
вними критеріями стали традиційна форма викладання лекційно-
го матеріалу та практичне навчання «біля ліжка хворого»), інша 
група віддала перевагу ЗВМО з великою кількістю інноваційних 
методів навчання. Повторне слабке розділення в цій групі відбуло-
ся між інноваціями в наданні теоретичного матеріалу (наявність 
електронної бібліотеки, застосування відеолекцій, можливість до-
даткового навчання на оn-line курсах) та оволодінні практичними 
навичками (на базі симуляційних центрів або віртуальних клінік).

Таким чином, здійснений аналіз, дозволив виявити осно-
вні критерії вибору потенційними абітурієнтами того чи іншого 
ЗВМО (за інших рівних умовах), якими є наявність інноваційних 
технологій як в викладанні теоретичного матеріалу, так і в набутті 
практичних навичок. 

Крім критеріїв вибору, наведених на рис. 4, ЗВМО може ви-
користовувати під час аналізу і такі критерії оцінки освітньої по-
слуги, як забезпечення житлом (наявність достатньої кількості 
місць в гуртожитках), комфортність цього житла, комфортність 
умов навчання, наявність власної їдальні, наявність комфортних 
коворкінгових зон, наявність студентського дослідницького цен-
тру або навчального бізнес-інкубатору, наявність сучасного спор-
тивного комплексу, кількість студентів в одній навчальній групі, 
доля професорів серед викладачів закладу, місце закладу в міжна-
родних і національних рейтингах, активність та рівень наукових 
досліджень тощо. Важливим для формування успішного бренду 
є належність ЗВМО до інноваційної інфраструктури (кластеру, 
консорціуму, технопарку чи технополісу). 
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Проте, незважаючи на високу інформативність, такі методи ще 
не використовуються національними ЗВМО через високу склад-
ність та багатоетапність роботи. 

Одним з підходів, який використовується ЗВМО в Україні, є 
розподіл бренду на сутнісні складові: символічно-комунікацій-
ні, функціональні, психологічні та інтелектуальні.  Ряд авторів 
(Аакер Д. [3], Івашова Н. В. [8] та інш.) запровадили розподіл 
впливу бренду на сфери формування конкурентних переваг ор-
ганізації, виділивши: (1) комунікаційну (формування іміджу та 
репутації; чіткий розподіл цінностей; гарантування додаткових 
вигод; задоволення емоційної потреби споживача); (2) цінову 
(додатковий прибуток, зумовлений вартістю бренда); (3) розпо-
дільчу (забезпечення стабільності роботи та ефективності каналів 
розподілу), а також (4) товарну сфери (неможливість копіювання 
бренда конкурентами). Такий погляд значно покращив розуміння 
певних аспектів формування маркетингової стратегії ЗВМО.

Але, бренд лише формує додаткові конкурентні переваги 
ЗВМО у комунікаційній, ціновій, товарній та розподільчій сфе-
рах. Для підвищення ринкової позиції закладу та ефективного 
використання створеного бренду необхідним є управління визна-
ченими конкурентними перевагами, або брендинг. О. В. Мороз 
акцентує увагу на тому, що брендинг – це творчість, заснована 
не лише на глибокому економічному знанні ринку, а й на знанні 
основних правових і соціально-культурних питань [11].  Тому 
прямий зв’язок процесу управління брендом з маркетинговою 
стратегією та діяльністю ЗВМО є надзвичайно важливим та по-
требує постійної підтримки.

Для ефективного управління брендом та підвищення рівня 
конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх по-
слуг необхідно враховувати чотири головні складові процесу 
(Чернишова Л. О. [17]): 

1) позиціонування бренду для цільової аудиторії;
2) забезпечення операційних і організаційних умов для 

успішного виходу на ринок;
3) механізм управління позиціонуванням бренду, тобто ефек-

тивного досягнення мети позиціонування;
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4) формування концепції довгострокового бачення бренду, 
тобто бренд-стратегії.

Таким чином, через брендинг формується нова форма взає-
мовідносин ЗВМО та стейкхолдерів, коли переваги конкурентних 
освітніх послуг переходять до емоційної сфери споживача. 

Успішний брендинг на міжнародному ринку освітніх послуг 
потребує розробки ефективної стратегії, яка повинна передбачати 
основні напрями управління брендом та може задіяти відразу де-
кілька типів стратегічного управління брендами [9]: 

1. Стратегія розширення товарної лінії (випуск додаткових 
товарних одиниць у тій же категорії товарів, під тим же брендом 
із новими характеристиками). Стосовно діяльності ЗВО – це не 
лише розширення ліцензійного обсягу (відкриття філій тощо), 
але й впровадження нових форм навчання крім денної (вечірньої, 
заочної, дистанційної тощо).

2. Стратегія розширення меж використання бренду (викорис-
тання успішних марочних назв для випуску нових або модифіко-
ваних товарів у новій категорії). Для ЗВО ця стратегія передбачає, 
наприклад, впровадження декількох мов викладання.

3. Стратегія мультимарок (створення додаткових брендів в 
одній і тій же категорії товарів). Для надання освітніх послуг ця 
стратегія передбачає створення нових факультетів із розширен-
ням переліку спеціальностей.

4. Стратегія корпоративних брендів (просування всіх това-
рів організації на ринок під єдиним брендом) та стратегія нових 
брендів (виробництво нової категорії товарів). Ця стратегія перед-
бачає представництво всіх філій, окремих структурних підрозді-
лів (наприклад, навчально-наукового інституту в складі універси-
тету) та спільних підприємств з іншими установами та закладами 
під маркою закладу. 

Висновки та пропозиції. Глобалізація ринків освітніх послуг 
та ринків праці призводить до необхідності посилення медични-
ми закладами вищої освіти своїх позицій на національному та сві-
товому ринках освітніх послуг. В цих умовах брендинг є дієвим 
інструментом формування та підтримання конкурентоспромож-
ності цих закладів. Побудова позитивної репутації серед співро-
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бітників закладу та стейкхолдерів, створення оптимальної кому-
нікаційної системи та ефективна політика управління брендом 
закладу мають стати важливою частиною його стратегії розвитку.

На ринку освітніх послуг брендом є не лише сам заклад вищої 
медичної освіти, а й його окремі продукти (унікальні індивідуа-
лізовані освітні послуги), а формування бренду – це складний ба-
гатофакторний процес поєднання множини стратегій та підходів.

На відміну від інших організацій, для формування успішної 
стратегії розвитку закладу вищої медичної освіти та створення 
сильного індивідуалізованого бренду необхідно використову-
вати стратегію «7Р», яка включає важливі для ЗВМО додаткові 
інструменти: людський потенціал (співробітники, стейкхолдери, 
абітурієнти), процес взаємодії закладу та споживачів (системи за-
безпечення якості освіти, зворотного зв’язку, впровадження сту-
дентоцентрованих та інноваційних підходів в освітній процес, 
CRM-система)  та фізичне середовище (матеріально-технічна 
база, гуртожитки, інфраструктура тощо).

Для досягнення успіху в формуванні сильного бренду ЗВМО як 
основні складові необхідно виділити франт-офіс бренд (зовнішні 
характеристики) та бек-офіс бренд (внутрішнє середовище).

Якість сформованого бренду цілком залежить від розуміння 
керівництвом закладу значущості відмінних рис свого закладу 
та усвідомлення відмінностей в сприйнятті закладу зовнішніми 
та внутрішніми стейкхолдерами. Від цього розуміння залежить 
отримання закладом таких переваг як пізнаванність на ринку 
освітніх послуг, позитивна динаміка джерел фінансування, зрос-
тання рівня академічної доброчесності, підвищення рівня профе-
сорсько-викладацького складу та зростання конкурентоспромож-
ності випускників на ринку праці.

Для підвищення ефективності управління брендом та покра-
щення позиції ЗВМО на міжнародному ринку освітніх послуг 
необхідним є ретельний аналіз поглядів споживачів на існуючі 
«освітні бренди». Для отримання найбільш достовірної  інформа-
ції існує декілька моделей багатофакторного аналізу, серед яких 
метод «ідеальної точки», який дозволяє змоделювати «Ідеальну 
марку», є найціннішим стратегічним інструментом формування 
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взаємовідносин ЗВМО та стейкхолдерів з порівняльною оцінкою 
останніми відповідності очікувань реальному становищу закладу. 
Цей метод також є ефективним інструментом формування страте-
гії розвитку для досягнення стійкої «позитивної суспільної дум-
ки» споживачів, яка і є одним з найголовніших завдань брендингу.
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BRAND MANAGEMENT OF THE MEDICAL 
UNIVERSITY 

The article analyzes the main ways to create a brand of higher education and 
approaches to successful management of this brand. The main components of the brand 
of the institution of higher medical education and effective means of sustainable con-
solidation of the Ukrainian ZVMO in the world market of educational services were 
characterized.

A special place in gaining a stable position in the global and domestic education 
markets is branding, which is an effective tool for building and maintaining competitive-
ness. The author analyzes the formation of the brand by institutions of higher medical 
education.

Keywords: market of educational services; brand; branding; academic reputa-
tion; marketing communications.
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«НОВА НОРМАЛЬНІСТЬ» ПРОФЕСІЙНОЇ СИСТЕМИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ

В даній статті проведено дослідження особливостей розвитку професійного 
менеджменту в умовах реалізації положень Декларації «Нова нормальність». 
Дана розгорнута характеристика концептуальних положень Декларації «Нова 
нормальність». Визначені головні пріоритети розвитку професійного менеджменту в 
сучасних умовах. Представлена концепція інтегральної якості професійної системи 
менеджменту. Доповнена характеристика процесу системної взаємодії ефективності 
і результативності управлінської діяльності. Запропоновані концептуальні акценти 
щодо визначення ефективності і результативності управлінської праці. Доводиться 
необхідність трансформації змісту формування ефективності в процесі професійного 
навчання. Визначається роль управлінських інновацій, які по статусу повинні бути на 
рівні технологічних інновацій, а в кращих випадках визначати їх появу і впровадження. 
Доводиться необхідність подальшого розвитку системи управлінської освіти і адаптованої 
професійної підготовки управлінських кадрів. Розглядається вплив штучного інтелекту на 
розвиток менеджменту. Пропонується використання можливостей штучного інтелекту 
третьої хвилі для розробки і прийняття управлінських рішень. Особливо акцентується 
увага на відповідальності професійного менеджменту за сучасний розвиток окремих 
організацій і суспільства в цілому. Доводиться необхідність прямого впливу професійного 
менеджменту на процес забезпечення повного інноваційного циклу.  Визначається роль 
професійного менеджменту в розвитку процесу капіталізації інтелектуальних людських 
ресурсів у форматі інтелектуального і управлінського капіталів.

Ключові слова: професійна система менеджменту; декларація «Нова 
нормальність»; штучний інтелект; сингулярність; принципи інтегральної якості 
менеджменту; ефективність і результативність управлінської діяльності; професіоналізація 
менеджменту; інтелектуальний капітал; управлінський капітал; інноваційна динаміка 
менеджменту; управлінська наука; креативність; управлінські інновації. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Визначні 
досягнення менеджменту в ХХ столітті сьогодні все більше 
нагадують нам класику управлінської науки, яка пройшла епоху 
модерну з достатньо високими результатами для індустріального 
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способу виробництва. В умовах постіндустріальної реальності, 
яка формує нові орієнтири інноваційного розвитку професійної 
системи менеджменту, виникає потреба в активізації якісного 
управлінського супроводу процесів четвертої промислової ре-
волюції «Індустрія 4.0». Особливої уваги заслуговують процеси 
капіталізації інтелектуальних людських ресурсів у форматі ін-
телектуального капіталу і у форматі інтегральної якості профе-
сійного менеджменту – управлінського капіталу. Управлінський 
капітал формується в умовах досягнення необхідної ефективнос-
ті (управлінський потенціал) і результативності (практичне до-
сягнення поставлених цілей), які в процесі взаємодії і системної 
адаптації сприяють появі інтегральної якості професійної системи 
менеджменту [7]. Нові орієнтири розвитку професійної систе-
ми менеджменту в період формування і розвитку інноваційної 
економіки називають менеджментом «нової нормальності», 
принципові позиції і нові умови розвитку якого представлені в 
Декларації «нової нормальності» менеджменту [1]. Крім того, 
розвиток професійної системи менеджменту в умовах значного 
поширення цифрових технологій і сингулярності створює 
нові можливості управлінської діяльності, які, в першу чергу, 
пов’язані з третьою  хвилею розвитку штучного інтелекту. Все 
це, визначає необхідність актуалізації управлінських досліджень, 
які удосконалюють «нову нормальність» розвитку професійної 
системи менеджменту. 

Аналіз останній досліджень і публікацій. Дослідження 
професій-ної системи менеджменту в період розвитку процесів 
четвертої промислової революції стає все більше важливим 
завданням, але більшість досліджень цієї тематики поки тільки 
починають набирати силу. Ключовими авторами в дослідженні 
цих питань є Т. Блуммарт, С. ван ден Брук, Д. Гоулман, М. 
Куку, М. Кричевський, Е. Кузнєцов, Р. Курцвейл, Ли Кай-
Фу, Ф. Малік, Р. Хант, Г. Хемел, Р. Флоріда, К. Шваб. В той же 
час, більшість проблем, пов’язаних з «новою нормальністю» 
менеджменту ще потребують подальших досліджень. Особливо 
це стосується проблем адаптації менеджменту до процесів 
четвертої промислової революції та сингулярності, використан-
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ня менеджментом з метою якісного прийняття управлінських 
рішень штучного інтелекту третьої хвилі, також важливим є 
дослідження процесів капіталізації інтелектуальних людських 
ресурсів, визначення критеріїв і показників інтегральної якості 
професійної системи менеджменту.

Постановка завдання. Дослідження загальних проблем 
трансформації професійної системи менеджменту «Нової 
нормальності», що пов’язано з розвитком процесів четвертої 
промислової революції в епоху сингулярності. Визначення осо-
бливостей інтегральної якості професійного менеджменту в 
умовах системної взаємодії ефективності та результативності 
управлінської діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Завдання 
сучасного менеджменту все більше означають його здатність 
вирішувати проблеми інноваційного розвитку економіки і 
суспільства,  в яких існує досить велика кількість невирішених 
проблем і концентрація старих інститутів, які використовують 
неефективні механізми інституціонального розвитку. Все це 
приводить до того, що велика кількість управлінських кадрів 
різного рівня і технологічної направленості не мають професійних 
можливостей до необхідного вирішення проблем. Але, що більше 
повинно хвилювати суспільство, виникає не стільки дефіцит 
управлінських кадрів, стільки їх масова неспроможність «в 
принципі» якісно займатися управлінською діяльністю. Найбільш 
масова професійна управлінська діяльність не забезпечена зовсім 
системною професійною управлінською підготовкою [11, с. 77], 
що стає основою для повної профанації системи менеджменту і 
її нездатності в такій професійній формі вирішувати проблеми 
сучасного суспільства. Ця реальність потребує негайного 
втручання для запуску процесів професіоналізації управлінської 
діяльності, яка сьогодні знаходиться в досить занедбаному стані. 
Як влучно і образно висловився з цього приводу Ф. Малік: « ні 
одна людина не зайшла би в літак, якби його пілоти мали такий же 
рівень професійної підготовки, який мають більшість менедже-
рів» [11, с. 77-78]. Цей вислів є досить дивним тому, що в даному 
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випадку мова не йде про українських менеджерів, а, скоріше, ме-
неджерів Західної Європи, яких в Україні розглядають як взірець. 
Проблема дійсно потребує негайного втручання і професійного 
визначення як з позицій управлінської науки і практики, так і 
системи менеджмент-освіти.

Зрозуміло, що Україна, маючи достатньо високий рівень роз-
витку людського капіталу, потенціал в розвитку інформаційних 
технологій, природні та кліматичні умови для розвитку агро-
промислового виробництва, досить розвинуту транспортну 
інфраструктуру повинна стати активним учасником процесів 
розвитку інноваційного і цифрового суспільства. Виникає го-
стра проблема, яка визначає низьку якістю управлінського 
супроводу реформаторського курсу, що прямо пов’язано з 
розвитком професійного менеджменту і досягнення ним 
глобальної конкурентоспроможності. Це є, як ми бачимо, не 
тільки українською проблемою, на відсутність адекватно-
го управлінського супроводу процесів четвертої промислової 
революції вказує К. Шваб [16, с. 17-18]. Менеджмент повинен 
активно працювати над практичною реалізацією базових ідей 
Декларації «Нова нормальність», яка має перспективне значення 
і для України. Положення цієї Декларації визначають нові якості 
менеджменту, які він повинен здобути в результаті розвитку 
процесів професіоналізації управлінської діяльності. Визначимо 
ці особливості розвитку професійного менеджменту в умовах ба-
зових положень Декларації «Нова нормальність» [1, с. 17-20]:
−	 значне прискорення наукового і технологічного розвитку у всіх 

областях науки, що серйозно вплине на всі сфери діяльності 
людей і суспільства;

−	 прискорення наукового прогресу потребує перезавантажен-
ня управлінського мислення (менеджмент буде будуватися на 
зв’язності, кооперації, креативності, гнучкості и залученості) 
[7, с. 53-54];

−	 філософія менеджменту в термінах економіки масштабу, нор-
мального або стандартного виробництва і порівняння з най-
кращими зразками буде архаїчною практично застарілою;
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−	 товари «широкого вжитку» поступляться місцем «спеціальним 
продуктам», що спричинить перехід від орієнтації «на про-
дукт» до орієнтації «на рішення» (масове виробництво посту-
питься місцем штучним розробкам, виробництву, продажу і 
сервісу);

−	 проривні технології, включаючи, наприклад, 3D - друк, великі 
дані, нанотехнології і соціальні платформи зроблять штучне 
виробництво новою нормальністю;

−	 вища освіта і прямий доступ до інтелектуальних баз даних 
стимулює розвиток клієнтів з позицій їх інформованості, мож-
ливостей самостійного визначення характеристик товарів, 
розміщення замовлень і способів оплати;

−	 традиційне виробництво, яке було основою першої та другої 
промислових революцій буде вважатися «гігієнічним факто-
ром» (його наявність буде непоміченою, а його відсутність - 
викликати негативну реакцію); процеси виробництва стануть 
цифровими і повністю автоматизованими;

−	 технологія блокчейн стане стандартним способом ринкових 
транзакцій, а процеси повністю інтегрованими [7, с. 58-59];

−	 стають потрібні фахівці високої якості з більш високим 
коефіцієнтом EQ (емоційний інтелект), ніж IQ (раціональне и 
логічне мислення), а в менеджменту вирішальну роль будуть 
грати фахівці з високим EQ [2; 3];

−	 недовіра ліквідується і їй на зміну приходить довіра 
(мультидисциплінарні управлінські команди з ініціативою 
знизу, зацікавленість, залученість, натхнення, свобода в 
обмеженості як нове кредо менеджменту);

−	 покупці, клієнти можуть ставати постачальниками нових ідей, 
або виступати в якості інвесторів, фінансуючи окремий про-
ект або входити в нього як фрілансер;

−	 комп’ютери, які будуть самі навчатися, стануть розумніші за 
людей, що свідчить про прихід епохи сингулярності;

−	 розвиток інформаційних і комунікаційних технологій (на 
основі вдосконалення алгоритмів великих даних, штучно-
го інтелекту і квантових комп’ютерів) забезпечить розвиток 



325

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

процесів сингулярності;
−	 сучасні процеси технологічного розвитку змінять назавжди 

наш світ, і зокрема, ринок праці (з’явиться нове покоління 
працівників), умови та принципи роботи компаній, а також 
з’являться нові моделі менеджменту.

Як ми бачимо з Декларації «Нова нормальність», процеси 
професіоналізації управлінської діяльності мають будуватися 
на цих принципово нових положеннях соціально-економічного 
і технологічного розвитку сучасного суспільства. Як визначає 
Р. Курцвейл, що сингулярність вже знаходиться близько і на-
ступить вона приблизно в 2035 році [1, с. 14]. Справа в тому, що 
«еволюційний процес має тенденцію прискорюватися (за рахунок 
ускладнення абстракцій), а його результати за складністю і мож-
ливостям змінюються експоненціально. Р. Курцвейл називає цей 
феномен «законом прискорення віддачі», і він має відношення 
як до біологічної, так і до технологічної еволюції. Так, еволюція 
технологій привела до створення комп’ютера, який, в свою чер-
гу, дозволив в значній мірі розширити наші знання і зв’язати між 
собою інформацію з різних областей знання. Інтернет також є 
підходящим і виразним прикладом здатності ієрархічної системи 
охоплювати великий обсяг інформації, зберігаючи при цьому свою 
структуру. Сам світ влаштований за принципом ієрархії» [9, с. 9].

Таким чином, лінійне мислення в нелінійному світі стає 
марним, професії, пов’язані з отриманням певного алгорит-
му знань зникнуть, в школах і університетах необхідно роз-
вивати систему отримання фундаментальних знань і на них 
будувати такі необхідні якості як інноваційність, креатив-
ність, сила уяви, потенціал творчості та професійної культури  
[15, с. 353]. Сьогодні, університетська управлінська освіта, на 
жаль, в більшості випадків, побудована по певному алгоритму, і 
вона потребує системної трансформації з позицій новий завдань 
для менеджменту і в контексті розвитку штучного інтелекту 
(табл. 1).

Важливо зазначити, що професійна система менеджменту 
для досягнення адекватних форм розвитку процесів четвертої 
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промислової революції, сама повинна досягти інтегральної 
якості. Цей розвиток професійного менеджменту пов’язаний з 
дослідженням системної взаємодії ефективності і результативності 
управлінської діяльності. Концепцію інтегральної якості 
професійної системи менеджменту запропонував в своїх 
дослідженнях Е. А. Кузнєцов [6; 7]. Дана концепція опирається 
на п’ять базових принципів розуміння управлінської праці.

Таблиця 1 
Чотири хвилі штучного інтелекту

Хвилі штучного 
інтелекту

Характерні риси

Перша хвиля:    
Штучний інтелект 
Інтернету

Це в основному рекомендаційні алгоритми: вони 
вивчають наші особисті уподобання, а потім 
пропонують контент, підібраний спеціально для нас. 
Ефективність цих механізмів залежить від даних, до 
яких у них є доступ. Ця хвиля ґрунтується на діях 
інтернет-користувачів, які автоматично позначають 
дані при перегляді.

Друга хвиля: 
Штучний інтелект 
для бізнесу

Основна ідея полягає в тому, що традиційні компанії 
автоматично позначають величезні обсяги даних 
протягом десятиліть. Всі ці дії створюють розмічені 
точки даних: до кожного набору ознак прив’язується 
певний результат. Бізнес шукає в базах даних приховані 
кореляції, він спирається на всі коли-небудь прийняті 
рішення і досягнуті результати і використовує помічені 
дані для навчання алгоритму, здатного працювати 
краще найдосвідченіших фахівців. 

Третя хвиля: 
Штучний інтелект 
сприйняття

Алгоритми тепер можуть об’єднувати пікселі 
фотографій, аудіозаписів, відеозаписів в значимі 
кластери і розпізнавати об’єкти, користуючись тими ж 
механізмами, що й наш мозок. Навколишній нас світ 
буде оцифровуватися завдяки поширенню датчиків і 
інтелектуальних пристроїв. Ці пристрої перетворюють 
реалії фізичного світу в цифрові дані, які потім можуть 
бути проаналізовані і оптимізовані за допомогою 
алгоритмів глибокого навчання.
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Четверта хвиля: 
Штучний   інтелект 
автономний  

Являє собою інтеграцію і апогей всіх досягнень 
попередніх етапів. З’являється можливість об’єднати 
здатність машин та оптимізації на основі масиву даних 
з їх новими набутими сенсорними можливостями. 
В результаті злиття воєдино цих надлюдських 
можливостей машини знайдуть дар не тільки розуміти 
навколишній світ – а й змінювати його.

Джерело: складено на основі 8, с. 100-101; 10, с. 109.

Перше. Результативність менеджменту є базовою в системі 
розгляду сучасної управлінської діяльності. Без результативності 
дій менеджмент, як такий, не потрібен і його негайно треба 
замінити, або знайти можливості для  необхідного підвищення 
професійної компетенції діючого управлінського персоналу, 
якщо він до необхідного професійного розвитку показує здібності, 
бажання і базовий рівень компетентності. 

Друге. В управлінській діяльності досить часто використо-
вується категорія «ефективність», яка розглядається як 
комплексний показник бізнес-процесу, який характеризується 
такими властивостями, як результативність, адекватна ресурсна 
наповненість і оперативність. При цьому під результативністю  
розуміють здатність процесу давати потрібний результат. В 
більшості випадків «результативність» та «ефективність» 
розглядаються як взаємодоповнюючі категорії, причому якщо 
результативність – уміння вибрати основну мету і її досягнути, то 
ефективність – вміння правильно використовувати ресурси для 
досягнення мети, особливо ресурси професійних управлінських 
знань.       

Третє. Категорії «ефективність» і «результативність» 
не є тотожними явищами, проте вони взаємозалежні і 
взаємодоповнюючі. Необхідно розмежовувати ці категорії і 
розуміти, що результативність дає можливість чітко встановити 
головні і другорядні цілі, а також визначити стратегію 
функціонування організації або підприємства на основі 
аналізу показників ефективності, а ефективність характеризує 
взаємозв’язок між витраченими ресурсами і досягнутими 
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результатами. Сьогодні управлінська діяльність стає все 
більше інтелектуальною працею, яка потребує високого рівня 
професіоналізму та інноваційної динаміки розвитку управлінських 
кадрів. Тому значення ефективності менеджменту зростає і 
потребує адекватного наукового, аналітичного і практичного 
удосконалення.

Четверте. Щоб вимірювати результативність, потрібно мати 
чітко визначені цілі і плани, тобто, необхідна розроблена стратегія 
діяльності. Без цього ми не будемо мати точки відліку для оцінки 
результативності. Серед первинних якостей управлінського пер-
соналу  потрібно визначити саме уміння створювати майбутній 
простір і знати, як підлеглі можуть його правильно заповнювати 
для досягнення поставленої мети.

П’яте. Під інтегральною результативністю менеджменту 
розуміється система факторних оцінок ефективності менеджменту, 
яка дає дифузію результатів. Це значним чином збільшує сукупну 
результативність дій менеджменту і створює можливості для 
системного розкриття професійного потенціалу управлінських 
кадрів. Поняття «інтегральний» означає, що в окремо взятій сфері 
прагнуть синтезувати в єдину складну модель методи і теорії, 
які довели свою коректність в певних контекстах. Крім того, 
інтегральність відрізняється від всього іншого тим, що не дає йти 
в радикалізм спеціалізації, без підтягування інших напрямків, в 
осмисленні чогось, що завжди представляє багатомірність, а не 
примітивну пряму лінію дій. 

Сучасний інноваційний процес в повній мірі є сферою 
діяльності професійного менеджменту, який разом з інвестором 
забезпечує повноту інноваційного циклу – від наукового проекту 
до практичного впровадження. Сама управлінська інновація по-
винна сьогодні  вже отримати однаковий статус з технологічною 
інновацією. На цьому акцентує увагу Г Хемел, який зазначає, що 
«мета менеджменту – спочатку помножити, а потім об’єднати 
зусилля людей, отримати від них більше звичайного за рахунок 
відповідних інструментів, стимулів і умов роботи, а потім скласти 
зусилля так, щоб разом люди домоглися більшого, ніж поодинці. 
Компанії отримують перевагу, коли придумують кращі способи 
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множення і об’єднання зусиль, розсуваючи межі можливого 
для окремої людини і групи людей. Такою є мета управлінської 
інновації» [14, с. 263-264]. 

