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УПРАВЛІНСЬКИЙ КАПІТАЛ: ЕЛЕМЕНТИ 
СИСТЕМНОЇ ЯКОСТІ

У статті розглядаються проблеми розвитку елементів системної якості 
управлінського капіталу. Визначаються особливості нової реальності розвитку 
суспільства в умовах четвертої промислової революції. Особливо звертається ува-
га на розвиток професійної системи менеджменту у форматі управлінського ка-
піталу, який відповідає вимогам сучасної якості соціально-економічного розвитку 
суспільства. Доводиться необхідність системних змін процесу професіоналізації 
управлінської діяльності в Україні. Проведено пілотне структурне дослідження 
елементів професійної компетенції щодо формування та розвитку управлінського 
капіталу. Дана характеристика кожного елемента професійної компетенції членів 
управлінської команди. Запропоновано розглядати управлінський капітал у формі 
управлінської команди, яка побудована і веде управлінську діяльність на основі 
структурно-функціональної моделі поведінки з використанням соціокультурних 
показників розвитку суспільства. Визначаються деякі можливі фактори впливу сін-
гулярності на розвиток професійного менеджменту, а також її вплив на розвиток 
управлінської науки, менеджмент-освіти і професійного навчання діючих кадрів 
менеджменту. Акцентується увага на нових завданням професійного менеджменту 
в умовах четвертої промислової революції.    

Ключові слова: професійна система менеджменту; якість управлінської 
діяльності; професіоналізація управлінської діяльності; управлінський капітал; 
управлінська команда; ключові елементи професійної компетенції менеджменту; 
якість менеджмент-освіти; пріоритети управлінської науки; стадії розвитку вза-
ємодії науки і практики менеджменту; економічний розвиток; цифрова економіка; 
сингулярність; четверта промислова революція; нова реальність в розвитку ме-
неджменту; ризики і завдання для менеджменту; технологічна креативність; інно-
ваційний вектор розвитку. 

Постановка проблеми. Ключовими складовими системної 
якості сучасного менеджменту є ефективність (професійний по-
тенціал, набутий під час професійного навчання і минулої прак-
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тичної діяльності) та результативність (практична позитивна ре-
алізація соціальних і економічних, значущих для суспільства, ці-
лей). Зрозумілим повинен бути той факт, що ефективність управ-
лінської підготовки визначає кінцеву результативність управлін-
ських кадрів, але ця підготовка повинна відповідати характеру і 
особливостям інноваційного розвитку суспільства та мати досить 
конкретні випереджальні  властивості щодо розвитку науки, ана-
літики і практики менеджменту. Менеджмент, який не дає пози-
тивну результативність ні організації і ні суспільству не потрібен. 
Структурно будувати і змістовно визначати діючі моделі ефек-
тивності без системного зв’язку зі структурою та характерними 
ознаками необхідної результативності – така діяльність втрачає 
в сучасних умовах буд-який сенс. Іншими словами, розвиток ме-
неджмент-освіти і професійного навчання діючих управлінських 
кадрів без постійного и системного зв’язку з бізнес-середовищем 
та в регіонах, де бізнес-середовище слабке, або зовсім відсутнє, 
втрачає актуальність і суспільну необхідність. Крім того, важливо 
переглянути змістовну частину підготовки управлінських кадрів 
на усіх трьох рівнях процесу професіоналізації управлінської ді-
яльності [5, с. 109–111]. Так, наприклад, первинна управлінська 
освіта, яку пропонують більшість університетів України, струк-
турно може базуватися на фундаментальній підготовці (перші 
два роки для програми бакалавра) з економіки, або психології чи 
соціології [4, с. 194–200], – що залежить від певного структурно-
го підрозділу університету. Тут враховуються витоки історії ме-
неджменту, який пройшов шлях формування на основі розвитку 
трьох наук – економіки, психології та соціології, але базовою на-
укою платформою в системі формування менеджменту є еконо-
міка. Тому первинна управлінська освіта, у більшості випадків, 
повинна базуватися на фундаментальній економічній підготовці. 
Ми повинні погодитися з Г. Мінцбергом, що пряма підготовка з 
менеджменту для випускників середніх шкіл не є мало доціль-
ною, оскільки не має ні науково-фундаментального, ні практич-
ного підґрунтя [9, с. 8-9]. 

Також необхідно наповнити спеціалізованими технологіями 
навчання практиків менеджменту, особливо, на другому і третьо-
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му рівнях [5, с. 115–117], тобто забезпечити розвиток адаптацій-
ного та професійно-іміджевого навчання управлінського персо-
налу. Це завдання може бути вирішено на основі розвитку управ-
лінської науки, яка повинна дослідити лінійні та функціональні 
специфічні види діяльності управлінського персоналу в системі 
ієрархічних особливостей управлінського процесу. Отримані тех-
нології, методики, управлінський інструментарій, технологічні 
процеси делегування управлінських повноважень та інша специ-
фіка управлінської діяльності стануть основою роботи тренерів з 
менеджменту для повної адаптації управлінських кадрів до пев-
ної управлінської посади. 