Інноваційна динаміка розвитку професійної системи 
менеджменту потребує системного пошуку управлінських 
інновацій, які змінюють процеси формування ефективності 
(професійного потенціалу) і результативності (практичне 
досягнення цілей). В процесі взаємодії адаптований форм 
ефективності і результативності управлінської діяльності 
народжується нові якісні форми професійного менеджменту, який 
буде відповідати потребам «Нової нормальності».

Висновки та пропозиції. Визначаючи особливості розвитку 
професійної системи менеджменту в умовах реалізації положень 
Декларації «Нова нормальність» необхідно звернути увагу на 
наступне:
1. Процеси професіоналізації управлінської діяльності потребу-

ють не просто найскорішого запуску, але і продуманої системи 
змісту управлінської підготовки особливо на рівнях первинної 
управлінської освіти і адаптаційної професійної підготовки. 
Саме ці рівні професіоналізації створюють основу професії і 
систему спеціалізованих управлінських знань.

2. Якість управлінської діяльності (системна взаємодія 
ефективності і результативності) є  пріоритетним фактором 
збереження позитивного статусу менеджменту в цифровому 
суспільстві. И особливо важливим є те, що професійний ме-
неджмент несе повну відповідальність за відсутність розви-
тку окремої організації, інститутів державного і громадського 
управління та за позитивний інноваційний розвиток суспіль-
ства в цілому.

3. Окремим важливим завданням професійного менеджменту є 
його діяльність щодо формування інтелектуального і управлін-
ського капіталів організації. Процеси капіталізації інтелекту-
альних людських ресурсів можуть мати позитивний результат 
тільки в контексті реалізації концептуальних положень і прин-
ципів інтегральної якості професійної системи менеджменту.

4. Розвиток штучного інтелекту і процеси сингулярності про-
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фесійний менеджмент повинен активно використовувати при 
розробці та впроваджені управлінських рішень. Якість управ-
лінської діяльності визначається якістю прийнятих управлін-
ських рішень, які дали необхідний позитивний результат.

5. Сучасна управлінська діяльність може мати інноваційну під-
тримку тільки на основі розвитку науки, особливо фундамен-
тальної. Управлінські інновації можуть і повинні бути не тільки 
на рівні технологічних інновацій, але і, що важливо, визначати 
їх появу і впровадження. Розвиток управлінської науки повинен 
стати пріоритетом інноваційної і цифрової економіки. 
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«НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В данной статье проведено исследование особенностей развития 
профессионального менеджмента в условиях реализации положений Декларации «Новая 
нормальность». Дана развернутая характеристика концептуальных положений Декларации 
«Новая нормальность». Определены главные приоритеты развития профессионального 
менеджмента в современных условиях. Представлена концепция интегрального 
качества профессиональной системы менеджмента. Дополнена характеристика процесса 
системного взаимодействия эффективности и результативности управленческой 
деятельности. Предложены концептуальные акценты по определению эффективности и 
результативности управленческого труда. Доказывается необходимость трансформации 
содержания формирования эффективности в процессе профессионального обучения. 
Определяется роль управленческих инноваций, которые по статусу должны быть на 
уровне технологических инноваций, а в лучших случаях определять их появление и 
внедрение. Доказывается необходимость дальнейшего развития системы управленческого 
образования и адаптированной профессиональной подготовки управленческих кадров. 
Рассматривается влияние искусственного интеллекта на развитие менеджмента. 
Предлагается использование возможностей искусственного интеллекта третьей волны для 
разработки и принятия управленческих решений. Особенно акцентируется внимание на 
ответственности профессионального менеджмента за современное развитие отдельных 
организаций и общества в целом. Доказывается необходимость прямого влияния 
профессионального менеджмента на процесс обеспечения полного инновационного 
цикла. Определяется роль профессионального менеджмента в развитии процесса 
капитализации интеллектуальных человеческих ресурсов в формате интеллектуального и 
управленческого капитала.

Ключевые слова: профессиональная система менеджмента; декларация «Новая 
нормальность»; искусственный интеллект; сингулярность; принципы интегрально 
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профессионализация менеджмента; интеллектуальный капитал; управленческий 
капитал; инновационная динамика менеджмента; управленческая наука; креативность; 
управленческие инновации.
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«NEW NORMALITY» OF THE PROFESSIONAL 
MANAGEMENT SYSTEM

In this article the research of features of development of professional management in 
the conditions of realization of provisions of the Declaration “New normality” is carried out. A 
detailed description of the conceptual provisions of the Declaration “New Normality” is given. The 
main priorities for the development of professional management in modern conditions have been 
identified. The concept of integral quality of professional management system is presented. The 
characteristic of process of system interaction of efficiency and efficiency of administrative activity 
is added. Conceptual accents on definition of efficiency and efficiency of administrative work are 
offered. The necessity of transformation of the content of formation of efficiency in the process of 
professional training is proved. The role of managerial innovations is determined, which by their 
status should be at the level of technological innovations, and in the best cases to determine their 
emergence and implementation. The necessity of further development of the system of manage-
rial education and adapted professional training of managerial personnel is proved. The influence 
of artificial intelligence on the development of management is considered. It is proposed to use 
the capabilities of third-wave artificial intelligence to develop and make management decisions. 
Particular emphasis is placed on the responsibility of professional management for the modern 
development of individual organizations and society as a whole. The need for direct influence of 
professional management on the process of ensuring a complete innovation cycle is proved. The 
role of professional management in the development of the process of capitalization of intellectual 
human resources in the format of intellectual and managerial capital is determined.

Key words: professional management system; declaration “New normality”; artificial 
intelligence; singularity; principles of integral quality of management; efficiency of management; 
professionalization of management; intellectual capital; managerial capital; innovative dynamics 
of management; management science; creativity; management.    
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СТРУКТУРИЗАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ 

У статті досліджуються теоретичні аспекти структуризації національної 
економіки в трансформаційних умовах. Обґрунтовано, що процес трансформації 
представляє собою безперервне якісне розширення меж змін системи розвитку 
національної економіки. Доведено, що індикатор  адаптивності державного 
регулювання системи національної економіки відображає шкалу адаптації, а 
також сам механізм, який підлаштовується до зміни сегментів економіки на 
макро- та мезорівнях. Даний  показник виявляє можливість процесу масштаб-
ного регулювання моделі національного середовища звикнути до нових умов. 
З’ясовано, що економічна адаптація представляє собою пристосування механізму 
регулювання складових національної економіки до динамічних умов зовнішнього 
середовища. Сегментація структурних змін надає можливість зробити висновок, 
що в результаті адаптації механізм регулювання структури макрорівня формує 
якісно нову систему, яка відповідає сучасним вимогам та тенденціям глобалізації. 
Доведено, що механізм державного впливу за допомогою методів трансформації 
та адаптації ринкових важелів забезпечує довгостроковий та стабільний розвиток 
національного макроекономічного середовища. Формування збалансованої 
системи державного регулювання базується на вирішенні завдань, які спрямовані 
на досягнення стратегічних цілей щодо стійкого соціально-економічного 
розвитку та підвищення добробуту населення, враховуючи тенденції глобалізації. 
Визначені принципи, які спрямовані на забезпечення результативного державного 
регулювання національної економіки в умовах глобалізації.

Ключові слова: державне регулювання; національна економіка; 
глобалізація; макроекономічне середовище.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес 
інтеграції національної економіки в міжнародний простір 
вимагає від держави створення умов впровадження пріоритетних 
напрямків розвитку у взаємозв’язку з ринковими механізмами, 
що забезпечує стабільність функціонування суб’єктів 
господарювання та соціальну збалансованість у суспільстві. 

Досліджуючи соціально-економічний стан України, необхідно 
враховувати, що процес структурної перебудови національної 
економіки здійснюється паралельно з формуванням нормативно-
правової бази, яка регулює питання економічної, соціальної та ін-
новаційно-інвестиційної діяльності, та структуризації інституційних 
сегментів. На підставі досвіду промислово-розвинених країн і 
наукових досліджень українських вчених сформовано базові 
напрями та інструменти державного регулювання економіки, які 
потребують теоретичного обґрунтування щодо питань структуризації 
національної економіки в трансформаційних умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання впливу 
держави на структуру національної економіки в сучасних умовах 
досліджувались у роботах багатьох  науковців, а саме: О. Амоші, 
Ю. Бажала, О. Веклич, О. Гойчук, В. Гриньової, М.  Долішньо-
го, М. Данько, Л. Дідківської, В. Малиновського, Б.  Пасхавера, 
Ю.  Пахомова, Т. Пепа, Ю. Сафонова, Г. Григор’єва,  Ю. Мельника, 
Є. Масленнікова, В. Борщ, І. Ломачинської  та інших. Незважаючи на 
значний науковий внесок дослідників, залишаються деякі напрямки, 
які потребуюсь додаткової оцінки в межах визначеної проблематики. 

Фундаментом вирішення даного завдання повинен бути 
комплекс критеріїв, який визначає результативність державного 
впливу та ефективність трансформації структури національної 
економіки з точки зору забезпечення стабільності економічного 
зростання. Інноваційний комплекс заходів, спрямований на 
трансформацію  складових національного середовища в сучасних 
макроекономічних умовах передбачає формування системи 
принципів та загальних аспектів регулюючого впливу. 

Постановка завдання. Дослідити теоретичні аспекти 
структуризації національної економіки в трансформаційних 
умовах. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження 
результативності за допомогою впливу регулюючого  індикатора 
на структуру національної економіки ініціює впровадження 
механізмів, які спрямовані на реалізацію стабільного економічного 
розвитку, що, в свою чергу, є важливим показником регулювання 
сегментів економіки. Аналіз результативності передбачає 
розробку стратегії, яка включає: мету і пріоритети, завдання, 
принципи, засоби та методи, а також механізми та ризики. 

Зазначимо, що процес трансформації представляє собою 
безперервне якісне розширення меж змін системи розвитку 
національної економіки. Треба зазначити, що він повинен 
складатися з функціонального та дієвого механізму переходу 
з одного етапу до іншого. В свою чергу, під економічною 
трансформацією розуміється постійний еволюційний процес  
змін  економічних систем на шляху до формування інноваційної 
моделі економіки держави.  

Важливо підкреслити, що законами трансформації є закони 
руху всієї економічної системи, які залежать від ринкових 
важелів, а також факторів впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

Індикатор адаптивності державного регулювання системи 
національної економіки відображає шкалу адаптації, а також сам 
механізм, який підлаштовується до зміни сегментів економіки на 
макро-та мезорівнях. Даний  показник виявляє можливість про-
цесу масштабного регулювання моделі національного середови-
ща звикнути до нових умов. 

Деякі автори вважають, що державне регулювання – це 
комплекс економічних і політичних заходів, які здійснюють 
державні органи з метою координації економічних процесів, 
спрямованих на підтримку оптимальних пропорцій суспільного 
виробництва і запобігання в ньому кризовим ситуаціям [2]. 

Зазначимо, що критеріями оптимальності структури 
національної структури є: виробництво товарів і послуг, які 
забезпечують максимальне задоволення суспільних потреб, 
а також мінімізують витрати економічних ресурсів на їх 
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виготовлення; сприяння довгостроковим темпам економічного 
зростання за умови узгодження використання ресурсів із 
швидкістю їх оновлення; забезпечення переходу економічної 
системи до вищого якісного стану; стимулювання максимального 
використання результатів наукового прогресу; спеціалізація 
країни у світовому поділі праці [1].

Аналіз результатів дослідження підкреслює, що економічна 
адаптація представляє собою пристосування механізму 
регулювання складових національної економіки до динамічних 
умов зовнішнього середовища. Сегментація структурних змін дає 
можливість зробити висновок, що в результаті адаптації механізм 
регулювання структури макрорівня формує якісно нову систему, 
яка відповідає сучасним вимогам та тенденціям глобалізації. 

При цьому оптимальність структури національної економіки 
залежить від можливості держави в процесі регулюючого впливу 
на макроекономічне середовище  реагувати та впливати на 
динаміку можливих умов ринкового механізму через внутрішні 
заходи, інструменти, важелі та за допомогою оперативних й 
ефективних управлінських рішень. 

Процес обґрунтування та забезпечення високої результативності 
впливу регулюючого спектру на складові національної економіки 
пов’язаний з окремими принципами. 

В першу чергу, це формування динамічного державного 
впливу на структуру макроекономічного середовища на 
підставі ефективного та збалансованого комбінування основних 
економічних регуляторів: грошових, кредитних, податкових, 
пільгових, цінових, які повинні відрізнятися системністю та 
гнучкістю застосування.

На другому місці, принцип здійснення оптимального поєднання 
системи зростання національної економіки на основі стрімкого 
просування складових її структурних сегментів; забезпечення 
стійкого розвитку ринкових систем саморегулювання; 
формування ефективної структури національного макроеко-
номічного середовища для стійкості економічного росту; раціо-
нального економічного впливу на виробництво, стандартизацію 
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з метою забезпечення векторного спрямування на розширене 
відтворення;трансформація внутрішнього комплексу щодо 
розвитку національної економіки з урахуванням світових 
економічних тенденцій.

Таким чином, сучасні умови підкреслюють об’єктивну 
необхідність активізації регулюючого впливу держави на 
сегменти національної економіки з метою забезпечення її 
прогресивного перетворення. Механізм державного впливу за 
допомогою методів трансформації та адаптації ринкових важелів 
забезпечує довгостроковий та стабільний розвиток національного 
макроекономічного середовища. Формування збалансованої 
системи державного регулювання базується на вирішенні завдань, 
які спрямовані на досягнення стратегічних цілей щодо стійкого 
соціально-економічного розвитку та підвищення добробуту 
населення, враховуючи тенденції глобалізації. 

Вибір певної стратегії та тактики регулювання економічного 
зростання є надзвичайно актуальним для національної економіки 
у сучасних трансформаційних умовах. Подальше безсистемне 
реагування на виклики світової економіки та національного 
суспільства унеможливлює зміну соціально-економічної ситуації 
та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Дотримання ліберальної концепції економічного регулювання 
призвело до того, що національна економіка втратила більшість 
внутрішніх джерел зростання, що при зміні світової кон’юнктури 
неминуче призведе до спаду в економіці та посиленню відставання 
в економічному розвитку. 

Реальних можливостей для виходу на новий рівень розвитку 
національного макроекономічного середовища поки не створено. 
Національна економіка потребує  розвитку високотехнологічних 
виробництв, переходу на інноваційний шлях, але реальні кроки в 
цій області практично не здійснюються. Навіть якщо почнуть ді-
яти окремі інституційні ініціативи в цій сфері, відсутність єдиної 
стратегії не дозволить їм мати достатню ефективність і в досить 
короткі терміни надати економіці шанс на зростання. Для цього 
необхідно не тільки поставити мету економічного зростання, але 
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і вибрати модель його регулювання, яка буде адекватна сучасним 
реаліям.

У найзагальнішому вигляді можна виділити дві концепції 
участі держави в управлінні соціально-економічним розвитком – 
дирижистську і ліберальну (неоліберальну). В окремих роботах 
пропонується більше концепцій регулювання економічного 
зростання, орієнтованих на окремі аспекти застосування 
дирижизської та ліберальної концепціі. Наприклад, деякі автори 
виділяють наступні «базові моделі консолідації»:

– дирижизська модель, заснована на застосуванні принципів 
традиційної промислової політики, включаючи виділення 
галузевих пріоритетів та державну (фінансову і нефінансову) 
підтримку цих секторів. Дана модель ґрунтується на можливості 
держави об’єктивно визначати  пріоритети та формувати 
довгострокову стратегію зростання;

– інституційні реформи, націлені на стимулювання 
підприємницької діяльності, проведення активної політики 
держави щодо створення сприятливих умов для інвесторів – як 
вітчизняних, так і іноземних. Для цього необхідне формування 
адекватної системи інститутів, включаючи відповідне 
законодавство і ефективну правозастосовну систему;

– зміцнення фінансово-промислових груп, підвищення 
інвестиційної (і взагалі організаторської) ролі конгломератів 
найбільших суб’єктів господарювання. Такі елементи 
повинні забезпечити концентрацію ресурсів (фінансових, 
інтелектуальних), а також зниження трансакціоних витрат, 
завдяки з’єднанню в собі фінансових, виробничих і дослідницьких 
організацій;

– різке скорочення бюджетного навантаження на економіку і 
зміна принципів формування і витрачання бюджетних.

Якщо проаналізувати ці варіанти, то перші два можна віднести 
до дирижизської моделі, а наступні до ліберальної.

Подібний розподіл має право на існування, однак, для того, 
щоб врахувати сучасні реалії і нові умови розвитку світової 
економіки, необхідно сконцентрувати увагу ще на одному аспекті 



340

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

можливості і цілей регулювання економічного зростання – це 
виділення моделей, адекватних умов розвиненого світу, а також 
моделей, що відповідають завданням країн, що розвиваються.

Хоча ідеологія моделей регулювання розвитку буде також 
базуватися навколо дирижизської і ліберальної концепцій, але 
зміст і методи регулювання досить сильно відрізняються. Це 
відбувається тому, що критерії якості зростання для економік 
розвинених і країн, що розвиваються, різні і тому цілі регулювання, 
а відповідно і дії також будуть відрізнятися.

Сучасні моделі регулювання розвитку стосовно країнам з 
високим рівнем доходів. Якщо в XX ст., серед індустріаль-
но розвинених країн дійсно домінувала ліберальна концепція 
регулювання економіки, то зараз вона не зустрічається у чистому 
вигляді. Навіть в такому оплоті економічного лібералізму, як 
Великобританія, на державному рівні розробляється промислова 
політика і здійснюється фінансована урядом національна 
програма підготовки кадрів для промисловості.

Відмітимо, що процес регулювання структури національного 
макроекономічного середовище базується на системності 
сегментів, які включають методи, механізми, процедури, 
технологічні цикли, що формують критеріальний аспект 
функціонування суб’єктів мікро- та мезорівня.      

Комплекс заходів регулювання складових національної 
економіки та її симетрії в ринковій галузі направлені на 
впровадження процесу регулювання сукупності макросередовища.

Окрему категорію, яка представляє собою систему правил на 
основі  об’єднання складових соціальних зв’язків, використовують 
у теоретичній та практичній діяльності суб’єктів мезо- та макро-
середовища.

Інституційне середовище вимагає застосування нормативних 
принципів регулювання окремих соціально-економічних 
процесів, які розвиваються під впливом факторів внутрішнього 
та зовнішнього середовища.       

До принципів, які спрямовані на забезпечення результативного 
державного регулювання національної економіки в умовах 
глобалізації, відносяться:   
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– концепція переважного сполучення бюджетно-податкових 
важелів та грошово-кредитних;

– здобуток рівномірного зростання макроекономічного 
середовища за рахунок збалансованості  її структурних показників;

– спрямованість на розвиток макро- та мікроскладових функцій 
саморегулювання сегментів співвідношення національної 
економіки;

– вплив взаємодій складових внутрішньої динаміки  економіки 
з розвитком світового макросередовища;

– здійснення оптимізації сегментів національної економіки 
зумовлено стійкістю зростання макросередовища, доцільного 
авторитету для виробництва, споживання, розподілу, споживання 
задля комплексного детального відтворення.

Об’єктивною потребою в умовах макроекономічного 
прогресу є пропорційне збільшення компонентних дій держави, 
спрямованих на трансформацію структури макросередовища. 

Актуальна потреба зосереджується на тривалому стабільному 
нарощуванні показників внутрішнього та зовнішнього 
середовища. Трансформація процесів розвитку в стійкий стан є 
вагомим етапом процесу зростання економіки в цілому. Треба 
зазначити, що забезпечення умов тривалого сприятливого 
середовища розвитку національної економіки є важливим 
принципом сучасних процесів.

Якщо держава спробує виконати роль ініціатора розробки та 
координатора адаптивного структурного комплексу заходів на 
макро- і мікрорівнях,  то в даному випадку буде досягнута мета 
формування інструментів державного регулювання на складову 
національної економіки в умовах глобалізації. 

Треба зазначити, що, насамперед, держава займає провідне 
місце в процесі утворення дієвої економічної структури в сучасних 
умовах. Адекватною потребою впровадження  своєчасних 
методологічних змін виступає взаємодія державних інституцій та 
відповідних суб’єктів господарювання. 

Комплекс регуляторів середовища задає векторний напрямок 
на створення сприятливого клімату для коригування структури 
макроекономічного середовища в умовах глобалізації. 
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Серед важливих сегментів трансформаційної політики 
держави виокремлюється ефективність використання фінансово-
економічних інструментів, які забезпечують прямий та 
непрямій вплив на зміну структурних ланок макроекономічного 
середовища.

Необхідно відзначити базові питання бюджетного 
налагодження структури національного середовища, які в 
теперішній час стають більш вагомими, при цьому бюджетування 
спрямовано на продуктивність, а також відокремлення секторів 
державного регулювання. 

Слід зазначити, що системний підхід до використання  
провідних елементів забезпечення бюджетно-податкового 
регулювання, спрямовує ключові показники до позитивного 
руху економічного прогресу. Загальні витрати та інвестиції, а 
також джерела фінансової підтримки характеризують складові 
бюджету, які включають базові інструменти для фінансового 
оздоровлення економіки. Забезпечення фінансової стійкості за 
допомогою ефективного функціонування податкової системи 
забезпечує стимулювання процесу модернізації структури 
національної економіки.  

Висновки  та пропозиції. Таким чином, процеси структуризації 
національної економіки в трансформаційних умовах відбуваються 
у перманентному турбулентному середовищі, що потребує 
всебічного дослідження надскладних, мультилатеральних і 
багаторівневих взаємозалежностей структурних сегментів 
системи державного регулювання. Зазначимо, що останнім часом 
проведено ряд вагомих реформ і втілено значна кількість необхід-
них заходів, що відображає адаптаційній та стабілізаційній стан 
макроекономічного середовища. За таких трансформаційних 
умов має змогу підвищуватися потенціальні можливості  
інвестиційного клімату. Крім того, розв’язання певних питань 
бюджетного, податкового та митного нормативно-правового 
забезпечення уможливлює стійке зростання рівня економічної 
безпеки держави, що в свою чергу, здійснює суттєвий вплив на 
стан національної економіки в умовах глобалізації.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРУКТУРИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье исследуются теоретические аспекты структурирования 
национальной экономики в трансформационных условиях. Обосновано, что процесс 
трансформации представляет собой непрерывное качественное расширение границ 
изменений системы развития национальной экономики. Доказано, что индикатор 
адаптивности государственного регулирования системы национальной экономики 
отражает шкалу адаптации, а также сам механизм, который подстраивается к 
изменению сегментов экономики на макро- и мезоуровне. Данный показатель вы-
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являет возможность процесса масштабного регулирования модели национального 
среды привыкнуть к новым условиям. Выяснено, что экономическая адаптация 
представляет собой приспособление механизма регулирования составляющих на-
циональной экономики к динамическим условиям внешней среды. Сегментация 
структурных изменений позволяет сделать вывод, что в результате адаптации ме-
ханизм регулирования структуры макроуровня формирует качественно новую си-
стему, которая отвечает современным требованиям и тенденциям глобализации. 
Доказано, что механизм государственного воздействия с помощью методов транс-
формации и адаптации рыночных рычагов обеспечивает долгосрочный и стабиль-
ное развитие национального макроэкономической среды. Формирование сбаланси-
рованной системы государственного регулирования базируется на решении задач, 
направленных на достижение стратегических целей по устойчивому социально-
экономического развития и повышения благосостояния населения, учитывая 
тенденции глобализации. Определены принципы, направленные на обеспечение 
результативного государственного регулирования национальной экономики в 
условиях глобализации.

Ключевые слова: государственное регулирование; национальная эконо-
мика; глобализация; макроэкономическая среда.
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THEORETICAL ASPECT OF STRUCTURIZATION 
OF NATIONAL ECONOMY IN TRANSFORMATION 
CONDITIONS

The article investigates the theoretical aspects of structuring the national econ-
omy in transformational conditions. It is substantiated that the process of transforma-
tion is a continuous qualitative expansion of the boundaries of changes in the system of 
development of the national economy. It is proved that the indicator of adaptability of 
state regulation of the national economy reflects the scale of adaptation, as well as the 
mechanism itself, which adjusts to changing segments of the economy at the macro and 
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meso levels. This indicator reveals the possibility of the process of large-scale regulation 
of the national environment model to get used to the new conditions. It was found that 
economic adaptation is the adaptation of the mechanism of regulation of the components 
of the national economy to the dynamic conditions of the external environment. Segmen-
tation of structural changes provides an opportunity to conclude that as a result of adapta-
tion the mechanism of regulation of the macro-level structure forms a qualitatively new 
system that meets modern requirements and trends of globalization. It is proved that the 
mechanism of state influence by means of methods of transformation and adaptation of 
market levers provides long-term and stable development of the national macroeconomic 
environment. The formation of a balanced system of state regulation is based on solving 
tasks aimed at achieving strategic goals of sustainable socio-economic development and 
improving the welfare of the population, taking into account globalization trends. 

The methodological basis of the article is a set of methods, including methods 
of scientific cognition, analysis and synthesis, systematization and scientific abstraction. 
The scientific basis of the conducted researches is the scientific work of domestic and 
foreign scientists in the field of state institutional regulation of open economy in modern 
transformational conditions.

The processes of structuring the national economy in transformational condi-
tions take place in a permanent turbulent environment, which requires a comprehensive 
study of complex, multilateral and multilevel interdependencies of structural segments 
of the system of state regulation. It should be noted that a number of important reforms 
have been carried out recently and a significant number of necessary measures have been 
implemented, which reflects the adaptive and stabilizing state of the macroeconomic 
environment. Under such transformational conditions, the potential of the investment 
climate can increase. In addition, the solution of certain issues of budget, tax and customs 
regulations allows for a steady increase in the level of economic security of the state, 
which in turn has a significant impact on the state of the national economy in the context 
of globalization.

The principles aimed at ensuring effective state regulation of the national econ-
omy in the context of globalization are defined.

Key words: state regulation; national economy; globalization; macroeconomic 
environment.
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УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ: 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Ефективна організація управління ціновою політикою є одним із 
визначальних факторів розвитку підприємства. В рамках процесу формування 
цінової політики виділяють три блоки – обґрунтування цілей, інструментарій та 
прийняття організаційних рішень. Аналіз літератури показує, що організаційна 
складова цінової політики висвітлена дуже поверхово. Метою статті є 
дослідження окремих етапів процесу ціноутворення з позиції його організації. 
В роботі узагальнено вихідні елементи розробки цінової політики підприємства. 
Сформульовано основні етапи процесу управління ціновою політикою. 
Запропоновано розглядати процес управління ціновою політикою підприємства в 
умовах ринку з класичних позицій менеджменту, як перелік чотирьох  основних 
етапів 1) аналіз інформації; 2) підготовка альтернатив; 3) реалізація рішень; 4) 
контроль за виконанням. Проведено аналіз варіантів організаційної взаємодії 
структурних підрозділів підприємства на кожному з етапів. 