Таким чином, структурування і розгляд елементів системної 
якості професійного менеджменту, а також, їх динаміка іннова-
ційного розвитку визначають якість процесу капіталізації інте-
лектуальних людських ресурсів, як в форматі інтелектуального, 
так і управлінського капіталів.       

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Раніше нами до-
сліджувалися проблеми формування якості управлінського капі-
талу [5; 6; 7]. Продовжуючи дослідження проблем формування 
управлінського капіталу в Україні, ми зосередимо увагу на пра-
цях таких дослідників менеджменту як Т. Блуммарт [1] П. Друкер 
[3], Д. Дункан [2], С. Каммінгс [4], П. Лоранж [10], Ф. Малік [8], 
Г. Минцберг [9], Р. Флоріда [11], Г. Хемел [12], К. Шваб [13].  

Мета статті. Визначити ключові компетенції управлінського 
капіталу і дати їм характеристику в контексті процесу професіо-
налізації управлінської діяльності. Довести, що саме системний 
характер використання елементів професійної компетенції ство-
рює якісні умови для ефективного і результативного розвитку су-
часного менеджменту у форматі управлінського капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний світ 
стоїть біля витоків четвертої промислової революції, яка фунда-
ментально змінить наше життя, нашу працю і наше спілкування. 
Як зазначає Клаус Шваб, який є засновник і президент Світово-
го економічного форуму в Давосі, що «нам ще тільки належить 
усвідомити всю повноту темпів розвитку і розмаху нової револю-
ції. Уявіть собі необмежені можливості суспільства зазначає К. 
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Шваб, в якому мільярди людей пов’язані між собою мобільними 
пристроями, що відкривають безпрецедентні горизонти в сфері 
обробки і зберігання інформації та доступу до знань. Або поду-
майте, що при приголомшливому поєднанні зароджуються тех-
нологічні прориви в найширшому спектрі областей, включаючи, 
для прикладу, штучний інтелект, роботизацію, Інтернет речей, ав-
томобілі-роботи, тривимірний друк, нанотехнології, біотехноло-
гії, матеріалознавство, накопичення і зберігання енергії, квантові 
обчислення» [13 , с. 9]. 

Відомий американський винахідник і футуролог Р. Курцвейл,  
досліджуючи процеси сингулярності пророкує, що цей час наста-
не вже приблизно в 2035 році. Р. Курцвейл є відомий фахівець 
щодо розробки наукових технологічних прогнозів, які врахо-
вують появу штучного інтелекту і методів радикального продо-
вження життя людей. Згідно з його прогнозами, в майбутньому 
людство досягне майже необмеженого матеріального достатку, а 
люди можуть стати безсмертними. Він також дав обґрунтування 
технологічної сингулярності, тобто феноменально швидкого на-
уково-технічного прогресу, заснованого на потужному штучному 
інтелекті (який перевищує людський) і кіборгізаціі людей. Таким 
чином, технологічна сингулярність представляє собою «стан, при 
якому людям більше не доведеться оновлювати комп’ютери, те-
лекомунікаційні системи та роботизовані механізми. Ці машини 
і системи будуть перепрограмувати себе самостійно. Люди не бу-
дуть розуміти, як вони працюють, але все буде працювати саме по 
собі» [1, с. 14].

Важливо зазначити, що К. Шваб, стверджуючи про масштаб-
ність четвертої промислової революції, висловив занепокоєння 
щодо двох факторів, які можуть обмежити потенціал її ефектив-
ності та послідовної реалізації. Він звернув увагу саме на два фак-
тори, які, насамперед, пов’язані з розвитком системи менеджмен-
ту та визначенням її сучасної ефективності та результативності. 

Перший фактор. Існуючий рівень управління та усвідомлення 
поточних змін в усіх областях вкрай низький в порівнянні з необ-
хідністю переосмислення економічних, соціальних і політичних 
систем, щоб відповісти на виклики четвертої промислової рево-
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люції. В результаті чого національні та глобальні організаційні 
структури, які необхідні для регульованого поширення інновацій 
та пом’якшення дизрупції (великий крок вперед, революційні 
зміни), в кращому випадку є неадекватними, а в гіршому – по-
вністю відсутні.

Другий фактор. Відсутня також послідовна, позитивна і єдина 
концепція на глобальному рівні, яка могла б визначити можливос-
ті та виклики четвертої промислової революції і яка має принци-
пове значення для залучення в процес різних верств і спільнот, а 
також запобігання негативної реакції суспільства на те, що будуть 
відбуваються кардинальні зміни [13, с. 17–18]. 

Таким чином, вказані фактори визначають необхідність змін 
в системі менеджменту, які повинні максимально адаптувати ха-
рактер і методи управлінського супроводу технологічних, еконо-
мічних, соціальних і політичних процесів четвертої промислової 
революції для того, щоб ці процеси були максимально ефективні 
і результативні з точки зору  розвитку людського суспільства та 
його безпеки. Дії менеджменту, в першу чергу, мають пріоритет-
ний вектор, який повністю направлений на збереження необхід-
ного в суспільстві чільного стану людей та їх необхідного роз-
витку. Збереження пріоритетної ролі людини в системі розвитку 
процесів четвертої промислової революції є ключовим завданням 
професійної системи менеджменту. Характерні особливості еко-
номічного розвитку, які формують необхідні професійні якості 
людських ресурсів і, в першу чергу, управлінського персоналу 
можуть бути представлені наступним чином, коли визначають-
ся особливості розвитку різних типів економічного розвитку  
(табл. 1). Сучасні характерні риси розвитку цифрової економіки, 
яка базується на інноваційності, інтелектуальності, креативності 
поведінки людей [11], показують необхідність професійної систе-
ми менеджменту, яка, в свою чергу, є ознакою нового відкритого 
суспільства і є результатом інтегральної взаємодії управлінської 
науки, аналітики і практики [5, с. 136]. Системне бачення розви-
тку цифрового суспільства є головною професійною ознакою су-
часного менеджменту. Якість управлінського супроводу процесів 
четвертої промислової революції визначає пріоритетну важли-
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вість і необхідність більш адаптованої під нові умови професій-
ної системи менеджменту.

Таблиця 1
Основні характеристики сучасного економічного розвитку

Джерело: розроблено автором.

Отже, важливо зазначити, що процеси розвитку четвертої про-
мислової революції визначають певні особливості та завдання 
для професійної системи менеджменту щодо її інноваційної ди-
наміки, технологічної креативності, професійної культури та роз-
витку системних елементів професійної компетенції. Історична 
важливість і необхідність якісного стану менеджменту, як базо-
вого конкурентного фактору інноваційного розвитку суспільства, 
визначає і його професійний та інтелектуальних формат, а саме  
як формат управлінського капіталу (табл. 2).
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   Таблиця 1 

Основні характеристики сучасного економічного розвитку 
 
 

Характеристика Індустріальна  
 економіка 

Інноваційна 
 економіка 

Економіка 
знань 

Стратегічні  
фактори  

економічного  
зростання 

Матеріальні 
ресурси, 

виробничий і 
емпіричний 

управлінський 
досвід 

Механізм повного 
інноваційного  

циклу 

Наукові знання, 
системно-
інтегральні 

механізми взаємодії 
науки  

і практики 
Домінуючий  

капітал 
Фізичний Інтелектуальний, 

управлінський 
Інтелектуальний, 

управлінський 
Головний фактор 

створення цінностей 
Фізичний капітал і 
людські ресурси 

Інновація Знання 

Переважаючі  Матеріальні Нематеріальні Науково-

         Ц И Ф Р О В А    Е К О Н О М І К А 

активи технологічні 
Основні стратегії 

міжнародного 
співробітництва 

Переливання 
капіталу і власності 

Переливання 
інновацій  

і технологій 

Переливання знань  
і системних 
технологій 

Основна формула 
виробництва 

Капітал + праця Капітал + інновація Капітал + знання 

Основні  
конкурентні  

переваги 

Індустріальні 
(промислові) 

технології 

Інтелектуальний 
капітал і інноваційні 
технології розвитку 

Наукова якість 
інтелектуального  
і управлінського 

капіталу 
Інноваційний 

процес 
Періодичний  

і функціонально-
фрагментарний 

Постійний, на рівні 
всієї організації 

Системно-
інтегральний 

Менеджмент Універсальний Інноваційний Інтегральний 
Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця 2 

                Ключові якісні компетенції управлінського капіталу  
Елементи компетенції Професійна характеристика  

  елементів компетенції 
Функціональна підготовка Функції менеджменту складають основу спеціалізації 

управлінської діяльності; форми класифікації функцій 
визначають формат діяльності лінійних і функціональних 
керівників; функції менеджменту формують необхідність 
між функціональної і міжгалузевої взаємодії 

Знання сучасних методів 
менеджменту 

Методи менеджменту виступають інструментарієм 
управлінської роботи; необхідна інноваційна динаміка 
розвитку методів і технологій менеджменту; знання тільки 
емпіричних методів управлінської роботи – це 
управлінський архаїзм 