Ключові слова: ціна; цінова політика; ціноутворення; управління 
ціновою політикою.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах 
ринкової економіки забезпечення і підтримка необхідного рівня 
конкурентоспроможності підприємства може бути досягнута лише 
при виваженому управлінні ціновою політикою. Ціна є одним із 
визначальних характеристик товару поряд з якістю та іншими 
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його властивостями. Через інструмент цін та цінової політики 
компанії можуть ефективно регулювати попит, величину витрат, 
а відтак і фінансові результати. Тому правильна організація 
управління ціновою політикою є одним із визначальних факторів 
розвитку підприємства. Особливої актуальності обрана тема 
набуває в умовах нестабільної економіки, коли економічне 
зростання сповільнюється, а доходи населення падають. В такі 
періоди компанії змушені підсилювати увагу до власних цінових 
стратегій і оптимізувати процес узгодження інформації та 
прийняття рішень щодо ціноутворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню цінової 
політики підприємства присвячено чимало праць науковців, 
серед них – М. Окландер   [1], В. Тарасевич [2], І. Ліпсіц [3], 
О. Мазур [4], В. Герасименко [5],  В. Обозна [6],  Н. Кудренко [7],  
Л. Татьянич [8], А. Печенкіна [9], А. Бутузова [10], Р. Дж. Долан, 
Г. Саймон [11] та ін. В цих та інших роботах достатньо широко 
освітлено суть та  компоненти цінової політики, представлено 
різні підходи до процесуальної частини цінової політики. 
Загалом цінова політика визначається як діяльність, або заходи, 
які стосуються ціни товару та спрямовані на досягнення 
підприємством своїх короткострокових або довгострокових 
цілей. В рамках процесу формування цінової політики виділяють 
три блоки – обґрунтування цілей, інструментарій та прийняття 
організаційних рішень. Проте аналіз літератури показує, що 
якщо перші два блоки досліджено достатньо глибоко, то третій 
– організаційна складова – висвітлено недостатньо. Фактично 
маємо таку картину: за наявності розуміння, що саме і для 
чого треба робити в сфері встановлення цін, не ясно, як саме 
організувати цей процес, тобто як забезпечити його планування, 
впровадження, координацію дій та субординацію у відносинах 
задіяного персоналу.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження окремих 
етапів процесу ціноутворення з позиції його організації. 
Завданнями, які витікають з мети, є: узагальнення вихідних 
елементів розробки цінової політики підприємства, формулю-
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вання основних етапів процесу управління ціновою політикою та 
аналіз варіантів організаційної взаємодії структурних підрозділів 
підприємства на кожному з етапів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ми будемо 
виходити з означення, що цінова політика підприємства – 
це діяльність, спрямована на використання по максимуму 
можливостей, закладених у сфері ціноутворення, для створення 
успішного потенціалу, з яким підприємство може бути 
конкурентоспроможним і досягати своїх цілей [2, с. 17].

Вихідним пунктом для розроблення цінової політики є так 
званий стратегічний трикутник цінової політики, сутність 
якого полягає в тому, що при формуванні цінової політики 
підприємство має зважати на своїх клієнтів та конкурентів і 
можливі взаємозв’язки між ними (рис. 1).

Рис. 1. Стратегічний трикутник цінової політики

Джерело: [4, с. 32; 5, с. 40].

Формування цінової політики підприємства відбувається 
в рамках загальної стратегії і передбачає визначення цінової 
стратегії і тактики ціноутворення.

Виважена політика ціноутворення передбачає врахування ряду 
чинників (таких як мета продавця, ідентифікація еластичності 
попиту, оцінка витрат, аналіз цін конкурентів, вибір методу 
ціноутворення [1, с. 33]), під впливом яких і формується стратегія 
ціноутворення. 
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Найпоширеніша помилка підприємств при встановленні 
цін полягає в невмінні грамотно використовувати методи 
ціноутворення в залежності від цілей, які стоять перед ними. 

В умовах ринку обґрунтування цін спирається на використання 
різних методів ціноутворення в сукупності. При цьому слід 
враховувати специфіку довгострокової діяльності підприємства 
в умовах постійних змін кон’юнктури ринку [8]. Адже метою 
стратегії ціноутворення є встановлення довготермінової ціни для 
отримання максимального прибутку. 

Першочерговим завданням підприємства є визначення мети, 
якої воно прагне досягти при випуску певного товару, оскільки 
при точному встановленні мети і положення товару на ринку 
простіше і легше встановити ціну. 

На нашу думку, процес управління ціновою політикою під-
приємства в умовах ринку, коли мета вже сформульована, варто 
розглядати з класичних позицій менеджменту, а саме, як перелік 
чотирьох  основних етапів (рис. 2).

Рис. 2. Основні етапи управління ціновою політикою 
підприємства

Джерело: розроблено авторами.
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та важливі елементи до обов’язкового виконання. 
1. Аналіз інформації. Даний етап передбачає пошук, накопичення та 

опрацювання інформації щодо економічної ситуації на ринку. Інформація про 
покупців та конкурентів має бути актуальною та значущою у майбутньому. Цінова 
інформація має не лише описувати події минулого, а й бути орієнтованою на 
майбутнє [5, с. 42]. 

Масштаби аналізу в області ціноутворення мають відповідати потенційній 
цінності товару. Глибоке, всебічне дослідження варто проводити стосовно нової 
продукції та кардинальної перебудови цін, що обіцяє значне зростання прибутку 
[11, с. 350]. 

2. Підготовка альтернатив. Даний етап передбачає розробку та оцінку 
альтернативних варіантів рішень, вибір та прийняття оптимального рішення. 

Здійснивши аналіз ринкової ситуації, підприємство може визначитися з 
ціною на свій товар. При визначенні конкурентної ціни має враховуватися цілий 
ряд аспектів, такий, наприклад, як психологічний, вплив різних елементів 
маркетингу, дотримання базових цілей цінової політики, аналіз можливої реакції 
на призначену ціну та інше.  

В межах цього етапу необхідним є: 
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1. Аналіз інформації. Даний етап передбачає пошук, 
накопичення та опрацювання інформації щодо економічної 
ситуації на ринку. Інформація про покупців та конкурентів має 
бути актуальною та значущою у майбутньому. Цінова інформація 
має не лише описувати події минулого, а й бути орієнтованою на 
майбутнє [5, с. 42].

Масштаби аналізу в області ціноутворення мають відповідати 
потенційній цінності товару. Глибоке, всебічне дослідження варто 
проводити стосовно нової продукції та кардинальної перебудови 
цін, що обіцяє значне зростання прибутку [11, с. 350].

2. Підготовка альтернатив. Даний етап передбачає розробку 
та оцінку альтернативних варіантів рішень, вибір та прийняття 
оптимального рішення.

Здійснивши аналіз ринкової ситуації, підприємство може ви-
значитися з ціною на свій товар. При визначенні конкурентної 
ціни має враховуватися цілий ряд аспектів, такий, наприклад, як 
психологічний, вплив різних елементів маркетингу, дотримання 
базових цілей цінової політики, аналіз можливої реакції на 
призначену ціну та інше. 

В межах цього етапу необхідним є:
−	 проведення параметричної оцінки товару і визначення ступеня 

адекватності ціни, що пропонується, і результатів проведеної 
оцінки;

−	 моделювання ціни з метою максимізації операційного 
прибутку;

−	 оцінювання конкурентоспроможності ціни з врахуванням 
ринкової кон’юнктури.

Кінцевими елементами даного етапу є формування системи цін 
на товари, які виготовляє підприємство та формування механізму 
адаптації цін до зміни факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища шляхом розробки системи відповідних знижок.

Знаходження оптимального рівня цін є справжнім мистецтвом 
фахівців, які приймають рішення в процесі управління ціновою 
політикою.

3. Реалізація рішень. Даний етап передбачає вжиття певних 
заходів щодо досягнення поставлених цілей. Зокрема, важливо 
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досягти правильного розуміння цілей цінової політики та 
сформувати максимально чіткі завдання для кожного виконавця.

При впровадженні цінових рішень в життя важливим є 
використання різних тактик з врахуванням ситуації; вибір 
тактики може мати вирішальне значення, особливо в успішному 
підвищенні цін [11, с. 350].

4. Контроль за виконанням. Даний етап передбачає здійснення 
контролю за виконанням поставлених завдань та оцінку отрима-
них результатів.

Ціновий контролінг та управління процесом ціноутворення 
передбачає аналіз реальних цін та оцінок покупців, завдяки 
впровадженню дієвих інформаційних систем.

На етапі контролю передбачається порівняння планових 
значень показників з реально досягнутими протягом 
встановленого відрізку часу. При наявності певних розбіжностей 
аналізуються причини їх виникнення та впроваджуються 
потрібні запобіжні заходи.

Етап контролю – це один з центральних елементів  процесу 
управління ціновою політикою. Він дає змогу дати об›єктивне і 
повне бачення про досягнутий рівень, динаміку і темпи розвитку 
підприємства, наявність невикористаних резервів і прогнозувати 
його розвиток у майбутньому [8].

В процес ціноутворення на різних його етапах можуть бути 
залучені різні підрозділи підприємства. Організація управління 
ціновою політикою – це одне з найважливіших завдань 
керівництва підприємства. В залежності від розмірів підприємства 
питаннями формування цінової політики можуть займатися як 
окремі працівники (наприклад, керівник підприємства у форматі 
малого бізнесу), так і цілі підрозділи (наприклад, організована 
взаємодія фінансового та маркетингового підрозділів великого 
підприємства). Багатьом підприємствам вигідніше не мати в 
штаті постійних спеціалістів, а винаймати їх за необхідності.

Відповідно, до реалізації кожного з етапів управління 
ціновою політикою на різних підприємствах будуть залучені 
різні структурні одиниці. 
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До прикладу, розглянемо ДП «Артемсіль», яке є найбільшим 
виробником високоякісної соляної продукції в Україні. Це одне 
з найпотужніших підприємств Східної Європи, яке працює за 
прогресивними технологіями випуску, переробки, пакування 
та відвантаження солі і реалізує свою продукцію і в Україні, і 
далеко за її межами. Своєю екологічно чистою продукцією 
ДП «Артемсіль» забезпечує цілий ряд галузей – харчова, 
хімічна, нафтова, металургійна, енергетична, машинобудівна 
промисловість, сільське господарство, фармацевтика, косметоло-
гія, ЖКГ, та інші сфери народного господарства [12].

Відповідальність за управління ціновою політикою на 
підприємстві покладена на директора ДП «Артемсіль». Як 
державне підприємство, воно мало би забезпечувати прозорість 
усіх маркетингових та управлінських процесів, а ціноутворення 
мало б відбуватися відповідно до вимог чесної конкуренції в 
ринкових умовах. Проте практика засвідчує протилежне. Так,  
рішенням Антимонопольного комітету України № 621-р від 
13.11.2018 р. «Про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції та накладення штрафу» визнано дії ДП 
«Артемсіль», які полягали в застосуванні протягом 2015-2016 
рр. різних цін за договорами купівлі-продажу і за дилерськими 
контрактами, які фактично були рівнозначними, порушенням 
законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді 
зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринках 
первинної реалізації солі для промислової переробки та солі 
кухонної шляхом застосування різних цін до рівнозначних угод 
із суб`єктами господарювання без об`єктивно виправданих на 
те причин. Це сигналізує про недосконалість цінової політики 
ДП «Артемсіль» та наявність організаційних проблем в процесі 
управління ціноутворенням. 

В табл. 1 надано пропозиції щодо організаційної структури ДП 
«Артемсіль» у форматі відповідальності за реалізацію окремих 
етапів цінової політики, для запобігання виникненню проблем з 
ціноутворенням у майбутньому. 
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Таблиця 1 
Рекомендації щодо організації процесів управління ціновою 

політикою ДП «Артемсіль»

Етап управління 
ціновою політикою 

підприємства

Структурний підрозділ ДП «Артемсіль», що 
може бути залучений до відповідного процесу

1. Аналіз інформації Аналітичний відділ
Управління зі збуту та маркетингової політики
Відділ комунікацій та зв’язків з громадськістю
Фінансовий відділ
Планово-економічний відділ
Заступники головного бухгалтера

2. Підготовка 
альтернатив

Управління зі збуту та маркетингової політики
Фінансовий відділ
Планово-економічний відділ
Заступники головного бухгалтера

3. Реалізація рішень Управління зі збуту та маркетингової політики
Відділ комунікацій та зв’язків з громадськістю
Бухгалтерія

4. Контроль за 
виконанням

Аналітичний відділ
Фінансовий відділ
Планово-економічний відділ
Управління з правових питань та економічної 
безпеки

Джерело: розроблено авторами за даними підприємства [12].

При впровадженні даних пропозицій щодо організаційної 
структури ДП «Артемсіль» у форматі відповідальності за 
реалізацію окремих етапів цінової політики, варто взяти до уваги 
те, що якщо в процесі ціноутворення приймають участь декілька 
функціональних підрозділів, то взаємодія між цими підрозділами 
може значно вплинути на якість ціноутворення. 

Зазвичай підрозділи фінансів/обліку/контролю підходять 
до питання ціноутворення з позиції «витрати-плюс» та розміру 
націнки на витрати. Підрозділи маркетингу/збуту більше цікавлять 
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такі аспекти, як цінність для покупця, сприйняття ціни та реакція 
на неї, а також ціни конкурентів. В результаті співробітники 
фінансових підрозділів зазвичай віддають перевагу вищій ціні, 
аніж спеціалісти в галузі ринків [11, с. 338]. 

Тому завданням керівництва  ДП «Артемсіль» при втіленні 
вище наведених пропозицій є забезпечення конструктивної 
співпраці підрозділів, шляхом встановлення чітких взаємозв’язків 
та розробки дієвого варіанту субординації персоналу.

В будь-якому разі цінова політика має бути гнучкою і 
відповідати зовнішнім умовам. В сучасних умовах ринку 
підприємство повинно безперервно вдосконалювати свій 
механізм ціноутворення, оскільки він впливає на остаточний 
фінансовий результат його діяльності.

Висновки та пропозиції. Процес управління ціновою політикою 
підприємства в умовах ринку є багатоетапним, безперервним 
та передбачає наступні основні етапи: 1) аналіз інформації; 
2) підготовка альтернатив; 3) реалізація рішень; 4) контроль за 
виконанням. Він має забезпечувати постійний моніторинг змін 
кон’юнктури ринку, а також формування, реалізацію та контроль 
відповідних управлінських рішень.

Організація управління ціновою політикою – це одне з 
найважливіших завдань керівництва підприємства. В процес 
ціноутворення на різних його етапах можуть бути залучені різні 
підрозділи підприємства. Надзвичайно важливим є забезпечення 
їх конструктивної співпраці.

Безперервне вдосконалення механізму ціноутворення на 
підприємстві забезпечить адаптацію ціни до мінливих умов рин-
ку та дозволить отримати максимальний прибуток. Процеси 
адаптації організаційних структур до змін середовища можуть 
бути напрямом окремих подальших досліджень.
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

Эффективная организация управления ценовой политикой является 
одним из определяющих факторов развития предприятия. В рамках процесса 
формирования ценовой политики выделяют три блока – обоснование целей, 
инструментарий и принятие организационных решений. Анализ литературы 
показывает, что организационная составляющая ценовой политики освещена 
очень поверхностно. Целью статьи является исследование отдельных этапов 
процесса ценообразования с позиции его организации. В работе обобщены 
исходные элементы разработки ценовой политики предприятия. Сформулированы 
основные этапы процесса управления ценовой политикой. Предложено 
рассматривать процесс управления ценовой политикой предприятия в условиях 
рынка с классических позиций менеджмента, как перечень четырех основных 
этапов: 1) анализ информации; 2) подготовка альтернатив; 3) реализация решений; 
4) контроль за выполнением. Проведен анализ вариантов организационного 
взаимодействия структурных подразделений предприятия на каждом из этапов.

Ключевые слова: цена, ценовая политика, ценообразование, управление 
ценовой политикой.
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PRICING POLICY MANAGEMENT: 
ORGANIZATIONAL ASPECTS

An effective organization of pricing policy management is one of the determining 
factors in the development of an enterprise. Within the framework of the process of 
forming the pricing policy, three blocks are distinguished – justification of goals, tools and 
making organizational decisions. Analysis of the literature shows that the organizational 
component of the pricing policy is developped very superficially. The purpose of the 
article is to research the individual stages of the pricing process from the standpoint of its 
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organization. The study summarizes the initial elements of the development of enterprise 
pricing policy.The main stages of the pricing policy management process are formulated. 
It is offered to consider the process of pricing management of the enterprise in the market 
economy from classical positions of management, as the list of four basic stages: 1) 
the analysis of the information; 2) preparation of alternatives; 3) implementation of 
decisions; 4) control over execution. The analysis of organizational interaction options 
for structural divisions is carried out at each of stage.

Keywords: price; pricing policy; pricing policy management.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗІС ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 
ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ БІЗНЕС КОМПАНІЙ

Сьогодні у глобальній Світовій економічній кризі і пандемії Covid/SARS-
19, питання розвитку та функціонування бізнес компаній є актуальними як ніколи. 
Криза Covid-19 окрім Світової пандемії завдала нищівного удару по економіці і 
бізнес компанії, підприємства постраждали найсерйознішим фінансовим чином. 
Розвиток в рамках проактивного управління компаніями ґрунтується на слідуванні 
необхідному рівню їх конкурентоспроможності. Даний підхід адаптовано для біз-
нес компаній і пов’язує воєдино динаміку зовнішнього і внутрішнього бізнес сере-
довища, рівень конкурентоспроможності, рівень інноваційного розвитку, систему 
цілей бізнес компанії і систему цілей программ розвитку бізнесу. 

Проаналізовано концептуальну модель управління контентом програми 
розвитку бізнесу, яка встановлює відповідність цілей програми основним факто-
рам конкурентоспроможності й визначає цінність проєктів як забезпечення до-
сягнення даних цілей, враховує можливість внеску кожного проєкту в досягнення 
кількох цілей, а також вплив системних ефектів при формуванні цінності програми 
і обґрунтуванні необхідної кількості ресурсів для її забезпечення. Методи оцінки 
цінностей бізнес-проєктів як міри відповідності їх результатів поставленим цілям 
бізнесу. Метод заснований на операціях і властивостях бізнес-проєктів, що дозво-
ляє врахувати невизначеність умов і результатів реалізації бізнес-проєктів, фор-
муючи двопараметричну оцінку цінності проєкту – внесок бізнесу в досягнення 
кожної цілі і ступінь даного внеску. Такий підхід, на відміну від існуючих, дозволяє 
більшою мірою врахувати досягнення цілей в наступних процедурах визначення 
контенту бізнесу. Встановлено, що синергізм в програмах розвитку бізнесу про-
являється в економії на витратах і збільшенні підсумкової цінності бізнес-проєктів. 



360

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Автором визначено основні джерела формування ефекту бізнес синергізму, 
які пов’язані з витратами. Формалізовано формування ефекту синергізму в термі-
нах теорії бізнес-проєктів, що виникає при спільній реалізації бізнес-проєктів в 
рамках програми, що дозволяє з більшим ступенем достовірності оцінювати до-
сягнення цілей бізнес компаній і необхідні ресурси в умовах невизначеності.

Ключові слова: проєктно-орієнтовані бізнес компанії; бізнес-проєкти; 
система управління бізнесом.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Відомо декіль-
ка типів бізнес криз або економічних циклів, які іноді називають 
економічними хвилями криз, зараз весь Світ переживає пандемію 
COVID-19. Управління крізь проєкти теж має свої етапи та цикли 
у різних сферах діяльності бізнесу. Отже, що ж сьогодні розумі-
ється під проєктно-орієнтованою компанією, підприємством, ор-
ганізацією. Проектно-орієнтована система управління – це систе-
ма, в якій цілі органу менеджменту, виконавчої влади досягають-
ся переважно через реалізацію бізнес-проєктів.

 Саме тому, в центрі розгляду даного дослідження – проблемні 
питання управління програмами розвитку бізнесу, що більшою 
мірою характерно для бізнес компаній в даному контексті. «Ком-
панія може займатися кількома видами діяльності одночасно, тоб-
то включати в себе різні бізнес підприємства. Підприємство пред-
ставляє собою відокремлену спеціалізовану одиницю, створену 
для виконання певного виду бізнес діяльності». Проте, в тих ви-
падках, коли це не має принципового значення, даний терміноло-
гічний апарат в публікаціях використовуються в якості синонімів. 
Підкреслимо, що в практиці середнього бізнесу загальноприй-
нятим є використання терміну «компанія», і, зокрема, операто-
ри бізнес компаній, холдінгів на прикладі яких виконується дане 
дослідження, є «бізнес компаніями». Якщо ж абстрагуватися від 
проблем специфіки бізнесу, то бізнес компанії в принципі, в силу, 
як правило, багатопрофільності, розвиваються за допомогою про-
грам, що об’єднують в собі різноманіття бізнес проєктів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дане досліджен-
ня присвячено тематиці управління розвитком проектно-орієн-
тованих бізнес компаній та підприємств.  До аналізу проблем 
та мети статьї становлять інтерес публікації: Берталанфи Л. Ф., 
Вагнер Р., Бушуєва С. Д., Забродський В. А., Коляда О. П., Мо-
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локанової В. М., Леонт’єва А. І., Онищенко С. П., Шумпетер Й., 
Захарченко О. В., Муравецький С. А., Пітерська В. М., Крамсько-
го С. О. [1-14] та інших. Слід підкреслити, що як показав ана-
ліз економічних публікацій, сучасні підходи до розвитку бізнес 
компаній базуються на синтезі проактивного управління, методо-
логії управління проєктами, ціннісного підходу. Отже, що ж сьо-
годні розуміється під проектно-орієнтованою бізнес компанією, 
підприємством, організацією. В [3] автор виділяє наступні осо-
бливості проєктно-орієнтованого бізнес підприємства: «...це під-
приємство, яке включає поряд з широким використанням методів 
проєктного управління, організацію ведення бізнесу на основі 
інноваційних розробок, наукоємні підприємства, такі, що навча-
ються, креативні тощо. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз підходів 
з підвищення ефективності управління розвитком проектно-орі-
єнтованих бізнес компаній за рахунок розробки та практичного 
використання засобів управління бізнес контентом на базисі цін-
нісного підходу.

Викладення основного матеріалу дослідження.  Таким чи-
ном, проектно-орієнтована бізнес компанія досягає поставлених 
цілей за допомогою проєктів і програм, в тому числі, і цілей роз-
витку бізнесу. Відзначимо, що розвиток – це невід’ємна складова 
життєвого циклу бізнес підприємств будь-якої сфери діяльності. 
У проектно-орієнтованих бізнес компаній розвиток також здій-
снюється послідовністю проєктів, програм, портфелів. Відмін-
ною ознакою таких бізнес підприємств є більш інтенсивне вико-
ристання знань як джерела конкурентних переваг». Основою для 
формування теоретичних положень по проєктах і програмах роз-
витку є чітке визначення того, що розуміється під розвитком. Роз-
виток, який пов’язаний з підвищенням рівня складності системи, 
відноситься до прогресивного розвитку; а рух, який передбачає 
спрощення системи, характеризує регресивний розвиток. Про-
грес бізнесу – розвиток нового, передового; рух до більш висо-
кого ступеня розвитку, більш досконалого стану, зміна на краще 
для бізнесу [1]. 
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Прогрес може проявлятися як на рівні системи в цілому, так і 
на рівні її елементів або параметрів. Регрес бізнесу характеризує 
повернення системи в своїй еволюції до раніше пройдених етапів, 
станів, форм і способів функціонування [6]. Ускладнення структу-
ри і складу системи відбувається при прогресивному шляху роз-
витку, при регресивному шляху спостерігається зниження рівня 
складності системи [1; 10]. Відзначимо, що регресивний розвиток 
системи може бути рушійною силою подальшого бізнес прогре-
су. Так, бізнес компанія може ліквідувати частину своєї застарілої 
матеріально-технічної бази і скоротити асортимент продукції, що 
випускається, тобто ліквідувати збиткове виробництво, для того, 
щоб в подальшому, після досягнення сприятливого фінансового 
стану, реалізувати бізнес-проєкти по відкриттю нових виробни-
чих ліній.

Таким чином, регрес бізнесу в деяких випадках є необхідною 
умовою подальшого його прогресу. На практиці, як і в більшості 
випадків в теорії менеджменту, під терміном «розвиток» найчас-
тіше розуміється саме прогресивний розвиток бізнесу, хоча це не 
зовсім коректно. Важлива властивість прогресивного розвитку – 
сприяння адаптації системи до зовнішнього середовища бізнесу. 
Як відомо, адаптація представляє собою процес пристосування 
системи до реальних умов її функціонування, при цьому адап-
тація до зовнішнього середовища бізнесу є необхідною, але не 
достатньою умовою розвитку [6]. Під необоротністю розвитку 
бізнес компаній розуміється характеристика бізнес процесу, яка 
вказує на те, що перехід з кінцевого стану, яке виникло в результа-
ті данного процесу, в початкове, неможливо без змін в навколиш-
ньому середовища бізнесу.

Характеризуючи систему управління, в [3; 14] дається таке ви-
значення: «Проєктно-орієнтована система управління – це систе-
ма, в якій цілі органу виконавчої влади досягаються переважно 
через реалізацію проєктів». Проєктно-орієнтоване управління 
(Project-oriented enterprise management (POEM)) є центральною 
концепцією управління для організацій, діяльність яких здійсню-
ється у вигляді безперервного виконання безлічі бізнес проєктів. 
Вся діяльність розбивається на програми, спрямовані на досяг-
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нення конкретних цілей підприємства, а вже в рамках програм 
виконуються окремі проєкти. Кожен бізнес-проєкт, по суті, ав-
тономний, а можливість його існування визначається виключно 
критеріями відповідності стратегічним цілям бізнес підприєм-
ства і забезпечення необхідної норми рентабельності [5]. При 
цьому будемо дотримуватися підходу, згідно з яким будь-яке біз-
нес підприємство, компанія, організація є системою, тому що іс-
нує теоретична база, присвячена розвитку системи (маються на 
увазі основні положення, які не залежать від специфіки системи), 
в повній мірі поширюється на проєктно-орієнтовані бізнес компа-
нії. Проаналізуємо, що розуміють сучасні дослідники під розви-
тком бізнесу, які його основні властивості і як розвиток інтерпре-
тується щодо сучасних проєктно-орієнтованих бізнес компаній. 
Відзначимо, що в сучасних публікаціях «розвиток» розглядається 
з різних точок зору – з точки зору філософії, системного аналі-
зу, менеджменту, управління проєктами. Тому послідовно про-
аналізуємо суть «бізнес розвитку» з позицій зазначених областей 
знань. З філософської точки зору розвиток – це необоротна, зако-
номірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів [1;11]. Розвиток 
також представляє собою процес переходу з одного стану бізнесу 
в інший, більш досконалий, перехід від старого якісного стану 
бізнесу до нового, від простого до складного, від нижчого до ви-
щого [9]. На думку інших експертів, розвиток є системою вибору 
в ході аналізу можливих альтернатив бізнесу [6]. 

В [7] під розвитком розуміється багатовимірний процес, який 
включає реорганізацію та переорієнтацію бізнес системи. Спря-
мованість бізнес компаній характеризується результатом дії вну-
трішнього бізнес середовища – формуванням мети його розвитку. 
При відсутності спрямованості бізнес компаній зміни не можуть 
накопичуватися, і тому бізнес процес позбавляється характерної 
для розвитку єдиної, внутрішньо взаємозалежної лінії бізнесу. 

Отже, розвиток – це, перш за все, зміна стану, яке відбуваєть-
ся в результаті послідовності цілеспрямованих дій протягом пев-
ного проміжку часу, що характерно для такої категорії, як бізнес 
процес. Важливо також зауважити, що зростання може здійсню-
ватися без якісних змін бізнесу, але, принципово, більш розви-
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нена система має і більш високий потенціал зростання і більш 
високу стійкість в динамічно мінливому середовищі бізнесу [7; 
12]. Тому в економічній літературі «розвиток бізнесу» і «процес 
розвитку бізнесу» використовуються як синоніми, і, говорячи про 
розвиток, під цим розуміється певний процес, який, в кінцевому 
розумінні, призводить до якісної зміни стану системи. Відзначи-
мо, що відповідно до сучасних бізнес компаній такими якісними 
змінами, як правило, є підвищення стійкості та конкурентоспро-
можності бізнес компаній. 

Рис. 1. Комбінація технологій та підходів до бізнес середовища

Джерело: сформовано автором.
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В якості механізму розвитку бізнес компаній можуть виступа-
ти: результат «раціональності» діяльності менеджерів, які розро-
бляють і реалізують соціальні проєкти реконструкції організації, і 
результат дії на організацію деяких об’єктивних законів, як на са-
моорганізовану квазіприродну систему [2; 14]. Отже, розвиток біз-
нес компанії – це якісна зміна її стану, що стосується окремих або 
всіляких сторін діяльності і передбачає зміну цілей, відповідно до 
яких змінюються структура, функціональне зміст, взаємозв’язки. 
Надалі, саме таке розуміння розвитку і розглядається в даній ро-
боті. Так як розвиток має слідувати по всьому життєвому шляху 
бізнес компанії, то природно, що багато авторів встановлювали 
взаємну відповідність між етапами життєвого циклу і розвитком, 
зокрема, в [8] виділено три принципових підходи:

1. Ототожнення «розвитку бізнес підприємства» і життєвого 
циклу бізнес підприємства. За аналогією з живим організмом ор-
ганізація проходить стадії

народження, розвитку, зрілості, розквіту і занепаду, протягом 
яких вона якісно змінює свою структуру;

2. Ототожнення «розвитку бізнес підприємства» з етапом зрос-
тання в життєвому циклі бізнес підприємства;

3. Ототожнення «розвитку бізнес підприємства» з прогресив-
ним розвитком бізнесу.

У даному дослідженні нами прийнято, що протягом усього 
життєвого циклу бізнес компанія / підприємство розвивається або 
по шляху прогресу, або по шляху регресу (друга половина жит-
тєвого циклу). Так, для багатопрофільної бізнес компанії деяких 
бізнесів, скорочення розмірів існуючих бізнесів, реструктуризації 
тощо, тобто заходи регресивного характеру, можуть бути спрямо-
вані на позитивні якісні зміни – на кращу адаптацію до ринку, на 
більш високу конкурентоспроможність за рахунок швидшої ре-
акції на зміни в середовищі тощо. Таким чином, весь життєвий 
цикл бізнес компанії представляє собою процес розвитку бізнес 
компанії, який забезпечується у вигляді послідовності проєктів і 
програм розвитку. Відзначимо, що цілепокладання є важливою 
ознакою розвитку бізнес компаній. Зміна цілей тягне за собою 
необхідність зміни структури, функцій і інформаційного обміну 
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системи. Необхідність зміни мети пов’язана зі змінами у внутріш-
ньому і зовнішньому середовищі бізнес компанії. 

Таким чином, «конкурентоспроможність бізнесу» виступає 
як мета і критерій розвитку бізнес компанії. Вважають, що «на 
сьогодні, одним із способів підвищення конкурентоспроможнос-
ті підприємства є робота на випередження, яка полягає у форму-
ванні нових знань та інструментів методології управління, ціліс-
ному та комплексному підході, який включає розробку правиль-
ної стратегії впровадження бізнесу». Таким чином, проактивне 
управління і необхідність підвищення конкурентоспроможності, 
як його основна мета, повинні розглядатися інтегровано. В [7;13] 
дається таке визначення: «Визначимо конкурентоспроможність 
проєктно-орієнтованої організації на основі наступної гіпотези: 
Індекс конкурентоспроможності проєктно-орієнтованої бізнес 
організації визначається – якістю продуктів проєктів (заказів), 
терміном їх реалізації та собівартістю. Конкурентоспроможність 
бізнес організації з точки зору менеджменту має прямий зв’язок 
з її цінністю».

Висновки та пропозиції. Основні висновки, які можуть бути 
зроблені в результаті аналізу сучасної сутності розвитку проєк-
тно-орієнтованих бізнес компаній:

1) Конкурентоспроможність бізнес компаній є відображенням 
тих якісних змін, які формуються в результаті розвитку бізнес 
компаній - це сучасне відображення економіко-філософського ро-
зуміння сутності розвитку через призму реалій бізнесу в умовах 
пандемії корона вірусу COVID-19; 

2) Розвиток проєктно-орієнтованих бізнес компаній реалі-
зується на базі проєктів, програм, портфелів. При цьому бізнес 
програми розвитку можуть бути як пов’язані з одним з аспектів 
економічної діяльності бізнес підприємства, так і відображати їх 
комплексно та гібридно;

3) Постановка цілей розвитку і управління бізнесом реалізу-
ється на базісі проактивного управління, що дозволяє формувати 
ті конкурентні переваги проєктно-орієнтованих бізнес компаній 
в умовах динамічного, турбулентного економічного оточення, які 
необхідні з урахуванням перспектив його розвитку.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ БИЗНЕС 
КОМПАНИЙ

Сегодня в глобальном мировом экономическом кризисе и пандемии Covid 
/ SARS-19, вопросы развития и функционирования бизнес компаний актуальны как 
никогда. Кризис Covid-19 кроме Всемирной пандемии нанесла сокрушительный 
удар по экономике и бизнес компании, предприятия пострадали серьезным финан-
совым образом. Развитие в рамках проактивного управления компаниями основы-
вается на следовании необходимому уровню их конкурентоспособности. Данный 
подход адаптирован для бизнес компаний и связывает воедино динамику внешней 
и внутренней бизнес среды, уровень конкурентоспособности, уровень инноваци-
онного развития, систему целей бизнес компании и систему целей программ раз-
вития бизнеса.

Проанализировано концептуальную модель управления контентом про-
граммы развития бизнеса, которая устанавливает соответствие целей программы 
основным факторам конкурентоспособности и определяет ценность проектов как 
обеспечение достижения данных целей, учитывает возможность вклада каждого 
проекта в достижение нескольких целей, а также влияние системных эффектов при 
формировании ценности программы и обосновании необходимого количества ре-
сурсов для ее обеспечения. Методы оценки ценностей бизнес-проектов как степени 
соответствия их результатов поставленным целям бизнеса. Метод основан на опе-
рациях и свойствах бизнес-проектов, что позволяет учесть неопределенность усло-
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вий и результатов реализации бизнес-проектов, формируя двухпараметрическую 
оценку ценности проекта – вклад бизнеса в достижение каждой цели и степень 
данного взноса. Такой подход, в отличие от существующих, позволяет в большей 
степени учесть достижения целей в следующих процедурах определения контента 
бизнеса. Установлено, что синергизм в программах развития бизнеса проявляется 
в экономии на издержках и увеличении итоговой ценности бизнес-проектов.

Автором определены основные источники формирования эффекта бизнес 
синергизма, связанные с затратами. Формализована формирования эффекта синер-
гизма в терминах теории бизнес-проектов, возникающей при совместной реализа-
ции бизнес-проектов в рамках программы, позволяет с большей степенью досто-
верности оценивать достижения целей бизнес компаний и необходимые ресурсы в 
условиях неопределенности.

Ключевые слова: проектно-ориентированные бизнес компании; бизнес-
проекты; система управления бизнесом. 
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THEORETICAL BASIS AND ANALYSIS OF THE 
DEVELOPMENT OF PROJECT-ORIENTED BUSINESS 
COMPANIES

Today in the global economic crisis and the Covid / SARS-19 pandemic, is-
sues of development and operation of business companies are more relevant than ever. 
The crisis of Covid-19, in addition to the global pandemic, dealt a devastating blow 
to the economy and business of the company, companies suffered the most financially. 
Development in the framework of proactive management of companies is based on fol-
lowing the required level of their competitiveness. This approach is adapted for business 
companies and connects the dynamics of external and internal business environment, the 
level of competitiveness, the level of innovative development, the system of goals of the 
business company and the system of goals of business development programs.

The conceptual model of content management of the development program is 
analyzed, which establishes the compliance of the program goals with the main factors 
of competitiveness and determines the value of projects as ensuring the achievement of 
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these goals. to ensure it. Methods of assessing the value of business projects as a measure 
of compliance of their results with the business objectives. The method is based on op-
erations and properties of business projects, which allows to take into account the uncer-
tainty of conditions and results of business projects, forming a two-parameter assessment 
of the value of the project - the business contribution to each goal and the degree of this 
contribution. This approach, in contrast to the existing ones, allows to take into account 
the achievement of goals in the following procedures for determining business content. 
It is established that synergy in business development programs is manifested in cost 
savings and increase the final value of business projects.

The author identifies the main sources of business synergy, which are associated 
with costs. The formation of the effect of synergy in terms of the theory of business proj-
ects, which arises from the joint implementation of business projects under the program, 
which allows to assess with greater confidence the achievement of business goals and the 
necessary resources in uncertainty.

Keywords: project-oriented business companies; business projects; business 
management system.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ПІДПРИЄМСТВ: 
ПЕРФОРМАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА

В статті розглядається питання поведінки підприємств у відповідь на 
дії спеціалізованих інститутів інформаційної діяльності на прикладі взаємодії 
компаній металургійної промисловості та міжнародних кредитних рейтингових 
агентств щодо рішень про присвоєння, перегляд та зміни їх рейтингів. Найчастіше 
дослідження окресленого питання здійснюються на основі аналізу змін 
характеристик фінансових інструментів у відповідь на оголошення рейтингів. 
Однак такий підхід не бере до уваги безпосередню реакцію емітентів. Зважаючи 
на те, що спеціалізовані інформаційні актори впливають не лише на показники 
фінансових інструментів, а й на реноме компаній через публікації, що стосуються 
аналізу, припущень та прогнозів операційної та фінансової діяльності підприємств, 
останні можуть висловлювати схвалення, критику або ігнорувати такі форми 
розкриття економічно чутливої інформації. Крізь призму перформативної 
перспективи, зокрема теорії мовленнєвих актів та перфомансів, надається пояс-
нення причин відповідної реакції компаній. 

Ключові слова: інформаційна діяльність; кредитні рейтингові агентства; 
поведінка; підприємство; прийняття рішень; перфоманс; перформатив; пресреліз.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Згідно 
з поширеною в економічній теорії думкою, діяльність 
інформаційних агентств розглядається з точки зору медіатора, 
який своїм функціонуванням долає інформаційну асиметрію на 
ринках, на яких вони працюють, в тому числі на ринку кредитних 
рейтингів. Зокрема, кредитні рейтингові агентства (КРА) стали 
інфомедіаторами між емітентами (джерело інформації) та 
інвесторами (користувачі інформації), заповнюючи вакуум в 
сегменті перевірок кредитних ризиків, коли ринки облігацій 
почали витісняти комерційні банки та офіційні кредитні 
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агенції як основні джерела кредитування як на державному, так 
і міжнародному рівні [1, с. 14]. Хоча гіпотеза ефективного рин-
ку постулює, що ціна фінансового інструменту вже відображає у 
собі всю необхідну інформацію, разом з тим, не дивлячись на весь 
спектр регулювання ринків боргових паперів, все одно фактично 
залишається ситуація коли менеджмент компанії-емітента (інсай-
дери) знають про свій фінансовий «продукт» більше, аніж аутсай-
дери (інвестори, потенційні кредитори). Це дуже схоже на ринок 
«лимонів» Дж. Акерлофа [2], який підняв питання інформаційної 
асиметрії на всезагал. Тому, згідно з теорією інформаційної асиме-
трії, для подолання таких перекосів КРА присуджують компаніям, 
борговим цінним паперам, країнам та ін. кредитні рейтинги, які ві-
дображають їх оцінку платоспроможності емітента на конкретний 
момент часу, надаючи інвесторам більше даних для прийняття рі-
шень. Найбільшого поширення така тригерність на рейтинги при 
випуску бондів набула у середині – наприкінці 1990-х рр. [3]. 

Прихованим припущенням цієї точки зору є уявлення, 
відповідно до якого ті чи інші економічні інститути з’являються 
чи трансформуються лише тому, що існує потреба в їх утворенні 
чи виконання соціально-економічно корисної функції (зниження 
інформаційної асиметрії) під дією автоматичних ринкових 
сил та економічних законів, зокрема «невидимої руки». Проте 
історія КРА засвідчує, що стрімкий вихід кредитних рейтингів на 
міжнародний рівень відбувся лише у останній чверті XX століття, 
хоча самі вони функціонували з його початку. Теоретично, такого 
роду кредитні рейтинги повинні були з’явитись одразу із появою 
бондів, оскільки необхідність у інформації, яку вони надають, 
існувала завжди. Ми погоджуємось із ключовим припущенням 
теорії інформаційної асиметрії щодо неповної інформації, 
яка заперечує неіснуючому в реальному світі абсолютно 
раціональному та маючому весь обсяг необхідної інформації для 
прийняття рішень homo economicus. Крім того, ми не відкидаємо 
теорію інформаційної асиметрії, разом з тим, пропонуємо глибше 
розглянути сам процес становлення норм, регулювання та 
подолання обмежень, пов’язаних із прийняттям рішень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням діяльності 
рейтингових агентств присвячено значне коло наукових робіт як 
в Україні, так і англомовних. Вітчизняні дослідження, в першу 
чергу, проводяться в рамках функціонування банківської сфери 
та фінансових ринків – оцінка кредитного ризику та фінансової 
стійкості банків [4; 5], діяльність фондових ринків [6]. Макроеко-
номічна перспектива застосовувалась для пошуків питань щодо ін-
вестиційної привабливості регіонів та країн [7-9] та регулювання 
діяльності рейтингових агентств чи застосування їх оцінок. На 
мікрорівні піднімались питання інвестиційної привабливості 
підприємств з точки зору їх оцінювання рейтинговими 
агентствами [10; 11]. Крім функції фасилітації інвестиційного 
процесу, варто приділити увагу досить нішовими роботам, в 
яких рейтингові агентства вивчались в контексті інформаційної 
асиметрії на фінансовому ринку [12; 13]. 

Закордонні вчені в здебільшого досліджують роль рейтингових 
агентств у подоланні інформаційної асиметрії [14-16]. Крім 
того, в англомовних роботах досліджується зв’язок рейтингових 
агентств та економічних криз [17; 18], питання регулювання їх 
діяльності та об’єктивності оцінок [19; 20]. Цікавими для нас є 
роботи присвячені впливу оцінок рейтингів на поведінку еконо-
мічних акторів. Наприклад, було виявлено, що негативне рейтин-
гове рішення мало більший ефект на ринок цінних паперів, аніж 
позитивне [21]. У роботі [22] представлено висновки, що анонси 
згаданих агентств мають ціновий ефект навіть після Світової 
фінансової кризи (коли підняли питання адекватності їх оцінок, 
оскільки напередодні кризи інвестиційний банк Леман Бразерз 
оцінювали на найвищому стабільному рівні), але масштаб реакцій 
зменшився. 

В першу чергу, існуючі дослідження послуговуються ціновою 
інформацією для оцінювання впливу рейтингів, що є логічним 
та інформативним. Однак, поза увагою економістів залишається 
значний пласт інформаційної реакції компаній, так само як їх-
ньої взаємодії. Найчастіше економічні дослідження присвячено 
побудові економетричних моделей того, як анонси кредитних 
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рейтингів вливають на фінансові показники компаній чи їх 
фінансових інструментів, беручи до уваги здебільшого біржові 
показники. Однак мало уваги приділялось досить очевидним яви-
щам: безпосереднім діям емітента після проголошення рішень 
стосовно рейтингів.

Постановка завдання. На наш погляд, переорієнтувати 
дослідницький фокус на ігноровані масиви інформації та 
поглянути на взаємодію з іншими економічними інституціями 
допоможе перформативна перспектива. Ми зосередимось на тій 
версії перформативів, яку було розроблено в 1950-х рр. британ-
ським філософом Дж. Остіном [23]. Останній запропонував роз-
різнити два види висловлювань: констативні, що описують стан 
речей, виражають певну заяву та перформативні висловлювання 
(перформативи), які не просто звучать і описують, а фактично ви-
конують дію, на яку вони посилаються. 

Акцент на лінгвістичному розумінні перформатива при 
вивченні економічних проблем наразі не є вельми поширеним. 
Однієї з причин такого стану речей є те, що в своїх дослідженнях 
економісти неявно поділяють переконання в тому, що «мова 
містить в собі істину», що саме мова дозволяє «точно уявити світ, 
або, фактично, «містити істину»» [24, с. 252]. В цьому сенсі ми 
приєднуємось до точки зору Гергена, який справедливо зазначає, 
що переконання в тому, що мова відображає реальність як вона 
є, робить економістів сліпими до того, що процес мовлення не 
стільки відображає дійсність, скільки створює її. «Мова не описує 
дію – вона сама є формою дії. Отже, займатися наукою – означає 
активно брати участь в ряді субкультурних відносин» [24, с. 259].

Фокусуючись на перформативній перспективі, ми висуваємо 
декілька гіпотез. По-перше, інформаційні агентства (ІА) є 
насамперед соціальними, а не економічними конструкціями. Ге-
неза ІА не є викликаною «просто» або «автоматично» суспільно 
та економічно важливими потребами, внаслідок чого всі 
відповідні актори – учасники ринку однаковою мірою розуміють 
цілі, ризики, вигоди та мають однаковий рівень представлення 
себе (тобто рівень репрезентації та захисту власних інтересів) в 
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цих відносинах. Їхня поява стала можливою лише в результаті 
складного переплетіння та боротьби зацікавлених сторін і 
масштабних інвестицій різних форм капіталу – соціального, 
інституціонального, правового [25, c. 88]. 

По-друге, ми можемо очікувати, що ряд суб’єктів цих відносин 
будуть влаштовувати «перформанси», тобто вербально реагувати 
на дії ІА (в конкретному випадку – КРА), зважаючи на те, що ін-
ших способів вплинути на «нав’язані» «умови гри» у них немає. 

Інакше кажучи, ми припускаємо, що за створенням на той час 
нового інституту – кредитних рейтингів – і його трансформацією-
виходом на міжнародний рівень, стоїть невелика кількість 
«гравців», які зважаючи на переваги своїх капіталів (соціального, 
інституціонального та правового) змогли «нав’язати» свої 
«правила гри» іншим учасникам відносин, у яких не лишалось 
іншого варіанту як приєднатись до існуючої структури, щоб 
залишитись на цьому ринку. Водночас це підвищує ймовірність 
влаштування різноманітних перфомансів, що ми їх розглядаємо 
як прояв невдоволення існуючими «правилами гри».

По-третє, зважаючи на те, що КРА з’явились у розвинених 
західних країнах, а саме у США, і звідти вони розповсюдились 
і продовжують набирати обертів на ринках Європи, Східної 
Європи, пострадянському простору і в Азії, ми можемо висунути 
припущення, що актори, що влаштовують «перформанси», 
здебільшого мають бути із найменш розвинених країн та/або 
країн, що розвиваються. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Анонсуючи своє 
рішення щодо рейтингу та його прогнозу для компаній, агентство 
створює інформаційний сигнал для інвесторів щодо перспектив її 
розвитку та ймовірності того, чи можливий дефолт найближчим 
часом. А це своєю чергою може мотивувати компанії, щодо яких 
ці рейтинги публікуються, до вираження своєї позиції щодо 
анонсу: поширити інформацію, надати свою оцінку, заперечити 
чи просто проігнорувати. В будь-якому разі, це буде означати 
різноманітні вербальні перфоманси, завдяки яким компанії нама-
гатимуться здійснити вплив на своє зовнішнє та внутрішнє ото-
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чення. Компанії, щодо яких оголошуються рейтинги в прямому 
сенсі відповідають на зміни цих рейтингів (рис. 1 та рис. 2). Саме 
перформативний підхід має інструментарій, що дозволяє мати 
справу із вербалізацією як рішень рейтингових агентств, так і 
реакцій підприємств, що оцінюються. 

Рис. 1. Повідомлення німецького промислового концер-
ну ThyssenKrupp у відповідь на зміну кредитного рейтингу 

Standard & Poor’s
Джерело: [26].

В даному випадку зниження кредитного рейтингу ThyssenKrupp 
означає його перехід із інвестиційного рівня позичальника на 
спекулятивний рівень. Зниження рейтингу німецької компанії дає 
сигнал учасникам ринку про можливі проблеми із виконанням 
зобов’язань. Висновки ряду наукових досліджень показують, що 
перехід між рівнями – інвестиційний-спекулятивний – мають 
більший вплив на фінансову репутацію та ціни позичання, аніж 
просто перегляд рейтингу в рамках рівнів [27, с. 5-6]. Тому компанія 
публічно виразила свою незгоду із оголошеним рішенням. До порів-
няння, компанія Група НЛМК навпаки виразила вдоволення щодо 
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переходу до інвестиційного рівня, що буде мати позитивні наслідки 
з точки зору не лише репутації, а й економіки кредитування. 

Рис. 2. Повідомлення міжнародної металургійної Групи 
НЛМК у відповідь на покращення рейтингу від Standard & 

Poor’s
Джерело: [28].

Іншим послідовним прикладом того, як саме фірми реагують 
на ті чи інші рейтинги від КРА, можна вважати перфоманси 
Metinvest B.V в червні 2020 року. Цього місяця одразу декілька 
міжнародних КРА здійснили перегляд рейтингів та прогнозів 
рейтингів компанії, зареєстрованої в Нідерландах, з ключовими 
активами в України Metinvest B.V. (Metinvest B.V. – це компанія та 
її дочірні підприємства, які разом становлять «Групу Метінвест» 
з активами в Україні, ЄС та США; в рамках цього дослідження 
будемо вважати, що Метінвест українська компанія). Поряд з 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» (входить до міжнародної корпорації 
ArcelorMittal) є однією з найбільших металургійних підприємств 
повного циклу в Україні. Зокрема, 16 червня 2020 року Moody’s 
опублікувало новину про перегляд корпоративного кредитного 
рейтингу «Групи Метінвест» з В3 до В2 зі стабільним прогнозом. 
Виходячи з того, що у шкалі Moody’s покращення має висхідний 
характер, це означає, що агентство підвищило рейтинг, хоча 
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він все одно залишається на неінвестиційному спекулятивному 
рівні та має високий кредитний ризик. Підґрунтям для перегляду 
стало покращення суверенного рейтингу України, про що було 
повідомлено 12 червня [29].

Через деякий час, 18 червня 2020 року, «Метінвест» 
опублікував на своєму корпоративному сайті та розіслав ЗМІ 
прес-реліз [30] про те, що Moody’s підвищило його кредитний 
рейтинг. Таким чином, компанія повідомила своїм бенефіціарам, 
бізнес-партнерам, працівникам та всім зацікавленим сторонам 
про не просто власну оцінку діяльності в позитивному руслі, а 
надала фактично її підтвердження від незалежного над-ринкового 
суб’єкта. Тобто таким чином компанія сигналізувала ринку про 
відносну надійність співпраці та спроможність до виконання 
фінансових зобов’язань, сильні операційні та фінансові позиції 
навіть в умовах кризової ситуації, пов’язаної з ослабленням 
попиту на металургійну продукції як на глобальному, так і на 
регіональному рівнях, а також обмежувальними заходами у 
зв’язку з поширенням COVID-19. 

Того ж дня, 18 червня 2020 року, свій аналіз ситуації та її 
висновки у вигляді перегляду рейтингів та прогнозів представило 
інше міжнародне рейтингове агентство із «великої трійки» – 
Fitch Ratings. Агентство сповіщає про зміну прогнозу по довго-
строковому рейтингу дефолту емітента в іноземній та національ-
ній валютах зі «стабільного» на «негативний» та підтвердження 
самих рейтингів на рівні ВВ- [31]. Підтвердження рейтингів на 
цьому (спекулятивному) рівні та зниження прогнозу означає, 
що «Група Метінвест» має «підвищену вразливість до ризику 
дефолту, особливо у випадку несприятливих змін у бізнесі чи 
економічних умовах з часом; проте існує гнучкість бізнесу чи 
фінансової діяльності, яка підтримує обслуговування фінансових 
зобов’язань» [32]. При цьому агентство вказує, що причиною 
такої зміни є слабка фінансова позиція компанії на початку 
коронавірусної пандемії та ілюструє свої доводи розрахунками 
та прогнозами. 

Підтвердження рейтингу у порівнянні з його переглядом у бік 
зниження саме по собі вже є непоганим. Більше того, Fitch звертає 
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увагу на заходах Групи щодо покращення фінансового стану, у 
тому числі, зменшенні видатків, оптимізації капітальних інвестицій. 
Проте «Метінвест» відмовився присвячувати окремий прес-реліз 
даному аналізу та рішенням. Компанія лише змінила показники 
рейтингів та прогнозів на відповідній сторінці власного вебсайту. 

Варто зазначити, що рейтингові агентства кожен має власну 
методологію аналізу та оцінки підприємств, міст, банків чи країн. 
Разом з тим, даний кейс порівняння двох публікацій дає можливість 
зробити висновки про те, що компанія вирішила не висвітлювати 
проблемні питання своєї фінансової діяльності, обмежившись 
фокусом на позитивних сторонах, що були представлені Moody’s. 
До того ж, навіть у першому наближенні видно, що Moody’s звернув 
більше уваги на зовнішні обставини діяльності «Метінвест» 
(підвищення рейтингу здійснено слідом за переглядом рейтингу 
країни, де розташовано більшість виробничих потужностей), в той 
час як Fitch описує здебільшого фінансові та ринкові питання, які 
прямо стосуються компанії.

Разом з тим, постає питання: якою мірою описана поведінка є 
розповсюдженою? Інакше кажучи, хто, коли, за яких обставин та 
як саме вдається до вербальних пеформансів після публікації звітів 
КРА? Для того, щоб відповісти на ці питання ми проаналізували 
поведінку інших регіональних та міжнародних підприємств 
металургійної промисловості. 

Емпіричний базис роботи склали топ-50 компаній – найбільших 
виробників сталі за рейтингом World Steel Association за 
результатами 2019 року [33] та члени Європейської асоціації 
виробників сталі Eurofer (ми не враховували компанії із списку 
топ-50, аби уникнути дублювання) [34]. Із отриманого числа ком-
паній – 79 – ми відібрали тих, щодо яких не ведеться рейтингування 
Standard & Poor’s (S&P), Moody’s та Fitch. До числа цих компаній 
потрапили 50 компаній, з яких 21 китайська металургійна група, 27 
європейських компаній, 1 компанія з Ірану та 1 з Індії. Чому щодо 
цих компаній не ведеться рейтингування? 

По-перше, рейтинги присвоюються компаніям, країнами та 
безпосередньо борговим цінним паперам, а отже економічні актори 
повинні бути у боргових відносинах. 
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По-друге, оплата за послуги рейтингування здійснюється у 
двох формах: оплата за підписку (в першу чергу, для інвесторів, 
які бажають отримувати інформацію та оцінку щодо своїх 
позичальників) та оплата за присвоєння рейтингу (тобто емітент 
замовляє дану послугу і сплачує за неї) [35]. Питання про 
об’єктивність оцінок за які сплачують замовники є дискусійним і 
їм присвячені наукові роботи [36]. Разом з тим, в нашому дослі-
дженні це не є першочерговою проблемою. 

По-третє, хоча S&P, Moody’s та Fitch займають таке собі 
олігополістичне положення на глобальному ринку інформаційних 
послуг в сегменті рейтингів, емітенти можуть намагатися 
створювати власні рейтингові системи та послуговуватись 
рейтингами національних та регіональних агентств. В першу чергу 
це характерно для китайського боргового ринку [37; 38]. Втім, «ве-
лика трійка» рейтингових агентств у 2019 році почала процес своєї 
офіційної інкорпорації на ринок кредитних рейтингів Китаю: ком-
панії створюють дочірні підприємства, які отримують ліцензії на 
свою діяльність в цій країні [39]. 

Із 29 компаній, що залишились в нашому прикладі, тобто 
кредитний стан яких оцінюють три міжнародних рейтингових 
агентства, – 8 китайських компаній, 4 російські, 3 із США, 
2 індійські, 2 японські, 2 південнокорейські, 1 турецька, 1 
бразильська, 1 нідерландська (фактично українська – мова йде про 
раніше згадану компанію Метінвест), 1 німецька, 1 шведська, 1 
фінська та 2 зареєстровані у Люксембурзі. Наступним кроком було 
визначення поведінки цих компаній щодо опублікованих про них 
рейтингів. Ми оцінюємо поведінку на основі заяв на офіційних 
вебсторінках компаній, порівнюючи із звітами про присвоєння 
чи перегляд рейтингів та прогнозів компаній, опублікованих на 
сайтах S&P, Moody’s та Fitch починаючи з 2000 року по 2020 рік. 
Можна виокремити три типи реакції на рейтинги КРА:
– відсутність будь-яких заяв;
– формальне повідомлення про присвоєння рейтингу, оцінки та 

прогнозів;
– надання власної оцінки – схвалення чи спростування – 

результатам перегляду рейтингів. 
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Наступним кроком ми відібрали компанії, які проявили 
реакцію впродовж 2000-2020 (до червня включно) рр. хоча 
б щодо одного релізу кредитних рейтингових агентств. В 
підсумку, залишилось 13 компаній: всі 4 російський металургійні 
компанії, 2 з Люксембургу (включаючи найбільшого виробника 
ArcelorMittal), 1 китайська (найбільший виробник – China Baowu 
Group), 1 південнокорейська, 1 нідерландська (фактично україн-
ська), 1 індійська, 1 німецька, 1 шведська і 1 з Фінляндії. Всього 
заяв від трьох рейтингових агентств нараховано 395, компанії від-
повіли на 113, тобто на 28,6 % від загального числа повідомлень. 

Як видно з табл. 1, компанії публікують на своїх офіційних 
вебсайтах відповіді здебільшого на позитивні рішення щодо їх 
кредитних рейтингів (33,2 % від загального числа позитивних дій 
агентств), в той час як реакцію на негативні рішення відмічено у 
20,6 % із 145 повідомлень. При цьому, в трьох випадках компанії 
оскаржували рішення щодо негативних дій стосовно їх рейтингів, 
а у 25 – просто передруковували звіти без будь-яких власних оці-
нок та коментарів.

Таблиця 1
Реакції компаній на перегляд рейтингів у 2000-2020 рр., 

кількість повідомлень

Рейтингове 
агентство

Позитивні рішення Негативні рішення

Всього Реакція Всього Реакція

S&P 95 30 72 14

Moody’s 92 32 53 9

Fitch 63 21 20 7

Всього 250 83 145 30

Прим.: За позитивні рішення ми вважаємо присудження, перегляд 
рейтингу компанії з підвищенням по шкалі рейтингу, перегляд прогнозу з 
«негативного» на «стабільний» або зі «стабільного» на «позитивний». Крім 
того, за позитивне рішення ми враховуємо підтвердження рейтингу без його 
зміни на нижній щабель (крім випадків, коли підтверджується рейтинг із 
«негативним» прогнозом).

Джерело: розраховано та складено автором.
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Із одержаних результатів можна зробити такі висновки: 
– по-перше, із 79 компаній, які були обрані для розгляду, 

реагували на дії з їх рейтингами 13 суб’єктів, з яких 7 
відносимо до країн, що розвиваються (Росія, Україні, Індія, 
Китай) та 6 – до розвинених (Німеччина, Люксембург, Швеція, 
Фінляндія, Південна Корея), відповідно до класифікації країн 
Міжнародним валютним фондом;

– по-друге, хоча до списку компаній щодо яких здійснюється 
присвоєння рейтингів належать найбільші світові виробники 
сталі – Nippon Steel Corporation (Японія), Nucor Corporation 
(США), US Steel corporation (США), HYUNDAI Steel 
(Південна Корея) та ін., ці компанії на своїх офіційних сайтах 
не публікують релізи щодо рейтингових дій, хоча деякі з 
них мають сторінки на сайтах, присвячені стану рейтингів 
(наприклад див. рис. 3);

– по-третє, із числа відповідей, виражали схвалення та 
надавали коментарі у своїх прес-релізах здебільшого 
компанії з пострадянського простору.

Рис. 3. Представлення кредитних рейтингів компанії 
HYUNDAI Steel на офіційному вебсайті

Джерело: [40].



384

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Висновки та пропозиції. Як показали результати, на більше 
70 % повідомлень компанії не реагують. До кола цих компаній 
потрапили в тому числі найбільші регіональні та національ-
ні групи із топ-50 найбільші виробників сталі у світі (напри-
клад, Nucor Steel – США, Nippon Steel – Японія, та ін.). Заразом, 
серед тих економічних суб’єктів нашої вибірки, що реагують та 
висловлюють власні оцінки, а не просто поширюють інформацію 
на своїй офіційній сторінці в інтернет, здебільшого зафіксовано 
компанії з країн, що розвиваються, та особливо з пострадянського 
простору. Це узгоджується із нашою гіпотезою стосовно того, 
що таким чином, влаштовуючи вербальні перфоманси, компанії 
намагаються вплинути на існуючу структуру «розстановки сил»: 
емітенти – КРА – інвестори.

По-перше, компанії з України, Росії та інших країн, що 
розвиваються, перебувають на міжнародному ринку запозичень 
менший строк, порівняно із західними виробниками та 
підприємствами розвинутих країн. Внаслідок цього компанії 
з країн, що розвиваються, вимагають додаткових дій щодо 
підкреслення платоспроможності та розрахунку за боргами. А 
отже, просто публікації рейтингу на сайті агентств недостатньо, 
є необхідність привернення уваги до позитивних змін або 
оскарження негативних та її дублювання на своєму сайті, що 
в деяких випадках супроводжується зверненням керівництва 
компаній до свого кола інвесторів та інших зацікавлених осіб. 

По-друге, така увага компаній до більш позитивного 
висвітлення своєї фінансової позиції може супроводжувати 
їх становлення та отримання досвіду в якості позичальників, 
що також ілюструє їх відносність щодо компаній з історією в 
багато десятків років функціонування в капіталістичному світі. В 
даному випадку цікавим є той факт, що сучасні учасники ринків 
рейтингових послуг функціонують в умовах гібридної оплати за 
означені послуги, як це згадувалось в основній частині статті. 
Тобто, компанії можуть замовляти послуги оцінювання та аналізу 
фінансового стану для публічного розкриття даної інформації, в 
той час як їх виробники-конкуренти чи партнери, в залежності від 
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конкретної ситуації, могли провадити свою діяльність в умовах 
доступності рейтингових даних лише адресно для інвесторів-
підписників. Крім того, можна припустити, що більш важливим 
є реакція на присвоєння рейтингів у рамках «неінвестиційного» 
рівня, який деякі вчені називають «інформаційно чутливим» [41], 
а отже необхідно додатково поширювати позитивну інформацію, 
чи спростовувати наявність проблем. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
ПЕРФОРМАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В данной статье рассматривается вопрос поведения предприятий в ответ 
на действия специализированных институтов информационной деятельности на 
примере взаимодействия компаний металлургической промышленности и между-
народных кредитных рейтинговых агентств в ответ на решения о присвоении, про-
смотр и изменении их рейтингов. Чаще всего исследования очерченного вопроса 
осуществляются на основе анализа изменений характеристик финансовых инстру-
ментов в ответ на объявление рейтингов. Однако такой подход не учитывает непо-
средственную реакцию эмитентов. Несмотря на то, что специализированные ин-
формационные актеры влияют не только на показатели финансовых инструментов, 
но и на реноме компаний через публикации, касающиеся анализа, предположений 
и прогнозов операционной и финансовой деятельности предприятий, последние 
могут выражать одобрение, критику или игнорировать такие формы раскрытия 
экономически чувствительной информации. Сквозь призму перформативном пер-
спективы, в частности теорию речевых актов и перфомансов, предоставляется объ-
яснения причин соответствующей реакции компаний.

Ключевые слова: информационная деятельность; кредитные рейтинго-
вые агентства; поведение; предприятие; принятия решений; перфоманс; перфор-
матив, пресс-релиз.
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SOME ASPECTS OF INFLUENCE OF INFORMATION 
ACTIVITIES ON THE BEHAVIOR OF ENTERPRISES: 
PERFORMATIVE PERSPECTIVE 

This article examines the behavior of enterprises in response to the actions of 
specialized institutions of information activity. Particularly, we focus on the example of 
the interaction between metallurgical companies and international credit rating agencies 
in response to decisions on assignment, review and change of their ratings. Commonly, 
researches on the outlined issue are carried out based on an analysis of changes in the 
characteristics of financial instruments in response to the announcement of ratings. How-
ever, this approach does not take into account the direct reaction of issuers. Even though 
specialized information actors influence not only the performance of financial instru-
ments but also the reputation of companies through publications related to the analysis, 
assumptions and forecasts of the operating and financial activities of enterprises, the 
latter can express approval, criticism or ignore such forms of economically sensitive in-
formation disclosure. Through the performative perspective, in particular, the speech act 
theory and performances, an explanation of the reasons for the corresponding reaction of 
companies is provided.

Keywords: information activity, credit rating agencies, behavior, enterprise, 
decision making, performance, performative, press release.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті досліджено теоретичні і методичні засади механізму забезпечення 
економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 
в умовах глобалізації. Досліджено взаємозв’язок дефініцій економічної безпеки 
та конкурентоспроможності. Доведено, що динамічний процес впровадження 
управлінських рішень на підприємствах харчової промисловості є базовим для 
підвищення рівня конкурентоспроможності та стабілізації економічної безпеки, 
що характеризується особливостями суб’єктів господарювання та стратегічним 
розвитком.  У концептуальній моделі запропонованого механізму за допомогою 
сукупності організаційних, адміністративних, економічних, фінансових та соціальних 
методів та інструментальної підтримки виконуються функції, які забезпечують та 
підтримують  ефективність функціонування суб’єкта господарювання під впливом 
відповідних факторів. Проаналізовано парадигму механізму, який характеризується 
взаємопов’язаною сукупністю сегментних  компонентів, які у процесі  взаємодії 
та обґрунтованих прийомів, методів, підходів та інших інструментів забезпечують 
зміни у визначеній системі, що дозволить отримати певні результати. Доведено, що 
процес забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств 
харчової промисловості потребує використання удосконалених інструментів 
багатопараметричного застосування  – стратегічного планування та застосування 
форсайт-технологіі. Обґрунтовано, що механізм забезпечення економічної безпеки 
та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості повинен 
враховувати вплив ринкових механізмів, саморегулювання та самоорганізації у 
внутрішньогалузевому середовищі.

Ключові слова: економічна безпека; конкурентоспроможність 
підприємства; харчова промисловість; економічний розвиток; глобалізація.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Харчова 
промисловість України є пріоритетною галуззю національної 
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економіки. Стратегічний розвиток харчової промисловості та її 
суб’єктів господарювання набуває пріоритетного характеру, тому 
що забезпечує розв’язання питань, які пов’язані з продовольчою 
безпекою у національному суспільстві. Підприємства харчової 
промисловості постійно знаходяться у пошуку та виділенні 
новаторських механізмів, які забезпечують економічну  безпеку 
та забезпечують конкурентні переваги на продовольчому ринку. 

Стабільне ефективне функціонування, пріоритетне зростання 
економічного потенціалу суб’єкта харчової промисловості в 
трансформаційних умовах залежить від сформованої системи 
економічної безпеки та його конкурентоспроможності на ринку 
харчової продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток 
під-приємств  харчової промисловості, їх економічна безпе-
ка та конкурентоспроможність  досліджувалися у наукових 
працях: Ф. Заїнчковського, О. Шеремета, П. Борщевського, Л. 
Дейнеко, В. Ємцева, В. Маргасової, Ю. Сафонова, Ю. Мельника, 
О. Коваленко та ін. Незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень, практично відсутні розробки щодо дослідження 
концептуальної моделі механізму забезпечення економічної 
безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості.

Постановка завдання. Дослідити концептуальну 
модель механізму забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах 
господарювання актуальними стають питання щодо формування 
ефективної системи  економічної безпеки підприємств харчової 
промисловості через підвищення конкурентоспроможності 
суб’єктів за певними сегментами, які адаптуються до факторного 
середовища та відповідають існуючим вимогам. 

Взаємозв’язок дефініцій економічної безпеки та конкуренто-
спроможності підтверджується сутністю даних категорій 
та неможливістю високого рівня безпеки підприємства за 
відсутністю належного місця в конкурентному середовищі.   

У свою чергу, конкурентоспроможність підприємства харчової 
промисловості представляє собою системні переваги виробничих, 
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фінансових та управлінських сегментів, які надають можливості 
займати певну позицію на ринку відповідної продукції та 
отримувати перманентні економічні та соціальні результати. 
При цьому виявлення резервів зростання та розвитку суб’єкта 
господарювання залежить від ефективності функціонування 
управлінського капіталу, який і є складовою економічної безпеки 
підприємства харчової промисловості, враховуючи сучасні 
інтеграційні процеси та зміни потреб ринку. Гармонічний процес 
поєднання можливостей, потужностей та векторів розвитку 
підприємства забезпечує реалізацію стратегії динамічного 
зростання в умовах мінливого факторного середовища.     

Зазначимо, що динамічний процес впровадження управлінських 
рішень на підприємствах харчової промисловості є базовим 
для підвищення рівня конкурентоспроможності та стабілізації 
економічної безпеки, що характеризується особливостями 
суб’єктів господарювання та стратегічним розвитком.    

Крім того, зростання рівня конкурентоспроможності 
підприємств харчової промисловості потребує побудови та 
функціонування дієвої системи управління та забезпечення 
виробництва високоякісної продукції, сегментації  стратегій, 
які характеризуються оптимальним співвідношенням 
логістичної, фінансової, інформаційної та ресурсної складової 
в межах ефективного механізму економічної безпеки суб’єктів 
господарювання. 

Ефективне функціонування підприємств харчової 
промисловості повинно забезпечуватися обґрунтованим, 
цілеспрямованим, надійним, дієвим та адаптивним механізмом 
забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності, 
який повинен відповідати загальній макроекономічній політиці 
держави, з урахуванням безпекової складової, враховувати 
фактори ендогенного або екзогенного впливу та векторів 
стратегічного розвитку харчової промисловості в глобалізацій 
них умовах.

У фахових дослідженнях виокремлюють наступні види та 
форми механізмів:
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– механізм забезпечення конкурентоспроможності; 
– механізм управління; 
– механізм регулювання;
– механізм економічної безпеки;
– організаційний механізм;
– економічний механізм;
– фінансовий механізм, 
– господарюючий механізм та ін. 
Досліджуючи сутність механізму з позиції суб’єкта 

господарювання, необхідно враховувати наявність визначених 
функцій щодо управління відповідними процесами у 
господарському середовищі (безпековими, економічними, 
фінансовими, екологічними, соціальними тощо), а ефективність 
яких забезпечується дієвим механізмом забезпечення та реалізації.   

Важливість питання визначення соціально-економічної 
сутності механізму забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості у 
теоретично-методологічному аспекті  зумовлюється тим, що його 
вирішення дозволяє визначитися з концептуальною сутністю 
процесу функціонування та розвитку суб’єкта господарювання. 

У турбулентних умовах функціонування підприємств харчової 
промисловості достатньо сильно в останні час актуалізуються 
аспекти глобалізації на ринку продовольства, що має деструк-
тивний вплив на стан і динаміку розвитку галузі та її суб’єктів 
господарювання, тому при формуванні концептуальної 
моделі механізму забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 
необхідно враховувати зазначений аспект.

Зазначимо, що механізм – це взаємопов’язана сукупність 
сегментних  компонентів, які у процесі  взаємодії та 
обґрунтованих прийомів, методів, підходів та інших інструментів 
забезпечують зміни у визначеній системі, що дозволить отрима-
ти певні результати. Механізм – це сукупність взаємозалежних і 
взаємодіючих елементів за наявності, з одного боку, внутрішньої 
впорядкованості й узгодженості між ними, а з іншого – 
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диференціації та відносної автономності. Механізм – це система 
в дії, а не дія системи у відповідному мікросередовищу.

У концептуальній моделі механізму забезпечення економічної 
безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості, як правило, за допомогою сукупності організацій-
них, адміністративних, економічних, фінансових та соціальних 
методів та інструментальної підтримки виконуються функції, 
які забезпечують та підтримують  ефективність функціонування 
суб’єкта господарювання під впливом відповідних факторів. 

Механізм забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 
позиціонується з відповідними рівнями управління та 
регулювання:

– на макрорівні;
– на мезорівні;
– макрорівні;
– мегарівні.
Механізм забезпечення економічної безпеки та конкуренто-

спроможності підприємств харчової промисловості має 
багатопараметричний інструментарій,  методичні компоненти, 
системні елементи, відповідну кількість рівнів функціонування, 
зміст і способи реалізації. Він має відповідні соціально-
економічні орієнтири та забезпечує створення належних 
організаційних, адміністративних, законодавчих, нормативних,  
економічних, соціальних, екологічних, безпекових та інших умов 
функціонування підприємств харчової промисловості на ринку 
продовольства та підвищує його ефективність.

Сучасна система забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 
повинна враховувати транспарентні аспекти з урахуванням 
ринкових принципів. Відмітимо, що соціально-економічна 
ефективність та результативність забезпечення економічної 
безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості залежить від адекватності розробленого механізму.

Таким чином, формування механізму забезпечення економічної 
безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової 
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промисловості є важливим етапом стратегічного розвитку 
суб’єкта господарювання, враховуючи науково- обґрунтовані 
підходи та міжнародний досвід. 

На погляд автора, забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 
повинно здійснюватися на підставі застосування композиційного 
механізму.

Композиційний механізм – це цілеспрямована взаємодія 
взаємоузгоджених елементів та компонентів під впливом 
ендогенних та екзогенних факторів, які взаємопов’язані між 
своїми сегментами логічними та параметричними зв’язками 
горизонтально-вертикально спрямування, що забезпечує 
економічну безпеку та конкурентоспроможність підприємств 
харчової промисловості та їх соціально-економічну ефективність 
та господарську результативність. Композиційний механізм по-
винен сприяти та підтримувати стратегічний розвиток суб’єктів 
господарювання у національному макроекономічному середовищі. 

Механізм забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 
та його концептуальна модель представлені рис. 1.

Визначені елементи механізму забезпечення економічної 
безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості та його концептуальна модель мають  синтетичний 
характер та складаються з взаємопов’язаних  функціональних 
підсистем.

Таким чином, запропонований механізм представлений у 
композиційному вигляді  та складається з конкретних елементів 
та компонентів, які взаємопов’язані та взаємодіють.

Необхідно відмітити, що механізм забезпечення економічної 
безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості повинен враховувати вплив ринкових механізмів, 
саморегулювання та самоорганізації у внутрішньогалузевому 
середовищі. 
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Рис. 1. Механізм забезпечення економічної безпеки 
та конкурентоспроможності підприємств харчової 

промисловості та його концептуальна модель

Джерело: сформовано автором. 
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Важливими аспектами реалізації механізму забезпечення 
економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств 
харчової промисловості є:

– всебічне дослідження ринку харчової продукції;
– дослідження ступеню концентрації на ринку суб’єктів та 

об’єктів харчової промисловості;
– дослідження моделей функціонування суб’єктів 

господарювання;
– дослідження моделей регулювання ціноутворення на ринку 

харчової продукції;
– дослідження технічних регламентів на ринку харчової 

продукції;
– запровадження справжньої конкуренції між суб’єктами 

харчової промисловості;
– створення сучасних методик планування та аудиту 

господарської діяльності у харчовій промисловості.
Процес забезпечення економічної безпеки та 

конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 
потребує використання удосконалених інструментів 
багатопараметричного застосування – стратегічного планування 
та застосування форсайт-технології. 

Стратегічне планування в системі забезпечення економічної 
безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості – це діяльність, яка забезпечує пропорційний та 
динамічний розвиток суб’єкта господарювання на галузевому 
ринку, виокремлює основні параметри його розвитку у майбутніх 
періодах.

Форсайт – це цілеспрямований процес побудови бачення 
майбутнього  в системі забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, 
який націлений на покращення якості прийнятих рішень у даний 
момент. Форсайт – це перспективний інструмент, який допоможе 
визначити пріоритети стратегічного розвитку підприємства 
харчової промисловості. Застосування форсайт-технології у 
суб’єктів, які функціонують на ринку харчової промисловості 
потребує обґрунтованого дослідження.
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Також необхідно відмітити, що економічну стабільність 
підприємств харчової промисловості та можливість їх 
стратегічного розвитку визначає інноваційна складова, тому, 
суб’єкти управління повинні контролювати ринкові механізми на 
продовольчому ринку та моделювати їх майбутнє функціонування. 
А запропонований механізм забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 
спрямований на функціональну підтримку галузевих суб’єктів 
господарювання, що надає можливість забезпечити та підтриму-
вати реальну конкурентоспроможність у контексті глобального 
простору.

Висновки та пропозиції. Таким чином, основною метою 
забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності 
підприємств харчової промисловості є досягнення максимальної 
стабільності та створення належних умов для економічного 
зростання в умовах дії об’єктивних та суб’єктивних факторів, 
які мають негативні ознаки.  Необхідно також здійснювати 
на постійній основі моніторинг, діагностику та оцінку різних 
сценаріїв розвитку, у тому числі,   впливу, факторів зовнішнього 
та внутрішнього середовища на суб’єктів господарювання у 
харчовій промисловості.

Запропонований механізм забезпечення економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, 
за допомогою цілеспрямованої взаємодії взаємоузгоджених 
елементів та компонентів під впливом ендогенних та 
екзогенних факторів, які взаємопов’язані між своїми сегмен-
тами логічними та параметричними зв’язками горизонтально-
вертикально спрямування забезпечить економічну безпеку та 
конкурентоспроможність підприємства харчової промисловості 
та його соціально-економічну ефективність та господарську 
результативність. Розроблений механізм  забезпечить соціально-
економічну ефективність та результативність суб’єктів 
харчової промисловості  у національному просторі. Суттєвим 
аспектом запропонованого механізму для підприємств харчової 
промисловості є можливість застосування окремих його елементів 
під впливом адаптації мультиваріативних індикаторів.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье исследованы теоретические и методические основы 
механизма обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности 
предприятий пищевой промышленности в условиях глобализации. Исследована 
взаимосвязь дефиниций экономической безопасности и конкурентоспособности. 
Доказано, что динамический процесс внедрения управленческих решений на 
предприятиях пищевой промышленности является базовым для повышения 
уровня конкурентоспособности и стабилизации экономической безопасности, 
характеризуется особенностями субъектов хозяйствования и стратегическим 
развитием. В концептуальной модели предложенного механизма с помощью 
совокупности организационных, административных, экономических, финансовых 
и социальных методов и инструментальной поддержки выполняются функции, 
которые обеспечивают и поддерживают эффективность функционирования 
предприятия под влиянием соответствующих факторов. Проанализирована 
парадигма механизма, который характеризуется взаимосвязанной совокупности 
сегментных компонентов, которые в процессе взаимодействия и обоснованных 
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приемов, методов, подходов и других инструментов обеспечивают изменения 
в определенной системе, что позволит получить определенные результаты. 
Доказано, что процесс обеспечения экономической безопасности и 
конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности требует 
использования усовершенствованных инструментов многопараметрического 
применения – стратегического планирования и применения форсайт-технологии. 
Обосновано, что механизм обеспечения экономической безопасности и конкурен-
тоспособности предприятий пищевой промышленности должен учитывать влия-
ние рыночных механизмов, саморегулирования и самоорганизации в внутриотрас-
левом среде.

Ключевые слова: экономическая безопасность; конкурентоспособность 
предприятия; пищевая промышленность; экономическое развитие; глобализация.
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CONCEPTUAL MODEL OF THE MECHANISM 
FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY AND 
COMPETITIVENESS OF FOOD INDUSTRY 
ENTERPRISES

The article investigates the theoretical and methodological principles of 
the mechanism of ensuring economic security and competitiveness of food industry 
enterprises in the context of globalization. The relationship between the definitions of 
economic security and competitiveness has been studied. It is proved that the dynamic 
process of implementation of management decisions in the food industry is the basis for 
increasing the level of competitiveness and stabilization of economic security, which 
is characterized by the characteristics of economic entities and strategic development. 
The conceptual model of the proposed mechanism, through a set of organizational, 
administrative, economic, financial and social methods and instrumental support, 
performs functions that ensure and maintain the efficiency of the entity under the 
influence of relevant factors. The paradigm of the mechanism, which is characterized by 
an interconnected set of segmental components, which in the process of interaction and 
sound techniques, methods, approaches and other tools provide changes in a particular 
system, which will obtain certain results. It is proved that the process of ensuring 
economic security and competitiveness of food industry enterprises requires the use 
of advanced tools of multiparameter application - strategic planning and application 
of foresight technology. It is substantiated that the mechanism of ensuring economic 
security and competitiveness of food industry enterprises should take into account the 
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influence of market mechanisms, self-regulation and self-organization in the intra-
industry environment.

Key words: economic security; enterprise competitiveness; food industry; 
economic development; globalization.
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ПІДХОДИ ДО ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОСЛУГ АЕРОПОРТУ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ 
ПЕРЕВІЗНИКІВ

В статті досліджуються економічні аспекти державного регулювання рів-
ня зборів та платежів для авіаційних перевізників з боку аеропортів в контексті по-
літики щодо сталого розвитку авіаційної галузі на основі економічної ефективнос-
ті та умов конкуренції на ринку послуг повітряного транспортування. Досліджено 
фінансово-економічні засади взаємовідносин між аеропортом та авіаційними пере-
візниками, встановлено роль держави у регулювання тарифів на збори за послуги 
аеропорту, визначено основні види процедур розрахунку, встановлення та коорди-
нації тарифів. В статті розглянуто досвід Європейського Союзу щодо гармонізації 
процедури визначення тарифів на послуги аеропортів в контексті запровадження 
Спільного повітряного простору. Виокремлено три основних підходи до регулю-
вання тарифної політики та вказано їх вплив на розвиток аеропортів та авіаційної 
галузі в цілому.

Ключові слова: авіаційна галузь; ринок послуг аеропортів; збори та пла-
тежі аеропортів; тарифна політика; державне регулювання; конкурентна політика; 
економічна ефективність; міжнародна координація.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток авіа-
ційної галузі тісно пов’язаний із ефективністю функціонування 
ринку повітряних перевезень та відповідної інфраструктури. Го-
ловною передумовою такої ефективності є забезпечення умов 
справедливої конкуренції, що надає всім учасникам ринку рів-
ні перспективи стратегічного розвитку. Підтримання високого 
рівня конкуренції на ринку повітряних послуг розглядається як 
однин з головних чинників сталості розвитку авіаційної галузі, 
спрямованості цього розвитку на максимальне задоволення по-
треб споживачів та зростання внутрішньої економічної ефектив-
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ності та внесок в розвиток національної та глобальної економіки. 
Лібералізація авіаційної галузі дала потужний поштовх її роз-
витку, однак кілька проблем нерівної конкуренції залишається 
нерозв’язаними. Це пов’язано з різною ступеню участі державі в 
діяльності галузі, з різним режимом регулювання, з відмінностя-
ми у податковій політиці тощо. Прозорість у відносинах між ае-
ропортами, що залишаються здебільш під державним контролем, 
та авіаційними перевізниками, які працюють як приватні компанії 
є важливою умовою забезпечення ефективного функціонування 
всієї авіаційної галузі, бо таки відносини впливають на цінову 
політику, на ефективність використання повітряного простору та 
інфраструктури. Держава впливає на ці відносини або як учасник, 
або через регулятивні процедури. Розробка та впровадження дер-
жавного регулювання авіаційної галузі, яке з одного боку захищає 
умови конкуренції на ринку, а за іншого забезпечує дотримання 
економічної ефективності є важливою проблемою, яка потребує 
належного методологічного обґрунтування. Особливості вирі-
шення цієї проблеми пов’язані із різними регулятивними режима-
ми на глобальному рівні, різними конкурентними ситуаціями як 
на рівні національних рівнях, так й окремих аеропортів, різною 
динамікою зростання обсягу повітряних перевезень для різних 
напрямів та груп пасажирів та вантажів.

Аналіз останніх досліджень й публікацій. Проблеми  розви-
тку авіаційної галузі в умовах міжнародної конкуренції та пер-
спективи входження України до режиму Єдиного повітряного 
простору ЄС досліджує низька авторів, зокрема О. М. Ложачев-
ська, О. М. Маценко, І. О. Геєць, Ю. В. Миронова, Є. О. Скрип-
ка. Особливості розвитку авіаційної галузі в Україні висвітлені в 
роботах А. О. Калиновського, Н. І. Горбаль, Н. Л. Калиновської, 
Т. І. Олешко, М. В. Янківського, О. М. Саркісової, А. Ф. Токарь. 
Економічні та фінансові умови ефективного розвитку авіаційної 
галузі досліджують такі науковці, як І. О. Хоменко, І. В. Садчико-
ва, І. О. Середюк, Є. О. Шевчук.

Постановка завдання. Метою є встановлення ефективних 
форм та інструментів державного регулювання авіаційної галузі 
в площині економічної та комерційної взаємодії між аеропортом 
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та авіаційним перевізником на основі досвіду Європейського Со-
юзу та інших країн.

Виклад основного результату дослідження. Авіаційна га-
лузь є важливим елементом національної економіки як з точки 
зору інфраструктурного забезпечення економічного розвитку, так 
й як інноваційно-технологічний сектор, а також важлива галузь 
економічної активності та інвестування [9, c. 12]. Незважаючи на 
тривалий період поступової лібералізації, держава відграє вагому 
роль у функціонуванні галузі, як через регулятивний вплив, так 
й як економічний агент, власник, співвласник чи інвестор бага-
тьох компаній галузі [8, с. 2]. Відповідно, держава зацікавлена, з 
одного боку, у збільшенні фінансових надходжень від авіаційної 
галузі, а з іншого боку – в сталому розвитку галузі на основі кон-
куренції та інвестицій в сучасні технології. Отримання державою 
зборів, податків та інших фінансових виплат з підприємств авіа-
ційної галузі відбувається через декілька каналів. По-перше, це 
податки, що сплачує споживач при користуванні послугами по-
вітряного транспорту та підприємства галузі, що сплачують різні 
податки та збори, передбачені податковим законодавством. По-
друге, це надходження від аеропортів за користування послугами 
аеронавігації та інші збори від аеропортів. По-третє, це спеціаль-
ні виплати з боку аеропортів та авіакомпаній за користування по-
вітряним простором, спеціальні видатки на безпеку, виплати за 
сертифікацію, спеціальний податок на пасажира, що вилітає за 
кордон тощо. Розмір та структура таких видатків може суттєво 
впливати на конкурентну ситуацію в галузі. В більшості випадків 
такі виплати на користь держави складають до 10 % від загальної 
суми витрат авіаційних перевізників та може доходити до 30 % у 
випадку бюджетних авіаліній. Це свідчить, що можливості зни-
зити витрати для підприємств авіаційної галузі лежать не тільки 
в площині оподаткування, але в заходах по підвищенню ефектив-
ності операційної діяльності. Останні роки авіаційна галузь де-
монструвала стійкий тренд до зниження вартості в розрахунку на 
одного пасажиру [13, c. 2]. Для аеропортів ситуація є іншою, бо їх 
витрати залежать від розміру податків та зборів, незважаючи на 
велику кількість компаній, що ведуть свою комерційну діяльність 
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в межах аеропорту. Звичайно, вплив держави на конкурентну си-
туацію в авіаційній галузі здійснюється не тільки через податко-
ве навантаження, але й через регулювання у тому числі в сфері 
економічної політики. Структура авіаційної галузі, яка визнача-
ється декількома рівнями економічних відносин, передбачає, що 
об’єкти інфраструктури, таки як аеропорти, служби аеронавіга-
ції, органи контролю використання повітряного простору, служби 
технічного нагляду та технічної безпеки визначають конкурент-
ну структуру ринку та ефективність діяльності галузі в цілому  
[3, с. 22]. Регулювання з боку держав в такому випадку є необ-
хідним задля дотримання конкурентних умов, підтримка безпеки 
повітряного сполучення та створення умов для стратегічного роз-
витку галузі [2 с. 39]. Тільки збалансованість інтересів різних під-
приємств галузі, задіяних с процесі надання послуги повітряного 
транспортування, недискримінаційний характер розподілу витрат 
на інфраструктурне забезпечення, впровадження механізму рів-
ного доступу авіаліній до аеропортів є фундаментальною умовою 
для сталого розвитку авіаційної галузі [1, с. 155].

В контексті перспектив приєднання України до режиму «Єди-
ного європейського неба» доцільно розглянути його вплив на роз-
виток повітряного руху. Послуги держави з контролю повітряно-
го простору фінансуються за рахунок збору на аеронавігаційне 
обслуговування компаній, що використовують так чи інакше по-
вітряний простір держави. Режим «Спільного повітряного про-
стору» гармонізував ці послуги та сплат за них в межах Європей-
ського Союзу та інших країн, що приєднались до цього режиму. 
Цей режим мав на меті оптимізувати та збільшити ефективність 
контролю повітряного руху через покращення загальної системи 
управління та обслуговування повітряного руху, вдосконалити 
послуги повітряної навігації та скоротити маршрути в межах єди-
ного повітряного простору [4, с. 67]. Через неоптимальні маршру-
ти збільшуються викиди вуглецевих газів, виникає перенаванта-
ження певних маршрутів та виникають затримки у розкладі рей-
сів. За деякими оцінками втрати від подібної практики можуть 
становити до 1% ВВП країн ЄС.
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З подібною проблемою стикались також США, які запровадили 
нову програму керування повітряним рухом під назвою NextGen. 
США мають приблизно такий самий повітряний простір за роз-
мірами, як й ЄС, але кількість рейсів там перевищує європейські 
в півтора рази, а щільність польотів, вирахувана як година подо-
рожі на квадратний кілометр, є в два рази вищою за європейську. 
Оцінки Європейської комісії економічних втрат від неефективно-
го управління повітряним потоком сягають 8 мільярдів євро на 
рік [12, c. 127]. Ці втрати пов’язані з зайвим витрачанням палива, 
збільшення тривалості польотів, що впливає на розмір витрат за 
аеронавігаційні послуги, а також на вартість технічного обслуго-
вування, витрати на роботу персоналу, витрати на компенсацію 
пасажирам затримок. Тому ЄС доклав значних зусиль, починаючі 
з пропозиції щодо реформування режиму «Спільного повітряного 
простору» задля підвищення ефективності авіаційного сектору.

Технологічний аспект режиму відкритого неба був впровадже-
ний 2015 року в межах програми SESAR, але її остаточна реа-
лізація передбачається лише о 2030 році. Очікуваний ефект від 
впровадження програми очікується на рівні 413 мільярдів євро за 
період 2013-2030 роки, а саме на рівні 0,16 % від ВВП ЄС, також 
передбачається створення 42 000 робочих місць безпосередньо в 
авіаційному секторі й 300 000 робочих місць у суміжних галу-
зях. Викиди вуглецевих газів мають скоротитись на 50 мільйонів 
метричних тон. ІАТА оцінює ефект від вдосконалення управлін-
ня повітряним рухом на глобальному рівні від 32 до 43 мільярдів 
євро на рік [12, c. 127].

Ще одним фактором, який стримує розвиток повітряного спо-
лучення, є потужність аеропортів, тобто їх пропускна здатність. 
Лібералізація авіаційної галузі призвела до значного зростання 
обсягів пасажирського потоку повітряним транспортом, однак 
зростання потужності аеропортів не було таким суттєвим, частко-
во через те, що лібералізація їх діяльності відбувалась значно по-
вільнішими темпами й більшість з них залишаються під повним 
чи частковим державним контролем.

Незважаючи на те, що реалізація ініціативи «Спільного пові-
тряного простору» розпочалась 2004 року, очікуваних економіч-
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них вигід від вдосконалення надання аеронавігаційних послуг 
так й не було досягнуто, як й рівня забруднення навколишньо-
го середовища. Більш того, аеронавігаційний простір залишився 
фрагментований по функціональних блоках повітряного просто-
ру, які застосовують різні тарифи для своїх послуг Заробітна пла-
та диспетчерів продовжує зростати швидше за продуктивність, 
що негативно відбивається на витратній ефективності надання 
аеронавігаційних послуг [2, с. 39]. Причиною такої ситуації від-
ставання деяких держав в реалізації технічних програм, перед-
бачених цією ініціативою. Отже, витрати на аеронавігаційні по-
слуги не зменшуються й відповідна плата за них залишається на 
попередньому рівні.

Європейська комісія поставили перед країнами задачі по під-
вищенню ефективності надання аеронавігаційних послуг та їх 
гармонізації в межах Єдиного європейського неба. Були розро-
блені детальні регламенти з обчислення вартості цих послуг, але 
кілька країн не застосовують ці процедури з різних причин. На 
період х 2015 по 2019 рік Європейська комісія поставила за мету 
досягнути зниження вартості цих послуг на 3,3 % щорічно (з роз-
рахунку зниження витрат на 2,1 % та збільшення обсягу переве-
зень на 1,2 %). Тобто за даний період вартість аеронавігаційних 
послуг мала зменшитись на 15,5 %. Однак більшість країна не 
змогли забезпечити потрібний показник. Наприклад, Франція 
скоротила вартість лише на 1,1 % щорічно [11, c. 32]. Як було за-
значено вище, це відбувається через брак інвестицій в потрібне 
устаткування та складнощі із ефективним контролем відповідних 
витрат. Крім того, не передбачено механізму та повноважень для 
Європейської комісії для запровадження будь-яких заходів для 
виправлення ситуації та впливу на національні органи контролю 
повітряного простору. 

Однак, треба зауважити, що Франція, яка спромоглась знизити 
вартість аеронавігаційних послуг лише на 2,6 % за період 2015-
2019 роки, первісна ціна на ці послуги була нижче, ніж в Німеччи-
ні та Великій Британії, які спромоглася зменшити тарифи відпо-
відно на 12,2 % та 15,0 % відповідно. Однією з причин різної ди-
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наміки цін на аеронавігаційні послуги є різний рівень складності 
повітряного сполучення, який потребує такого обслуговування. 
Швейцарія має найвищий коефіцієнт складності повітряного 
трафіку на рівні 12,30, Велика Британія отримала оцінку в 11,28 
та Німеччина 11,03 у порівнянні з оцінкою Франції на рівні 7,33  
[11, c. 33].

Якщо звернутись до структури витрат на надання послуг з 
аеронавігаційного контролю, то переважна частка припадає на 
персонал. В більшості європейських країн національні агенції 
за транспорту та інші урядові організації були вимушені вести 
складні переговори з профспілками щодо ув’язки зростання за-
робітної плати з рівнем продуктивності, особливо в часи пікових 
навантажень.

Аеропорт задає структуру повітряного руху та суттєво впливає 
на загальний розмір та структуру витрат в авіаційній галузі для 
всіх компаній. Тому настільки важливо забезпечити баланс інтер-
есів аеропорту так й компаній, що користуються його послугам 
або ведуть певну комерційну діяльність. В більшості країн тари-
фи аеропортових зборів визначаються державою й суттєво впли-
вають на рівень ефективності діяльності галузі. Застосовуються 
багато видів платежів за користування землею, інфраструктурою, 
спорудами, приміщеннями та обладнанням аеропорту аби забез-
печити належну експлуатацію літаків та обслуговування паса-
жирів. Таки виплати можуть приймати форму плати за посадку, 
плати за паркування та пасажирський збір (використання об’єктів 
для прийому пасажирів та інших користувачів). Тому що аеропор-
ти мають часто наближене до монопольного положення на ринку 
повітряних перевезень в певному регіоні, то зазвичай ці виплати 
на користь аеропорту контролює спеціальний орган, найчастіше 
підрозділ транспортного департаменту уряду) для забезпечення 
неупередженого та недискримінаційного характеру платежів та 
зборів. Врегулювання тарифів аеропорту відбувається на певний 
термін іноді на рік, іноді довше та закріплюється спеціальною 
угодою, яка окреслює специфічні умови в даному аеропорту, на-
приклад інвестиційні проекти. Проблема державного регулюван-
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ня в цьому випадку полягає у тому, що держава може отримати 
конфлікт інтересів, бо вона є учасником багатьох підприємств 
авіаційної галузі. Держава контролює великі міжнародні аеропор-
ти, але й також регіональні аеропорти, утримує аеронавігаційні 
та інші допоміжні служби, інвестує в розвиток альтернативних 
до повітряного сполучення види транспорту, оподатковує підпри-
ємства авіаційної галузі однак одночасно стимулює доступ наці-
ональних виробників до міжнародних ринків. Тому розрахунок 
та затвердження тарифів аеропортових зборів потребує уважного 
та збалансованого підходу з урахуванням різних інтересів різних 
підприємств авіаційної галузі, а також інтересів споживачів по-
слуг повітряного сполучення. Саме тому важливо, аби регулятор 
тарифної політики аеропортових зборів був незалежним органом.

В Європі діє три підходи до регулювання аеропортових збо-
рів . Перший з них передбачає включення до тарифу всіх послуг 
аеропорту, тому він отримав назву «єдиної каси». Тобто суто ае-
ронавігаційні послуги та інші послуги, безпосередньо пов’язані 
із забезпеченням польотів, не розділяються з іншими видами ді-
яльності аеропорту. В цьому випадку, комерційна діяльність ае-
ропорт певним чином субсидіює аеронавігаційну діяльність, що 
дозволяє аеропортам встановлювати привабливі тарифи для авіа-
ційних перевізників. Така система широко застосовується у Ве-
ликій Британії, але також в кількох аеропортах Франції та інших 
країнах. Другий підхід передбачає, що аеронавігаційні послуги, 
та взагалі послуги, пов’язані із забезпечення повітряного руху, 
тарифікуються окремо від неавіаційних послуг аеропорту, тому 
він отримав назву «подвійна каса». На перший погляд, цей підхід 
є більш економічно обґрунтованим, але в цьому випадку виника-
ють складнощі із відношенням тієї чи іншої послуги то першої 
або другої категорії. Однак логіка цього підходу полягає у тому, 
що доходність комерційної діяльності аеропорту та незв’язаних з 
авіаційною діяльністю послуг (наприклад готель, паркування) за-
лежить від ефективності менеджменту аеропорту в запровадженні 
цих послуг належної якості, й тому ця діяльність не має підпадати 
під регулювання з боку держави. Пряме фінансування інвестицій 
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в авіаційну інфраструктуру аеропорту за рахунок зборів за відпо-
відні послуги дозволяє більш ефективно керувати інвестиціями в 
обладнання та зберігати недискримінаційні умови для перевізни-
ків. Тариф зазвичай встановлюється на рівні середньої віддачи на 
вкладений капітал, що має бути підтверджено відповідним орга-
ном державного регулювання транспортної галузі. Такий підхід 
широко застосовується насамперед в Німеччині. Третій підхід є 
варіацією другого, бо також застосовується два види тарифів, од-
нак до регульованої групи тарифів відноситься також діяльність з 
використання нерухомості аеропорту та, наприклад, паркування. 
За такою схемою працює велика група «Аеропорти Парижу».

В процесі державного регулювання тарифів на послуги аеро-
портів важливе значення має поняття середньозваженої вартості 
капіталу, тому що регулятор вираховує економічно доцільний рі-
вень тарифів саме на основі концепції «справедливої» винагоро-
ди на вкладений капітал. Тому регулятор вираховує прийнятний 
рівень рентабельності на основі вкладень аеропорту та встанов-
лює відповідні тарифи. Як свідчить практика європейських ком-
паній, коливання вартості капіталу на 1 % вимагає зміну тарифу 
на 1,5 % аби зберегти бажаний «справедливий» рівень рентабель-
ності. Слід зауважити, що в різних країнах, й навіть всередині 
країн для різних аеропортів, використовується різна методика об-
числення вартості капіталу та рівня рентабельності, що не може 
не впливати на відповідну тарифну політику [14, c. 5].

При затвердженні тарифу на послуги аеропорту враховують 
економічні фактори, наприклад інфляцію, вартість капіталу, обсяг 
інвестицій, рівень продуктивності та рентабельності, якість по-
слуг та структура ціноутворення. Аеропортам надані можливос-
ті збільшувати тарифи в певних межах (розраховані як відсоток 
від інфляції), чим вони часто користуються та збільшують роз-
мір зборів на максимальне дозволене значення. Однак авіаком-
панії оскаржують такі збільшення тарифів окремо, або через свої 
галузеві організації та ІАТА. Наприклад, остання подала скаргу 
до Європейської Комісії щодо невиконання її директив про не-
залежність органів встановлення та контролю зборів аеропорту 
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та тарифів на послуги аеропорту. Також директива передбачає 
обов’язкове консультування зі споживачами послуг аеропортів, 
чого часто бракує в процесі затвердження тарифів. Результатом 
такого позову стало формування 2016 року нового незалежного 
органу із регулювання діяльності аеропортів во Франції під егі-
дою Генеральної Ради з довкілля та сталого розвитку. 

Однак, різні країни Європейського Союзу по різному втілюють 
директиви Європейської Комісії від 2013 року про тарифи та збори 
в аеропортах та стикаються із різними складнощами при втіленні 
цих директив в практику регулювання. У Великій Британії регу-
лювання здійснює незалежний адміністративний орган Управління 
цивільної авіації, який не входить до міністерства транспорту. Цей 
орган виконує основні контрольні та регулятивні функції, напри-
клад надає ліцензії на повітряне сполучення, визначає заходи із 
безпеки, встановлює рівень завантаженості аеропортів. При визна-
ченні тарифів на послуги аеропорту по-перше, Управління визна-
чає, чи має даний аеропорт ринкову владу, тобто чи спроможний 
він зловживати своїм ринковим становищем при визначенні тари-
фів. Якщо так, то Управління застосовує регулювання. Наприклад, 
аеропорти Манчестера та Стенстеда функціонують в умовах кон-
куренції, тому до них регулювання тарифів не застосовується. Інші 
аеропорти, зокрема Лондонські Гетвік та Гітроу, підпадають під 
регулювання та до них застосовується підхід «єдиної каси», коли 
тариф охоплює всі види послуг, що підпадають під регулювання. 
Аеропорти мають багаторічну програму еволюції тарифної політи-
ки, виконання якої є однією з умов подовження їх ліцензії. Через те, 
що ці аеропорти мають одні з найвищих тарифів в світі, норматив-
на-правова база регулювання їх діяльності слугує орієнтиром для 
регуляторних органів по всьому світу. 

Отже, немає єдиного готового рішення щодо встановлення 
та регулювання тарифів аеропортів, яке б завжди демонструва-
ло ефективність. Різні моделі та підходи по різному впливають 
на діяльність аеропортів та інших підприємств авіаційної галузі, 
тому потрібно ретельно обрати та налаштувати таку модель до 
конкретного аеропорту. А державний незалежний регулятивний 
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орган має гарантувати дотримання цієї моделі та визначати ефек-
тивність її застосування.

В Україні регулювання діяльності підпадає під дію Повітряно-
го Кодексу України, який регулює всі аспекти функціонування по-
вітряного транспорту, а також визначає механізми регулювання, 
у тому числі тарифного, підприємств галузі. В Україні зберіглась 
монопольна структура ринка послуг аеропорту, що обумовлює та-
рифи на ці послуги вище за середньоєвропейські. З приєднанням 
України до режиму спільного повітряного простору ЄС, конку-
рентоспроможність вітчизняних аеропортів суттєво впливатиме 
на перспективи розвитку галузі в цілому. Прихід європейських 
перевізників значно розширив географію напрямків польотів та 
створив нові перспективи насамперед для регіональних аеро-
портів, які спроміглись продемонструвати більш високі темпи 
зростання, аніж столичні аеропорти [6, с. 239]. Перспективи роз-
витку внутрішнього сполучення створює сприятливі умови для 
розвитку національної мережі аеропортів, однак при дотриманні 
конкурентних тарифів на послуги, які аеропорти надають пові-
тряним перевізникам та пасажирам. Згідно наказом Міністерства 
інфраструктури від 19.12.2012 р. № 745 «Про внесення змін до 
Аеропортових зборів» керівникам аеропортів було надано право 
встановлювати коефіцієнти до ставок аеропортових зборів [10]. 
Таким чином аеропорти можуть надавати більш привабливі умо-
ви для перевізників та проводити спільні комерційні кампанії з 
метою збільшення обсягу пасажирського потоку. В результаті 
аеропорти отримують можливість нарощувати свої доходи від 
неавіаційної діяльності, у тому числі за рахунок залучення між-
народних операторів з організації комерційної діяльності в аеро-
портах.

Враховуючи зростання обсягу пасажирського перевезення по-
вітряним транспортом  в Україні до початку пандемії COVID-19, 
та оголошення багатьох європейських перевізників про відкрит-
тя нових маршрутів при відновленні міжнародного повітряного 
сполучення, розвиток аеропортової інфраструктури потребує за-
лучення додаткових інвестицій [7]. Державні можливості з фі-
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нансування розбудови та модернізації потужності аеропортів є 
обмеженими [5, с. 155]. Тому залучення міжнародних інвесторів 
потребує узгодження тарифної політики з ЄС, але й забезпечення 
фінансових перспектив функціонування аеропортів. В таких умо-
вах ефективним кроком видається надання можливості аеропор-
там щодо встановлення тарифів на свої послуги. Однак в резуль-
таті авіакомпанії сплачують в розрахунку на одного пасажира в 
десять разів більше аніж в аеропортах ЄС. Тому для аеропортів з 
великим завантаженням, насамперед у Борисполі потрібно впро-
ваджувати систему тарифного регулювання на основі директив 
ЄС за подобою гібридною схемою, де аеропорт має узгоджува-
ти тарифи на авіаційні послуги та деякі послуги в терміналі, але 
може вільно вирішувати питання встановлення тарифів щодо не-
авіаційних послуг, насамперед комерційних та організації руху 
пасажирів. Для регіональних аеропортів запровадження подібної 
системи забезпечить умови для збільшення обсягів перевезення 
та підвищить конкурентоспроможність українських перевізників, 
які не будуть змушені сплачувати вищі тарифи за своїх європей-
ських конкурентів.

Висновки та пропозиції. Аеропортові збори та платежі сут-
тєво впливають на конкурентну ситуацію в авіаційній галузі та 
є вагомим джерелом інвестування в інфраструктуру повітряного 
транспорту. Держава або напряму володіє чи керує аеропортами, 
або регулює їх діяльність. Система економічних та комерційних 
відносин між авіаційними перевізниками та аеропортами є над-
звичайно складною та визначається великим колом факторів, у 
тому числі конкурентного характеру. Певний рівень ринкової сили 
або з боку аеропортів, або з боку великих авіакомпаній призво-
дить до викривлення конкурентної ситуації, створення дискримі-
наційних умов для певних перевізників та зменшення показників 
споживчої вартості. Однак, державне регулювання, спрямоване на 
підтримання конкуренції при збереженні довгострокової інвести-
ційної перспективи для стратегічного розвитку галузі, викликає 
зміну  поведінки агентів галузі та зниження економічної ефек-
тивності через нераціональне використання ресурсів. Одним з 
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інструментів підтримання рівних конкурентних умов на ринку та 
підвищення ефективності галузі є оптимізація аеронавігаційних 
та інших послуг аеропортів через національну та міжнародну ко-
ординацію відповідних керуючих органів та затвердження тари-
фів на основі кількох факторів, пов’язаних із специфікою роботи 
конкретного аеропорту, структури пасажирського та вантажного 
потоку, структурі вартості цих послуг та показників операційної 
ефективності. Однак, незважаючи на плани Європейської комісії 
скоротити вартість послуг аеропорту для авіаційних перевізників 
на понад 15 % за п’ятирічний період, означених показників не 
було досягнуто. Основою ефективної державної політики щодо 
регулювання авіаційної галузі має стати забезпечення ефективної 
дії ринкових механізмів, основаних на конкуренції. Тому держа-
ва має унеможливлювати зловживання ринковою владою з боку 
аеропортів чи з боку авіакомпаній через встановлення чітких 
та прозорих правил доступу до потрібної інфраструктури. При 
цьому важливим питанням залишається збереження економіч-
ної ефективності функціонування галузі, що викликає конфлікт 
цілей. Тому загальним рішенням є застосування комбінованих 
рішень, які поєднують ринкові механізми та регулятивні норми. 
Щодо розміру аеропортових зборів це може бути розділення над-
ходжень аеропорту на різні «каси» від регульованих та нерегу-
льованих видів діяльності. Однак детальній аналіз можливих ре-
зультатів запровадження того чи іншого варіанту регулятивного 
режиму стосовно економічної ефективності діяльності авіаційної 
галузі потрібний для обрання оптимального рішення.
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ПОДХОДЫ К ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
УСЛУГ АЭРОПОРТА ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

В статье исследуются экономические аспекты государственного регули-
рования уровня сборов и платежей для авиационных перевозчиков со стороны 
аэропортов в контексте политики устойчивого развития авиационной отрасли на 
основе экономической эффективности та условий конкуренции на рынке услуг 
воздушного сообщения. Исследовано финансово-экономические предпосылки вза-
имоотношений между аэропортами и авиационными перевозчиками, определена 
роль государства в регулировании тарифов на сборы за услуги аэропорта, опреде-
лены основные виды процедур расчёта, установления и координации тарифов. В 
статье рассмотрен опыт Европейского союза относительно гармонизации проце-
дуры определения тарифов на услуги аэропортов в контексте внедрения Единого 
воздушного пространства. Определено три основных подхода к регулированию 
тарифной политики и указано их влияние на развитие аэропортов и авиационной 
отрасли в целом.
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APPROACHES TO TARIFF REGULATIONS OF 
AIRPORT SERVICES FOR AIR CARRIERS

The article represents the research of economic aspects of state regulation of fees and 
payments, which air carriers pay to airports, in the context of the policy for sustainable 
development of the aviation industry on the basis of economic efficiency and competi-
tiveness conditions on the market of air transportation services. The article researches 
the financial and economic conditions of airports-air carriers’ relationships, states the 
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role of the government in the regulation of tariffs for airports services payments, defines 
the main types of the procedure for calculation, setting and coordinating the tariffs. The 
article examines the experience of the European Union of harmonization of the tariff-
setting procedures for airport services along the application of Common Aviation Area 
of the EU. The article proposes the three main approaches for tariff policy regulation and 
reveals their impact on the development of airports and the aviation industry as a whole.

Key words: aviation industry; airport services market; airport fees and payments; 
tariff policy; state regulation; competition policy; economic efficiency; international co-
ordination.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ 
ОЦІНКИ СТАНУ ТА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
(КОРПОРАТИВНОЇ) КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

В проведеному дослідженні згруповано та охарактеризовано етапи форма-
лізованої оцінки стану та рівня організаційної культури підприємства з викорис-
танням кількісних та якісних методів. На основі системного підходу сформовано 
ієрархію груп показників, що враховують суть визначення організаційної культури 
як складної та багатоаспектної системи, яка поєднує інтелектуальну, духовну та 
соціальну складові. 

Інструментарій управління організаційною культурою розглянуто як важ-
ливу складову загального менеджменту підприємства, здатну істотно впливати на 
ефективність функціонування підприємства та формування його ринкової вартості. 

Застосування наведеного підходу до оцінки організаційної культури до-
зволяє: визначити рівень організаційної культури, що склався на підприємстві; по-
ліпшити інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління нею; знизити 
ступінь невизначеності та ризику здійснення процесів її формування і, таким чи-
ном, підвищити обґрунтованість та якість прийнятих управлінських рішень.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Правильно по-
ставлена мета, професійно складений тактичний план дій для до-
сягнення мети, професійний штат (команда) є найважливішими 
умовами забезпечення високого рівня організаційної культури під-
приємства. 

Праксеологічне значення впровадження організаційної культу-
ри у функціонуванні підприємства полягає в тому, що вона про-
являється у формуванні цінностей і принципів, що визначаються 
його керівництвом, в етичних нормах і офіціальній політиці (осо-
бливо по відношенню до працівників), в традиціях, міжособистих 
стосунках, практиці контролю за роботою працівників, кредо, осо-
бливому внутрішньому середовищі, що об’єднується поняттям 
«культура організації (підприємства)». При цьому слід відмітити, 
що організаційна культура не є статичною, раз назавжди встанов-
леною формою взаємовідносин.

При формуванні і розвитку організаційної культури необхідно 
обов’язково враховувати її найбільш суттєві ознаки, її специфіку:
−	 багаторівневість, що полягає у створенні декількох рівнів 

управління, наприклад, корпоративний, галузевий, рівень тех-
нологічного ланцюжка;

−	 багатопотоковість, що полягає у тому, що діяльність підприєм-
ства розбивається на потоки, кожний із яких є об’єктом управ-
ління. 

−	 масштабність, що полягає у застосуванні якомога більшого 
числа однотипних універсальних методів управління на різно-
манітних рівнях;

−	 синергетизм, що виявляється у багатокритеріальному управ-
лінні  рівнями і потоками об’єкта управління для досягнення 
спільних цілей [1].

Організаційна культура сприяє більш ефективній адаптації під-
приємства до зовнішнього середовища, слугує дієвим механізмом 
інтеграції внутрішніх організаційних процесів, тому оцінці її стану 
та рівню приділяється значна увага при формуванні (оптимізації) 
системи загального менеджменту підприємства. 



424

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Культуру органі-
зації як економічне поняття та важливий чинник управління пер-
соналом у своїх наукових працях розглядали такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені та науковці, як: Т. Алпєєва [2], Ю. Давидов [3], 
О.  Грішнова [4], І. Мажура [5], Т. Кицак [6], К. Камерон [12], 
М.  Коул [7], І. Базильова [16], І. Петрова [1], О. Харчишина [13] 
та інш. У роботах учених Д. Бела [8], П. Друкера[9], К. Оксинойда 
[10], Ф. Тоффлера [11], Р. Гандапаса [14], І.Качана [15] та інш. роз-
глянуто формування корпоративної культури як новітню форму 
відображення інноваційних процесів в розвитку суспільства.

Постановка завдання. Метою статті є характеристика етапів 
формалізованої оцінки стану та рівня організаційної (корпоратив-
ної) культури підприємства з використанням кількісних та якіс-
них методів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зростаюча важ-
ливість проблеми вимірювання та оцінки культури організації ви-
никає з необхідності проводити зміни, підтримуючи стабільність 
організації в мінливому зовнішньому середовищі. Зазначимо, що 
організаційна культура – це система цінностей, норм, правил, 
мотивів трудової діяльності працівників організації, ритуалів і 
традицій, які склалися з часом і впливають на місію і базові цілі 
організації. 

Оскільки організація – це система свідомо координованої ді-
яльності двох і більше людей на основі загальної мети, інтересів 
тощо, а корпорації є однією з організаційно-правових форм ви-
робничо-господарських організацій на основі об’єднання вироб-
ничих, наукових і комерційних інтересів з центральним регулю-
ванням і координацією діяльності кожного з учасників. Таким 
чином, вважаємо, що корпоративна культура – це ключова філо-
софія та ідеологія об’єднаних в корпорацію підприємств. 

На цей час методи дослідження такого складного явища, як 
культура організації (підприємства), умовно об’єднують трьома 
групами: 

1) холістичні – дослідник глибоко занурюється в культуру ор-
ганізації та діє як співпричетний спостерігач; 

2) метафоричні – дослідник використовує зразки мови доку-



425

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

ментів, звітності, розповідей і бесід, прагнучи виявити відбитки куль-
тури; 

3) кількісні – дослідник оцінює безліч точок зору, кожній із яких 
повинна бути приділена увага при оцінці атрибутів культури органі-
зації [17].

Холістичні методи використовують для визначення унікальних 
атрибутів культури, що відображають мислення членів організації. 
Для порівняння організаційних культур різних організацій, а також 
для визначення зв’язків між культурою та іншими аспектами діяль-
ності організації були розроблені кількісні методи визначення рівня 
організаційної культури. Тут з’являється спроба описати культуру 
через набір основних атрибутів, які впливають на неї. 

Параметрично-атрибутивний опис й оцінка загального спектру 
організаційних культур на сучасному етапі досліджень не проведені, 
хоча найбільш комплексне групування основних з сформованих ме-
тодик дослідження організаційної культури зроблено Овчаренко М. 
І. та Червяковою С. В. [18] (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика методик оцінювання організаційної культури

Назва Характеристика

1 2

Методика 
«клінічного 
дослідження» 
Шейна 

Методика припускає, що працівники добровільно 
надають необхідні дані, оскільки самі є ініціаторами 
досліджень, вважаючи, що це допоможе їм у роботі. 
Шейн пропонує проводити аналіз на трьох рівнях: 
зримі артефакти й проголошувані цінності, правила 
й норми поведінки; базові уявлення. 
До переваг використання даної методики можна 
віднести дуже високу точність, надійність і 
можливість використання результатів дослідження 
в безпосередній роботі. Складними моментами 
є відносна тривалість дослідження, його 
трудомісткість і необхідність зацікавленості великої 
кількості працівників у змінах
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Методика 
OCAI 
Камерона і 
Куінна 

OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) 
– кількісний метод оцінки організаційної культури, 
яка базується на теоретичній моделі «Рамкова 
конструкція конкуруючих цінностей». Основною 
ідеєю OCAI є формування двох профілів: «як 
є» і «як повинно бути», у результаті визначення 
невідповідностей формулюються необхідні 
напрямки для проведення змін в організаційній 
культурі. Недоліком використання методики OCAI 
є її надмірна універсальність, що позначається 
на можливому вивченні лише симптомів, але не 
причин тієї чи іншої поведінки працівників

Методика 
Посту і 
Конінга 

При підрахунку результатів позитивні відповіді 
складаються з інвертованими негативними 
відповідями, становлячи загальний рейтинг для 
кожного параметра. Сильною стороною цього 
методу вимірювання є його висока статистична 
надійність. Слабкості методики на даний час явно 
не виявлені

Методика 
OCP О’Рейллі, 
Чатмана і 
Калдвелла 

Методика Organizational Culture Profile (OCP) 
розроблена для характеристики психологічного 
клімату організації. Аналіз результатів, отриманих 
за допомогою OCP, проводиться за 27 параметрами 
в 7 напрямах. Три напрями відображають ставлення 
до роботи: формалізованість, стабільність чи 
інноваційність. Два напрями – командний дух і 
повага до людей – показують оцінку стосунків 
у середині. І два додаткові параметри описують 
норми особистих дій – орієнтацію на взаємодію та 
агресивність
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Методика 
OSC Гласер і 
Заманоу 

Organizational Culture Survey (OCS) – для аналізу 
використовується 6 параметрів організаційної 
культури, які передбачають: командну роботу; 
мораль; інформаційні потоки; участь в управлінні; 
контроль; зібрання. Опитування проводяться з 
кожним працівником індивідуально у відведеному 
місці у визначений час, що позитивно позначається 
на надійності методики

Методика 
«Культурне 
поле» Т.О. 
Соломанідіної 

Пропонується розглядати «ультур из поле» 
організації, розмістивши всередині кола 4 сектори, 
що складаються із 4 параметрів, які характеризують 
організаційну культуру. Значення кожного з 
параметрів виходять у результаті відповідей 
працівників на запитання. Робота з отриманим 
профілем будується аналогічно до інших методик 
кількісного методу

Джерело: складено авторами на основі джерела [18].

Застосування методів оцінки ефективності функціонування 
організаційної культури дозволяє: 

− підвищити обґрунтованість та якість прийнятих управлін-
ських рішень; 

− поліпшити інформаційно-аналітичне забезпечення процесів 
управління організаційною культурою; 

− знизити ступінь невизначеності та ризику при здійсненні 
процесів формування організаційної культури. 

Холістичний метод дозволяє отримати найбільш точний опис 
культури організації, виявити вихідні мотиви багатьох вчинків 
і традицій. Однак, вимагає великих витрат часу, а безпосередня 
участь дослідника в житті підприємства – ще й доброзичливо-
го ставлення до ідеї оцінки культури з боку персоналу, зокрема 
ТOPів. Хоча якісний аналіз багатий деталями, він має, як мінімум, 
дві слабкі сторони: по-перше, атрибути, визначені на одному ета-
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пі дослідження можуть виявитися непотрібними на іншому, і по-
друге, не можна простежити чіткий зв’язок між атрибутами куль-
тури та їх впливом на продуктивну роботу організації. З іншого 
боку, кількісний метод дозволяє оцінити лише зовнішні прояви, 
часто не вникаючи в істинні причини виникнення відповідної ор-
ганізаційної культури, але з його допомогою можна порівнювати 
культури різних підприємств. 

Кількісний метод відрізняється широтою сфери дослідження, 
однак будь-які опитування бажано проводити з урахуванням осо-
бливостей організації, оскільки часто респонденти дають байду-
жі соціально-бажані відповіді, поки питання не стосується саме 
їх підприємства. Усе вищевикладене дозволяє стверджувати, що 
для комплексної оцінки організаційної культури необхідно розро-
бити методику, яка базується на емпіричних доказах, отриманих 
у результаті комбінації як кількісного, так і якісного методу, що 
дозволить максимально повно оцінити організаційну культуру. 

Формування організаційної культури відбувається такими 
шляхами: довгостроковою практичною діяльністю; 
−	 діяльністю керівника чи власника (власна культура); 
−	 штучним формуванням організаційної культури фахівцями 

консультаційних організацій; 
−	 природним відбором найкращих норм, правил і стандартів, за-

пропонованих керівником і колективом.
Виокремлення проблемних питань в організаційному середови-

щі підприємства можливо здійснити за допомогою комплексної ме-
тодики оцінки організаційної культури, що включає в себе, як вище 
зазначалось, поєднання кількісних та якісних методів оцінки. 

Кількісна сторона дослідження містить в собі: 
1) поєднання соціологічних досліджень (проведення тестуван-

ня та опитування персоналу на підприємстві за допомогою най-
більш оптимального набору питань в тест-таблиці); 

2) елементи методики Камерона і Куїнна (розподіл балів між 
окремими твердженнями та встановлення відповідності організа-
ційної культури місії підприємства; виявлення рівня організацій-
ної культури окремих сфер діяльності підприємства); 
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3) використання структурно-параметричної моделі як бази для 
розрахунку рівня культури різних груп персоналу та визначення 
загального рівня організаційної культури [19].

В свою чергу, запропонована методика містить і елементи якіс-
них методів діагностики: 

1) елементи глибинного інтерв’ю (наявність в опитувальнику 
питань про підприємство, її ресурси і труднощі розвитку; рівень 
мотивації; внутрішні конфлікти);

2) залучення документообігу підприємства (визначення коефі-
цієнтів плинності кадрів та стабільності персоналу проводиться 
на основі інформації, що міститься в відповідних документах). 

Декомпозиція організаційної культури відповідно до елементів 
структури дозволяє описати її у вигляді комплексу підсистем: 

1) підсистеми організаційної культури рядових співробітників; 
2) підсистеми організаційної культури менеджерів середньої 

ланки; 
3) підсистеми організаційної культури ТОР-менеджерів; 
4) підсистеми елементів загальної культури підприємства. 
Після обробки результатів тестування в балах визначається рі-

вень організаційної культури за окремими секціями роботи під-
приємства, а також окремі коефіцієнти-показники рівня культури, 
що дають можливість: 

а) оцінити рівень організаційної культури підприємства; 
б) визначити зміну організаційної культури підприємства; 
в) визначити повну ефективність функціонування та розви-

тку організаційної культури підприємства загалом та по окре-
мих секціях. 

В таблиці 2 представлені основні формули коефіцієнтів, що 
використовуються для подальшого розрахунку загального рівня 
організаційної культури [21]. 

Аналіз науково-практичних досліджень і напрацювань із за-
значеної проблематики виявив практичну відсутність адекватних 
методичних підходів щодо кількісної оцінки рівня організаційної 
культури на підприємствах. 
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Таблиця 2
Формули розрахунку елементів організаційної культури 

підприємства

Рівень
Елементи 

корпоративної 
культури

Формули Умовні 
позначення

1

Сi – рівень ОК 
i-го рядового 
співробітника

N Сi = Σ сn n=1

cn – бальний 
показник 
рядового 
співробітника 
по n-му 
питанню; N – 
кількість питань 
у тест-таблиці 
для рядових 
співробітників

С – рівень 
ОК рядових 
співробітників

I С = (Σ Сi) / I i=1

I – кількість 
респондентів з 
числа рядових 
співробітників

2

Мq – рівень ОК 
q-го менеджера 
середньої ланки

H Мq = Σ мh h=1

мh – бальний 
показник 
менеджера 
середньої 
ланки по h-му 
питанню; H – 
кількість питань 
у тест – таблиці 
для менеджерів 
середньої ланки

М – рівень ОК 
менеджерів 
середньої ланки

Q М = (Σ Мq) / Q q=1

Q- кількість 
респондентів 
з числа 
менеджерів 
середньої ланки
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3

Тg – рівень 
ОК g-го топ- 
менеджера

U Тg = Σ тu u=1

тu – бальний 
показник топ-
менеджера з 
u-му питанню; 
U – кількість 
питань у тест – 
таблиці для топ-
менеджерів

Т – рівень ОК 
топ- менеджерів G Т = (Σ Тg) / G g=1

G – кількість 
респондентів 
з числа топ-
менеджерів

4

ОКК – 
загальний 
рівень ОК 
підприємства

Окк =(С + М +Т) / k
k – кількість 
рівнів 
респондентів

Джерело: [20].

Математична формалізація оцінки стану організаційної (кор-
поративної) культури передбачає розрахунок інтегрального по-
казника рівня корпоративної культури «LCC» – «Level of corporate 
culture», алгоритм розрахунку якого містить 7 етапів. 

Охарактеризуємо кожен з етапів більш детально. 
Етап 1. Сформований науково-методичний підхід до оцінки 

організаційної культури на підприємстві передбачає структури-
зацію об’єкта дослідження – розчленовування його на елементи 
і встановлення зв’язків між ними. Можна говорити про побудову 
ієрархії, системи, яка ґрунтується на припущенні, що її елемен-
ти групуються в незв’язані множини, де елементи кожної групи 
перебувають під впливом елементів деякої групи і на елементи 
іншої групи. 

На основі підходу [18] пропонуємо формування системи з 
трьох груп показників (рис. 1), що враховують суть визначення 
організаційної культури як складної та багатоаспектної системи, 
яка поєднує інтелектуальну, духовну та соціальну складові. 
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Рис. 1. Ієрархічна структура оцінки організаційної 
(корпоративної) культури підприємства

Джерело: сформовано авторами на основі [18].

Етап 2. Побудова економіко-математичної моделі оцінки рів-
ня організаційної культури потребує формування інформаційної 
бази, що здійснюється на другому етапі сформованого науково-
методичного підходу. 

Етап 3. У зв’язку з тим що при оцінці стану організаційної 
культури, крім приватних критеріїв в якості, вихідними даними 
є ряд експертних оцінок – результат спеціально організованого 
анкетування, доцільно здійснюювати порівняння кількісної оцін-
ки кожного з дев’яти показників (К1,…, К9) та встановлювати 
взаємозв’язок якісної оцінки значення i-го показника LСС із рів-
нем організаційної (корпоративної) культури. 

Етап 4. При визначенні вагових коефіцієнтів кожного з показ-
ників, відповідно до кваліметричного підходу, існують різні ме-
тоди оцінки впливу: диференціальний, коли окремо оцінюється 
кожна властивість, складова якості; комплексний, коли оцінюєть-
ся група властивостей або вся якість у цілому. 

Етап 5. Кількісна оцінка рівня організаційної культури на осно-
ві побудови інтегрального показника.

Етап 6. Якісна інтерпретація фактичного LCC. З цією метою не-

На основі підходу [18] пропонуємо формування системи з трьох груп 
показників (рис. 1), що враховують суть визначення організаційної культури як 
складної та багатоаспектної системи, яка поєднує інтелектуальну, духовну та 
соціальну складові.  
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обхідно визначити максимальне та мінімальне значення рівня орга-
нізаційної культури, що може бути досягнутий за умови прийняття 
до уваги порогових або високих значень усіх показників LСС.

Етап 7. Ранжування підприємств за рівнями організаційної 
культури та підготовка висновків і рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень.

Висновки та пропозиції. Отже, поєднання кількісних (на 
основі даних управлінської та фінансової звітності підприємства) 
та якісних (під час проведення анкетування) параметрів оцінки 
стану організаційної ультур из метою визначення інтегрального 
показника дозволяє найбільш повно та об’єктивно оцінити реаль-
ну картину стану організаційної культури на підприємстві.

Інструментарій управління організаційною культурою має 
розглядатись як важлива складова загального менеджменту під-
приємства, здатна істотно впливати на ефективність функціону-
вання підприємства та формування його ринкової вартості. Саме 
управління організаційною культурою, має бути орієнтоване на 
інновації, зміцнюючи трудовий потенціал працівників, формую-
чи інтелектуальну власність підприємства, і підвищує його кон-
курентоспроможність завдяки наявності унікальних розробок, 
технологій, інноваційної продукції. 

Управління організаційною культурою є внутрішнім джерелом 
стимулювання інноваційної активності підприємств. Тому, засто-
сування наведеного науково-методичного підходу до оцінки ор-
ганізаційної культури дозволяє: визначити рівень організаційної 
культури, що склався на підприємстві; поліпшити інформаційно-
аналітичне забезпечення процесів управління нею; знизити сту-
пінь невизначеності та ризику здійснення процесів її формування 
і, таким чином, підвищити обґрунтованість та якість прийнятих 
управлінських рішень.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ 
ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
И УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
(КОРПОРАТИВНОЙ) КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

В проведенном исследовании сгруппированы и охарактеризованы этапы 
формализованной оценки состояния и уровня организационной (корпоративной) 
культуры предприятия с использованием количественных и качественных мето-
дов. На основе системного подхода сформирована иерархия групп показателей, 
учитывающих суть определения организационной культуры как сложной и много-
аспектной системы, объединяющей интеллектуальную, духовную и социальную 
составляющие.
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Инструментарий управления организационной культурой рассмотрено как 
важную составляющую общего менеджмента предприятия, способную существен-
но влиять на эффективность функционирования предприятия и формирования его 
рыночной стоимости.

Применение указанного подхода к оценке организационной культуры по-
зволяет определить уровень организационной культуры, сложившийся на предпри-
ятии; улучшить информационно-аналитическое обеспечение процессов управле-
ния ею; снизить степень неопределенности и риска осуществления процессов его 
формирования и, таким образом, повысить обоснованность и качество принимае-
мых управленческих решений.

Ключевые слова: организационная культура; оценка состояния; предпри-
ятие; уровень; управление.
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THE CHARACTERISTIC OF STAGES OF THE 
FORMALIZED ASSESSMENT OF THE STATE AND 
LEVEL OF THE ORGANIZATIONAL (CORPORATE) 
CULTURE OF THE ENTERPRISE

The study grouped and characterized the stages of formalized assessment of the 
state and level of organizational (corporate) culture of the enterprise using quantitative 
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and qualitative methods. Based on a systematic approach, a hierarchy of groups of indi-
cators is formed, which take into account the essence of defining organizational culture 
as a complex and multifaceted system that combines intellectual, spiritual and social 
components.

The tools of organizational culture management are considered as an important 
component of the overall management of the enterprise, which can significantly affect 
the efficiency of the enterprise and the formation of its market value.

The application of the above approach to the assessment of organizational cul-
ture allows: to determine the level of organizational culture that has developed at the 
enterprise; to improve information and analytical support of its management processes; 
reduce the degree of uncertainty and risk of the processes of its formation and, thus, in-
crease the validity and quality of management decisions.

Key words: organizational culture; condition assessment; enterprise; level; 
management.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 
ЗМІНИ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

Стаття присвячена вирішенню теоретичних та методологічних проблем і 
практичних питань шкодо удосконалювання управління системою економічної безпе-
ки держави. Обґрунтовано склад системи  технологічних укладів, зміна яких впли-
ває на рівень стану економічної безпеки, а також необхідність врахування принципів 
фрактальності в системі зміни технологічних укладів з метою забезпечення системної 
характеристики стану економічної безпеки держави. 

Ключові слова: економічна безпека; система; технологічний уклад; гар-
монізація систем; фрактальність; погрози; антикризова політика; модель економіч-
ного росту.

Постановка проблеми в загальному вигляді. У розвитку 
науково-технічних  та соціально-економічних процесів,  що по-
глиблюються внаслідок розвитку інтеграційних тенденцій  вини-
кли такі поняття як технологічний уклад, кластер, система тех-
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нологічних укладів, з’явлення яких та існування безпосередньо 
впливає на умови економічної безпеки держави та потенціал еко-
номічного зростання у державі. Конкурентні можливості країни  
формуються її інноваційним рівнем та наявністю технологій та  
підприємств, що належать до шостого технологічного укладу. За 
таких обставин особливої актуальності набуває проблема забез-
печення  економічної безпеки держави в умовах змін у системі 
технологічних укладів, як основи динамічного соціально-еконо-
мічного росту. 

Поняття економічної безпеки є альтернативою  економічним 
погрозам, що формуються за обставин виникнення кризових 
явищ та диспропорцій в умовах зміни складових економічного 
циклу під час довгих хвиль Шумпетера-Кондратьєва, саме тоді, 
коли зароджуються нові базисні інновації, що далі можуть зрости 
до рівня «ядерних» інновацій нового технологічного укладу.

Таблиця 1
Характеристики технологічних укладів

Джерело: [1].

По оцінках експертів частка  підприємств України, що нале-
жать до 5-го технологічного укладу є незначною, підприємств 
6-го технологічного укладу поки немає.

Таким чином, актуальною науковою проблемою, що має зна-
чення для розвитку та ефективного функціонування держави є 
розробка довгострокової стратегії економічної безпеки в умовах 
зміни системи технологічних укладів. 
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Паровий двигун, 
Залізничне 
будівництво та 
транспорт, 
вугільна 
промисловість, 
чорна металургія 

Електротехнічне, 
важке 
машинобудуван- 
ня, виробництво 
та прокат сталі, 
лінії 
електропередач, 
неорганічна хімія 
та ін. 

Автомобілебу- 
дівництво, 
кольорові 
метали, 
синтетичні 
матеріали, 
виробництво 
товарів 
тривалого 
використання 

Електронна, 
вимірювальна, 
оптико-волокон- 
на техніка, 
програмне 
забезпечення, 
телекомунікації, 
роботобудівниц- 
тво, інформаційні 
послуги 

Наноенергетика,  
молекулярні, 
клітинні, 
нанотех- 
нології, нанобіо- 
технології, 
нанобіоніка, 
мікроелектронні 
технології, 
наноматеріали та 
ін. 

Приладо- і 
роботобудівниц-
тво, 
біокомп’ютерні 
системи і 
біомедицина, 
тобто зв’язок 
штучних і 
органічних, 
«живих» систем 

 
Джерело: [1]. 
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ІІ 
І 

ІV V VІ  
ІІ 

Україна  С Б М   
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США   М Б С  
Китай   М Б С  

Джерело: [2]. 
 
Таким чином, актуальною науковою проблемою, що має значення для 

розвитку та ефективного функціонування держави є розробка довгострокової 
стратегії економічної безпеки в умовах зміни системи технологічних укладів.  

Значне місце дослідженню проблеми надається в монографіях, статях та 
методичних розробках Д. С. Львова, В. М. Гейця, А. А. Чухно, С. І. Пирожкова, 
А. І. Сухорукова, С. Л. Воробйова, Т. П. Крупельницької, де вперше наведено 
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Таблиця 2
Частка технологічних укладів у країнах

Джерело: [2].

Значне місце дослідженню проблеми надається в монографі-
ях, статях та методичних розробках Д. С. Львова, В. М.  Гейця, 
А.  А. Чухно, С. І. Пирожкова, А. І. Сухорукова, С. Л. Воробйова, 
Т. П. Крупельницької, де вперше наведено системні дослідження 
проблеми.  В наукових працях О. І. Барановського, В. Т. Білоуса, 
А. І. Буреніна, П. Г. Казначєєва, Ю. Г. Лисенко, Я. М. Міркина, 
В. І. Мунтіяна, Г. І.  Пастернак-Тарнаушенко, В. М. Попович,  
А. Д. Радигіна, А. І. Субетто, Е. В. Семенкової, В. К. Сенчагова, 
С. К. Харічкова, О. М. Яковлева та інших науковців розгляду-
ються окремі аспекти цього явища у країнах трансформаційної 
економіки. У наукових трудах В. І. Вернадського, В. І. Вейніка, 
М. М. Воробйова, М. О. Бердяєва, О. Я. Боднара, І. А. Ільїна, 
В. І. Коробко, А. С. Лосєва, П. Я. Сергієнко, П. А. Сорокіна, 
Е. М. Сороко, А. П. Стахова та інших науковців наведено фунда-
ментальні гносеологічні та філософські аспекти трансдисціплі-
нарного характеру  і є системними щодо дослідження проблем 
економічної безпеки в умовах зміни системи технологічних 
укладів.

Відкритим є питання щодо обґрунтування та аналізу 
суб’єктно-об’єктних відносин, що виникають в системі еконо-
мічних та позаекономічних стосунків власності та впливають 
на можливі сценарії забезпечення економічної безпеки та зрос-
тання кількості технологій та підприємств 5-го та 6-го техноло-
гічних укладів, обумовлених з цим економічним та політичним 
вектором розвитку.

 

 

Поняття економічної безпеки є альтернативою  економічним погрозам, 
що формуються за обставин виникнення кризових явищ та диспропорцій в 
умовах зміни складових економічного циклу під час довгих хвиль Шумпетера – 
Кондратьєва, саме тоді, коли зароджуються нові базисні інновації, що далі 
можуть зрости до рівня «ядерних» інновацій нового технологічного укладу. 

 
Таблиця 1 

Характеристики технологічних укладів 
Технологічний уклад 

ІІ (1830-1890 
рр.) 

ІІІ (1880-1940 
рр.) 

ІV (1930–
1990 
рр.) 

V (1985–2035 
рр.) 

VІ (2030– 
2080) 

VІІ (2070– 
2130) 

Паровий двигун, 
Залізничне 
будівництво та 
транспорт, вугільна 
промисловість, 
чорна металургія 

Електротехнічне, 
важке 
машинобудуван- 
ня, виробництво 
та прокат сталі, 
лінії 
електропередач, 
неорганічна хімія 
та ін. 

Автомобілебу- 
дівництво, 
кольорові 
метали, 
синтетичні 
матеріали, 
виробництво 
товарів 
тривалого 
використання 

Електронна, 
вимірювальна, 
оптико-волокон- 
на техніка, 
програмне 
забезпечення, 
телекомунікації, 
роботобудівниц- 
тво, інформаційні 
послуги 

Наноенергетика,  
молекулярні, 
клітинні, нанотех- 
нології, нанобіо- 
технології, 
нанобіоніка, 
мікроелектронні 
технології, 
наноматеріали та 
ін. 

Приладо- і 
роботобудівниц-
тво, 
біокомп’ютерні 
системи і 
біомедицина, 
тобто зв’язок 
штучних і 
органічних, 
«живих» систем 

Джерело: [1]. 
 
       По оцінках експертів частка  підприємств України, що належать до 5-го 
технологічного укладу є незначною, підприємств 6-го технологічного укладу 
поки немає. 

 
Таблиця 2 

Частка технологічних укладів у країнах 
Країна Технологічний уклад 

 
І 

ІІ 
І 

ІV V VІ  
ІІ 

Україна  С Б М   
Росія   Б С М  
США   М Б С  
Китай   М Б С  

Джерело: [2]. 
 
Таким чином, актуальною науковою проблемою, що має значення для 

розвитку та ефективного функціонування держави є розробка довгострокової 
стратегії економічної безпеки в умовах зміни системи технологічних укладів.  

Значне місце дослідженню проблеми надається в монографіях, статях та 
методичних розробках Д. С. Львова, В. М. Гейця, А. А. Чухно, С. І. Пирожкова, 
А. І. Сухорукова, С. Л. Воробйова, Т. П. Крупельницької, де вперше наведено 
системні дослідження проблеми.  В наукових працях О. І. Барановського, 
В. Т. Білоуса, А. І. Буреніна, П. Г. Казначєєва, Ю. Г. Лисенко, Я. М. Міркина, 
В. І. Мунтіяна, Г. І.  Пастернак-Тарнаушенко, В. М. Попович,  А. Д. Радигіна, 



443

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Теоретичні проблеми, необхідність зміни парадигми під-
ходу ставлення до проблеми та практичних аспектів її сис-
темного вивчення та вирішення є над актуальними і визначили 
мету, основні задачі та напрямки  проведення наукового дослі-
дження, а також структуру даної статті.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення чин-
никово-наслідкових зв’язків, що впливають на стан економічної 
безпеки України в умовах зміни системи технологічних укладів, 
обґрунтування критеріїв та індикаторів, що свідчать про позитив-
ну чи негативну динаміку змін. 

З метою досягнення мети поставлено наступні задачі:
−	 розглянути теоретичні погляди на суб’єктно-об’єктних відно-

син, що виникають в системі економічних та позаекономічних 
стосунків «економічна безпека – технологічний уклад»;

−	 розвинути теоретичні погляди на суть явища економічної без-
пеки в умовах змін системи технологічних укладів, насампе-
ред у форми  дослідження динаміки продукції з високою до-
даною вартістю; 

−	 дослідити роль держави при забезпеченні необхідного та до-
статнього рівня економічної безпеки в умовах зміни системи 
технологічних укладів і обґрунтувати можливі  методи регу-
лювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз  свідчить, 
що Україна на світовому ринку є переважно  постачальником си-
ровини, або експортує товари з низькою доданою вартістю. За 
умов деіндустріалізації внутрішнє виробництво високотехно-
логічної продукції скорочується, що негативно впливає на стан 
економічної безпеки країни та її стратегічні перспективи. спа-
ду. Проблема інноваційного розвитку України та зростання долі 
технологій та підприємств 5-го та 6-го технологічних укладів є 
першочерговою метою, для досягнення конкурентної позиції не 
тільки на світовому ринку, но і при імпортозаміщенні товарів з 
високою доданою вартістю. 
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Таблиця 3
Технологічні уклади промисловості України

 
Джерело: [3].

Розглянемо динаміку в Україні Індексу мережевої готовності 
або технологічної готовності, що свідчить про можливість країни 
до використання можливостей, що надають інформаційно-кому-
нікаційні технології.  Максимальне значення індексу становить 7.

Таблиця 4
Індекс мережевої готовності України  

(Networked Readiness Index)

Дата Значення Зміни, %
2016 4 4,77%
2015 4 3,62%
2014 4 0,05%
2013 4 0,54%
2012 4 8,96%
2011 4 0,00%
2010 4 -9,49%
2009 4 5,41%
2008 4 5,71%

Джерело: [4]. 

Задачі створення умов внутрішньої та зовнішньої безпеки 
країни базуються на її національних інтересах і вона є багато-
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рівневою. Можна виділити щонайменше чотири рівні – індивіда, 
бізнес, держави і світової економічної системи, є суб’єктами сис-
теми економічної безпеки. Економічна безпека перебуває під за-
грозою тоді, коли зміна зовнішніх економічних параметрів може 
зруйнувати економічну систему.

Найбільший пріоритет має забезпечення цілісності та про-
порційності національної господарської системи, починаючи з 
рівня індивіда, бізнесу і завершуючи рівнем держави, що разом 
формує внутрішній ринок  як найважливішу складову контуру 
операціональної замкненості системи як економічної безпеки, 
так і сукупності технологічних укладів, що функціонують в еко-
номіці країни. 

Забезпечення економічної безпеки та динамічного інновацій-
ного розвитку, що має бути заснованим на впровадженні НБІК – 
технологій (нано – біо – інфо – когно) слід зіставляти із таким 
явищем як «дилема безпеки», що полягає у  протиріччях між ко-
ротко – і довгостроковими цілями забезпечення безпеки і іннова-
ційного розвитку, а також між окремими задачами по їх забезпе-
ченню. В Україні дилема безпеки полягає в мінімізації протиріччя 
між  задачами:
−	 інтегруванням у світове господарство;
−	 створенням національного внутрішньо цілісного господарчо-

го комплексу. 
Підґрунтям успіху вирішення  обох задач є суб’єктно – об’єктні 

відносини, що формуються за умов впливу вектору розвитку наці-
онального господарчого комплексу та рівня конкурентоздатності.

Економічна безпека і інноваційний розвиток як властивості 
економічних процесів забезпечуються механізмами самоорганіза-
ції і управління. Механізми управління економічною безпекою та 
формуванням технологічних укладів являють собою цілеспрямо-
ваний вплив суб’єктів системи державного управління  на розви-
ток економіки та інновацій в інтересах економічного зростання. 
Але вони мають суб’єктивний характер. Механізм самоорганіза-
ції діє завжди і є об’єктивним, іманентно присутнім, але найбільш 
явним він стає коли економічна система є цілісною та пропорцій-
ною, що забезпечує баланс інтересів.  
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Економічна безпека має забезпечувати структурно-функціо-
нальну відповідність та направлений розвиток держави як системи 
що самоорганізуються відповідно теорії гармонізації систем [5]. 
За таких умов складатиметься основа для розвитку інноваційно-
го потенціалу, НБІК – технологій і збільшення долі підприємств 
сучасних технологічних укладів. Такою системою є система з най-
більшою свободою усіх її складових і при розробці економічної по-
літики та стратегії економічного розвитку взагалі та стратегії забез-
печення інноваційного розвитку за умов забезпечення економічної 
безпеки держави як складової складної системи. При цьому слід 
диференціювати: що має бути незмінним але може коректуватись 
(інваріанти), а що слід змінювати (варіації) [5; 6].  Із цього логічно 
слідкує необхідність зміни парадигми ставлення до питань тео-
ретичного обґрунтування та практичного впровадження заходів 
щодо забезпечення  стану інноваційного рівня та стану економіч-
ної безпеки як інваріантів існування держави як системи, що має 
властивості самоорганізації та самогармонізації. 

Система індикаторів інноваційного розвитку за умов еконо-
мічної безпеки має містити наступні індикаторів таки як:
−	 рівень розвитку НБІК – технологій;
−	 рівень співвідношення обсягу приватної власності до обсягу 

державної власності у загальному обсязі власності у держа-
ві;

−	 рівень доданої  вартості у ВВП;
−	 енергетична рентабельність виробництва у державі;
−	 рівень експорту продукції з високою часткою доданої  вар-

тості у ВВП; 
−	 рівень бюджетних та приватних інвестицій у інноваційну 

сферу,  у т.р. окремо – інвестиції у розробку технологій та 
створення підприємств 5-го та 6-го технологічних укладів, 
відповідно;

−	 рівень імпортозаміщення за рахунок створення власних під-
приємств тощо.

Автори прийшли до висновку, що з точки зору теорії самоор-
ганізації складних систем до якої віднесено системи економічної 
безпеки держави та  систему технологічних укладів, задачі, які 
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мають бути вирішено для забезпечення стану економічної безпе-
ки як інваріанти прогресу системи можна згрупувати на дві групи:
−	 довгострокові, що мусять змін у свідомості населення та ви-

магають розробки та впровадження відповідних програм на 
державному рівні;

−	 термінові, що можуть здійснюватись на підставі постійно-
го моніторингу стану економічної безпеки у державі, коре-
гуванні управлінських рішень (у разі необхідності) під час 
впровадження державних програм та проектів та змін зако-
нодавчого оточення. 

Висновки та пропозиції. Складні кризові процеси, техноло-
гічне відставання, сировинний експорт та інші чинники визна-
чили  низку проблем теоретичного і практичного характеру, що 
вимагають  вирішення. Відсутні єдині науково-методологічні 
основи щодо структурного: варіаційно-інваріантного аналізу та-
кої складної системи, як система економічних відноси, у т.р. у 
суб’єктно – об’єктному аспекті.  

Економічна безпека як одна з умов інноваційного розвитку та 
переходу на 6-й технологічний уклад має забезпечувати структур-
но-функціональну відповідність та направлений розвиток держави 
як системи що самоорганізується відповідно варіаційно-інварі-
антної структури [5; 6; 7, 8]. При розробці економічної політики та 
стратегії економічного слід диференціювати: що має бути незмін-
ним але може коректуватись як  інваріанти, а що слід змінювати 
для забезпечення дотримання принципу самоорганізації – варіації 
та обґрунтовувати системи інваріантів і варіацій, що впливатимуть 
на зміни системи технологічних укладів за умов забезпечення еко-
номічної безпеки.  

Відсутність сучасного методологічного підходу, що має бути 
засновано на трансдисціплінарних принципах та теорії самоор-
ганизації систем визначили необхідність розглядання авторами 
відповідних теоретичних і методичних питань. Необхідне роз-
ширення системи індикаторів що свідчать про інноваційний та 
безпечний розвиток економічної системи. 

Вимагає подальшого розвитку гіпотеза про фрактальність 
структури економічних систем, а саме системи технологічних 



448

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

укладів; теоретичного обґрунтування та практичного впрова-
дження заходів щодо розвитку НБІК – технологій як основної 
умови зміни в системі технологічних укладів та забезпечення  
економічної безпеки  держави.

Найбільш доцільним з точки зору авторів є використання прин-
ципів природоподібного або біогенетичного управління, еконофі-
зики та проектного управління.
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ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ СИСТЕМЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ

Статья посвящена решению теоретических и методологических проблем 
и практических вопросов дальнейшего совершенствования управления системой 
экономической безопасности государства. Обоснован состав системы технологи-
ческих укладов, смена которых влияет на уровень состояния экономической без-
опасности и, также необходимость учёта принципов фрактальности в системе 
смены технологических укладов с целью обеспечения системных характеристик 
как уровня инновационного развития, так и состояния системы экономической без-
опасности государства.
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ECONOMIC SECURITY OF THE STATE UNDER 
CONDITIONS OF CHANGE OF TECHNOLOGICAL 
TENORE

The article is devoted to solving theoretical and methodological problems and 
practical issues of further improving the management of the state’s economic securi-
ty system. The composition of the system of technological orders is substantiated, the 
change of which affects the level of the state of economic security and, also, the need 
to take into account the principles of fractality in the system of changing technological 
tenores in order to ensure the system characteristics of both the level of innovative devel-
opment and the state of the system of economic security of the state.

Key words: economic security; system; technological structure; harmonization 
of systems; fractality; threats; anti-crisis policy; economic growth model.
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Рубрика: "Рух до духовної реформації в Україні "Vita nova" 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ

В текущем году вышла многоплановая монография: 
Уперенко Н. А., Кузнецов Э. А. Инновационные проблемы 
истории экономики и менеджмента. Инверсионность. Духовность. 
Междисциплинарность. Херсон: «ОЛДИ-ПЛЮС», 2020. – 436 с.

Издание посвящено широкому кругу междисциплинарных 
методологических проблем социально-экономических наук 
и рассчитано на преподавателей высшей школы, аспирантов, 
докторатов, студентов. Полезную информацию там могут найти 
также сотрудники гуманитарных исследовательских учреждений, 
практики – управленцы, учителя средних школ, гуманитарии-
любители. Авторы монографии приурочили свой труд к столетию 
Одесского экономического университета и 155-летию Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова. 

Символично, что юбилейное посвящение идет под грифом 
«За духовною реформацию в Украине» и сопровождается 
молитвенной строкой: «In nomine patris et spiritus sancti – во имя 
отца и святого духа». И не случайно: лейтмотив работы – упорное 
единство критических настроений, теоретико-методологического 
и социально направленного конструирования. Цель исследования 

– преодоление ряда отрицательных явлений в методологии 
экономической и социальной истории, экономической теории и 
менеджменте. Важнейшие из них:

– не интегрированность неоклассических представлений об 
инверсионности развития в социально экономических науках;

– игнорирование качества элементов и устарелость понимания 
внутренней динамики в теории систем и системном подходе;

– вытеснение человека и его проблем развития духовности и 
ментальности на окраины науки;

– недостаточное внимание к историческому научному 
наследию в области экономики и менеджмента;

– недостаточно полная оценка роли профессиональной систе-
мы менеджмента в инновационном развития общества;
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– использование устаревших форм определения качества со-
временной управленческой деятельности и системы подготовки 
управленческих кадров;

– создание новой архитектуры развития процессов профессио-
нализации управленческой деятельности.

Отправной точкой решения проблем, поднятых в данной мо-
нографии, стал вопрос поставленный еще в 50-х годах прошлого 
века известным французским историком-экономистом Ф. 
Броделем: Как поймать развитие? Вопрос поначалу был уточнен и 
перефразирован таким образом: как отразить изменение не только 
в его результативной, итоговой форме, как следствие, а изнутри 
процесса, с точки зрения его внутренней динамики, ее механизма 
и особенностей. Заметим, что со времён Ф. Броделя многое 
поменялось: утвердилась факторная теория экономического 
роста, затем это понятие разграничили с категорией развития, - 
возникла теория устойчивого развития, уделявшая значительно 
больше внимания его качественным показателям, сформировалась 
теория институтов и многое другое.

Но проблема осталась. Вот почему, уже в наши дни, и М. Блауг и 
Д. Норт, и представители Кембриджской историко-экономической 
школы выступают за создание динамической теории изменений. 
Полагая, что решение вопроса следует начинать с качественных 
изменений, авторы обратились к современному пониманию 
качества в социально-экономических науках. В результате выяс-
нилось, что в большинстве из них, качество понимается в рамках 
целевой полезности, а представления междисциплинарного 
характера вообще отсутствуют. Но как раз этот аспект и обещал 
новую информацию. В итоге, двигаясь от Аристотеля, Лейбница 
и современных системологов к собственным прозрениям 
и доказательствам, исследователи пришли к следующим 
междисциплинарным выводам: 

а) Поскольку качество и изменчивость (инверсионность) 
тесно связаны, инверсионность может выступать не только как 
мера динамичности, но и достигнутого уровня качественности 
(особенно при сопостовлении разнокачественных явлений, 
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процессов, подсистем). На этой объединяющей основе возможен 
вариант нового сопоставительного анализа и получение новой 
информации о степени их взаимоадаптивности, взаиморазвития, 
взаимоторможения  или взаимоустранения.

б) в основе механизма качественных изменений лежат 
инверсионные принципы: внутренней дифференциации, 
превращения в иное или противоположное, структурных 
трансформаций, ветвления, напластования, ступенчатых и цеп-
ных связей, имитации, разделения, соединения, комбинирования, 
качественно-количественных переходов и разрывов, внутрисе-
тевых воздействий, силового и морально-правового давления, 
сдвига, блуждающих, маргинально-рассеянных явлений и 
мн.др. Каждому принципу соответствуют одноименные ин-
версионные процессы. В совокупности они свидетельствуют о 
многовариантности, альтернативности, взаимозаменяемости и 
эксклюзивно-творческом потенциале динамики окружающего 
нас мира. Расширяя наш кругозор, они могут стать надежными 
инструментами познания, экспериментирования, творческого 
поиска, технологий общественной самозащиты, противостоя, 
одновременно, реликтовым формам мышления и настоятельно 
вытесняя их.

в) Принципы инверсионных изменений являются выражением 
стихийных или рукотворных специфических форм движения, 

ведущих к переменам. На практике познание включает их в 
динамическую систему мышления, знания, умения, навыков, 
опыта, управления, т.е. систему духовных производительных сил 
человека, где они выступают в роли творческого инструментария 
самоизменений личности и изменений социально-экономической 
среды.

г) Акцент на движении, в понимании инверсионности, 
открывает

перспективу его характеристики в социально-экономических 
науках, с точки зрения массы, силы, скорости, и энергии 
изменений. В инверсионном процессе поле последствия является 
и его частью, и средой обратного воздействия.
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д) Внутрисистемные инверсионно-полевые процессы 
отличаются 

большим разнообразием. Они могут быть базовыми 
(промышленный переворот, переход от индустриальной к сетевой 
экономике), локальными, краткосрочными и долгосрочными, 
явными, формирующимся, скрытыми, дискретными, и 
непрерывными, разноскоростными, синхронными, конструк-
тивными, деструктивными, стихийными, и регулируемыми. Ин-
теграция инверсионных представлений в историю экономики, 
экономическую теорию и менеджмент позволит перейти к новой 
трактовке развития, а также исследовать ранее малодоступные 
или вовсе недоступные пласты историко-экономической 
действительности. Этому будет способствовать углубленная 
разработка теории инверсий, моделирования и проектирования 
(включая антипроцессы) рассматриваемых явлений. В связи с 
этим вполне реальным представляется создание инверсионно-
полевого исследовательского подхода, и творческого 
варианта инверсионного мышления. Взаимозаменяемость, 
взаимопревращаемость и взаиморазвитие инверсий дают 
возможность надеяться, что такие принципы квантовой физики, 
как вероятность, неопределённость, и дополнительность, в 
скором времени, будут широко использоваться и в социально-
экономических науках. Интеграция рассматриваемых пред-
ставлений, кроме того, усилит междисциплинарные связи, 
положительно скажется на методологии, теории и практике 
научных знаний. Между тем, и это уже вторая острейшая проблема, 
в теории систем, и системном подходе, вся эта проблематика 
не рассматривается. Система «безразлична» к качеству 
составляющих ее элементов, – констатируют обеспокоенные 
исследователи. (Н. Б. Шулевский, О. Б. Лемешонок. СССР. 
Что это было? – Философия хозяйства. М: МГУ, 2014). Она не 
знает асистемных явлений. Добавим к этому, что инверсионные 
процессы актуализации качества, и качественных изменений и 
превращение их в условия экономического роста (Джон Уэлч), 
остались неинтегрированными в системологии, существен-
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но сузив ее возможности и консервируя устаревшие взгляды. В 
следствие этого, объяснение процесса развития в системах не 
связывалось с качественными изменениями, а осуществлялось на 
основе функционирования. Последнее, согласно утвердившимся 
односторонним взглядам, достигало известного предела, за 
которым следовал вынужденно – новый этап. 

Вопреки мнениям В. Вернадского, А. Лосева, М. Шелера, 
и целого ряда других известных ученных, осталось не 
интегрированным также и представление о разноплановом 
духовном факторе развития социально-экономических систем, 
что привело к односторонне технологическому пониманию 
прогресса, выхолащиванию духовности, снижению качества 
человека. Отрицательно сказалась и нечеткость разграничений 
между понятиями «система» и «конгломерат», что стало при-
чиной завышенных оценок качества явлений и процессов в 
хозяйственной сфере. Общеизвестно, к примеру, что в СССР было 
создано масштабное, многоотраслевое машиностроение. На деле, 
оно представляло собой не систему, а конгломерат разрозненных, 
слабосвязанных подотраслей, без единой технической политики, 
и наличия точного машиностроения.

Решая, в меру своих возможностей, очерченные проблемы, 
авторы пришли к выводам:

– что все социально экономические системы являются 
инверсионными образованиями и это положение должно войти в 
системологию   и другие науки;

– что качество и качественные инверсионные изменения – не 
просто условия экономического роста, а неотъемлемая, творящая 
сердцевина развития, предполагающая новый этап духовно-твор-
ческой трансформации человека; 

– что вся внутрисистемная динамика осуществляется на основе 
инверсионных принципов;

– что духовная составляющая развития (знание, просвещение, 
культура, духовные силы элиты, организации, семьи, личности) 
является творческим ядром системы от которого зависит ее 
восхождение или закат.
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– что понимание развития должно включать и положение 
Р. Фейнмана об «интеграции по пути» и мнение Э. Деминга о 
том, что улучшение требует нового типа знаний.

И здесь, переходя к проблематике духовности и реинтеграции 
человека, мы должны ввести в наш презентационный этюд близких 
к неопозитивистам, порочившим человека, проницательных 
оппонентов. Какая духовная составляющая - спросят они? Все 
это умозрительные схемы, пожелания. Посмотрите на систему 
знаний: кроме естественных дисциплин, все остальное строго 
говоря, не являются наукой. Просвещение стало сферой услуг 
и отказалось от воспитательных функций. Остов традиционной 
элитарной культуры еще сохраняется, но шоу-бизнес все больше 
затеняет его. Человек, в условиях рынка сориентирован на 
доход, потребление и развлечение. Откуда вы взяли, что ему 
нужна духовность, навязывая реинтеграцию человека и его 
проблематику социально экономическим наукам?! Оставьте эти 
фантазии - действительность отвергает их.

Возможно, на первый взгляд, ответим мы, - наша позиция и 
вызывает сомнения, но следуя вашей логике, дополним картину 
реальности и обратимся к долгосрочной инверсионности. 
С течением времени, она все ускоряется и усложняется и, 
согласно неоклассическим взглядам, вызывает все большую 
неустойчивость систем, в которых и малые изменения часто 
вызывают катастрофические последствия. Ресурсы планеты 
исчерпываются, население растет, климат ухудшается, проблемы 
продовольствия нарастают, среда выживания уничтожается. 
Проблематика развития осложняется и рядом параллельных 
процессов. По Д. Соросу они включают: «неравномерность 
распределения благ, нестабильность финансов, надвигаю-
щиеся угрозы монополий и олигархий, неоднозначную роль 
государства, проблемы ценностей и социального согласия». 
Инверсия напластования всех перечисленных явлений, в 
условиях падения качества элит, смертельной схватки корысти 
крупного капитала и оставленного пророками человечества, – 
все это ведет к гибели. Остается одна надежда на духовное 
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преображение человека, апелляция к его разуму. Вот почему 
наши скромные предложения о реинтеграции человека в систему 
знаний и сопутствующие ему темы (третий аспект монографии), 
вполне оправданы. Мы понимаем их в контексте широкого 
неогуманистического движения современников-интеллектуалов 
(«Vita nova») за духовную реформацию. Движения, в ходе 
которого, как мы надеемся, будет разработана теория духовных 
производительных сил человека, семьи, организации, элиты, их 
влияния на институты и современный олигархат, тесно связанная с 
этим система социальных технологий, духовного менеджмента, и 
справедливо-партнерских отношений духовного и традиционного 
капитала. Конечно, это может казаться фантазией. Но фантазией, 
прогрессирующей в реальные технологии самоспасения, которые 
пользуясь словами Гегеля, не настолько бессильны, чтобы только 
долженствовать, а не быть.

С уважением к читателям, авторы монографии
доктор экономических наук, профессор Уперенко Н. А.,
доктор экономических наук, профессор Кузнецов Э. А.



459

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20.  Вип. 3 (46) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 3 (46)    ISSN 2413-9998

Інформація для авторів
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	 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, 

по-батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вче-
не звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення автор-
ського примірника збірнику, електронна адреса.
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	 назва рисунку розміщується під ілюстрацією, по центру рядка 
із зазначенням його наскрізної нумерації всередині статті. Слово «Рису-
нок» і його номер відділяється від назви крапкою;
	 нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах 

статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках;
	 кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та 

схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні матері-
али мають бути якісними. Не допускається використання у тексті рисунків 
чи формул, що буди скановані; схеми та рисунки мають бути згруповані; 
	 формули мають бути набрані у редакторі MathType;
	 відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 

15.01.2003 р. №7-05/1, в статті необхідно жирним виділити наступні елементи: 
−	 Постановка проблеми у загальному вигляді.
−	 Аналіз останніх досліджень і публікацій.
−	 Постановка завдання.
−	 Виклад основного матеріалу дослідження.
−	 Висновки та пропозиції
Статті, що було оформлено з порушенням зазначених вимог, редакці-

єю не розглядаються, про що повідомляється авторові.
До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна те-

орія і практика управління» подається:
	 друкований примірник, підписаний авторами;
	 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі 

Microsoft Word (*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора;
	 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю;
	 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, 

по-батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вче-
не звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення автор-
ського примірника збірнику, електронна адреса.
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	 нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах 
статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках;
	 кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки 

та схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні 
матеріали мають бути якісними. Не допускається використання у тексті 
рисунків чи формул, що буди скановані; схеми та рисунки мають бути 
згруповані; 
	 формули мають бути набрані у редакторі MathType;
	 відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 

15.01.2003 р. №7-05/1, в статті необхідно жирним виділити наступні еле-
менти: 

−	 Постановка проблеми у загальному вигляді.
−	 Аналіз досліджень і публікацій останніх років.
−	 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
−	 Постановка завдання.
−	 Виклад основного матеріалу дослідження.
−	 Висновки дослідження.
−	 Перспективи подальших розробок.
Статті, що було оформлено з порушенням зазначених вимог, редакці-

єю не розглядаються, про що повідомляється авторові.
До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна те-

орія і практика управління» подається:
	 друкований примірник, підписаний авторами;
	 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі 

Microsoft Word (*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора;
	 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю;
	 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, 

по-батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вче-
не звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення автор-
ського примірника збірнику, електронна адреса.
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До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 
управління» подається: 

 друкований примірник, підписаний авторами; 
 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Microsoft Word 

(*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора; 
 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю; 
 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, 

організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова 
адреса для направлення авторського примірника збірнику, електронна адреса. 
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Оригінальність і плагіат 
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а якщо автори викори-

стовували роботи та / або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформ-
лені у вигляді цитат. 

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. 
 
Множинні, повторні та конкуруючі публікації 
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме досліджен-

ня, у більш ніж одному науковому виданні або первинній публікації. Подання статті до 
більш ніж одного наукового видання одночасно розцінюється як неетична поведінка і є не-
прийнятним. 

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше опубліковані статті. 
У випадку, якщо автор у вторинній публікації використовує матеріали попередніх праць, ав-
тор має навести посилання на первинну статтю.  

 
Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні виправлення, скоро-

чення і відхилення статей.  
Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, статистичних даних, 

цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори матеріалів. Рукописи статей та електронні 
носії авторам не повертаються. 

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується.  
 
Статті слід подавати до редакційної колегії збірника наукових праць: 
Кафедра економіки та управління, економіко-правовий факультет Одеського націо-

нального університету імені І.І. Мечникова, Французький бульвар 24/26, каб.49, м. Одеса, 
Україна,65058, тел. +380-48-776-22-28  

чи надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua 
Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і 

практика управління»  знаходиться на офіційному сайті: http://rinek.onu.edu.ua 
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Оригінальність і плагіат
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а 

якщо автори використовували роботи та / або вислови інших людей, 
вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат.

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є 
неприйнятним.

Множинні, повторні та конкуруючі публікації
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те 

саме дослідження, у більш ніж одному науковому виданні або первин-
ній публікації. Подання статті до більш ніж одного наукового видання 
одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше 
опубліковані статті. У випадку, якщо автор у вторинній публікації ви-
користовує матеріали попередніх праць, автор має навести посилання 
на первинну статтю. 

Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні ви-
правлення, скорочення і відхилення статей. 

Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, ста-
тистичних даних, цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори ма-
теріалів. Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується. 

Статті слід подавати до редакційної колегії збірника наукових праць:
Кафедра економіки та управління, економіко-правовий факультет 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Французький 
бульвар 24/26, каб.49, м. Одеса, Україна,65058, тел. +380-48-776-22-28  чи 
надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua

Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: 
сучасна теорія і практика управління» знаходиться на офіційному 
сайті: http://rinek.onu.edu.ua
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