Структурна підготовка Необхідно управляти структурною динамікою організації; 
розробляти і впроваджувати нові адаптовані під цілі 
форми організаційного дизайну 

Знання систем комунікацій Механізми ефективного розвитку формальних і 
неформальних комунікацій; створення середовища 
інформаційного обміну для забезпечення результативної 
управлінської діяльності 

Знання і розвиток 
механізмів прийняття 
управлінських рішень 

Удосконалення і специфіка формально-аналітичних 
(раціональних) моделей прийняття управлінських рішень; 
інноваційні та інтегральні моделі розробки і прийняття 
управлінських рішень 
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Таблиця 2
Ключові якісні компетенції управлінського капіталу 

активи технологічні 
Основні стратегії 

міжнародного 
співробітництва 

Переливання 
капіталу і власності 

Переливання 
інновацій  

і технологій 

Переливання знань  
і системних 
технологій 

Основна формула 
виробництва 

Капітал + праця Капітал + інновація Капітал + знання 

Основні  
конкурентні  

переваги 

Індустріальні 
(промислові) 

технології 

Інтелектуальний 
капітал і інноваційні 
технології розвитку 

Наукова якість 
інтелектуального  
і управлінського 

капіталу 
Інноваційний 

процес 
Періодичний  

і функціонально-
фрагментарний 

Постійний, на рівні 
всієї організації 

Системно-
інтегральний 

Менеджмент Універсальний Інноваційний Інтегральний 
Джерело: розроблено автором. 
 

Отже, важливо зазначити, що процеси розвитку четвертої промислової 
революції визначають певні особливості та завдання для професійної 
системи менеджменту щодо її інноваційної динаміки, технологічної 
креативності, професійної культури та розвитку системних елементів 
професійної компетенції. Історична важливість і необхідність якісного стану 
менеджменту, як базового конкурентного фактору інноваційного розвитку 
суспільства, визначає і його професійний та інтелектуальних формат, а саме  
як формат управлінського капіталу (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

                Ключові якісні компетенції управлінського капіталу  
Елементи компетенції Професійна характеристика  

  елементів компетенції 
Функціональна підготовка Функції менеджменту складають основу спеціалізації 

управлінської діяльності; форми класифікації функцій 
визначають формат діяльності лінійних і функціональних 
керівників; функції менеджменту формують необхідність 
між функціональної і міжгалузевої взаємодії 

Знання сучасних методів 
менеджменту 

Методи менеджменту виступають інструментарієм 
управлінської роботи; необхідна інноваційна динаміка 
розвитку методів і технологій менеджменту; знання тільки 
емпіричних методів управлінської роботи – це 
управлінський архаїзм 

Структурна підготовка Необхідно управляти структурною динамікою організації; 
розробляти і впроваджувати нові адаптовані під цілі 
форми організаційного дизайну 

Знання систем комунікацій Механізми ефективного розвитку формальних і 
неформальних комунікацій; створення середовища 
інформаційного обміну для забезпечення результативної 
управлінської діяльності 

Знання і розвиток 
механізмів прийняття 
управлінських рішень 

Удосконалення і специфіка формально-аналітичних 
(раціональних) моделей прийняття управлінських рішень; 
інноваційні та інтегральні моделі розробки і прийняття 
управлінських рішень 

Системи керівництва  
персоналом 

Розвиток технологій керівництва персоналом, як базове 
завдання системи менеджменту; розробка і впровадження 
інноваційних та інтегральних технологій керівництва 
персоналом 

Інноваційна підготовка  
та інноваційне мислення 

Соціально-економічна роль управлінських інновацій 
складає основу розвитку інноваційного мислення 
менеджерів; системна інноваційна підготовка управлінців 
в умовах системно-інтегральної взаємодії науки, аналітики 
і практики менеджменту 

Історико-управлінська  
підготовка 

Розвиток процесу сучасної ідентифікації менеджменту 
епохи модерну; актуалізація історії менеджменту; 
дослідження національних особливостей розвитку 
менеджменту; розуміння історичних витоків менеджменту 
і його історичних передумов 

Знання і використання  
сучасних механізмів 
 мотивації персоналу 

Мотивація як мотор (серце) розвитку управлінського 
процесу; розвиток мотиваційних цінностей учасників 
управлінської діяльності; формування мотиваційних 
цінностей персоналу інноваційного зразка; мотиваційні 
зразки розвитку лідерського потенціалу 

Розуміння економічного  
росту і соціально-
економічного зростання  
сучасного суспільства 

Практичне розуміння різниці економічного розвитку в 
індустріальну і постіндустріальну епохи; показники 
економічного росту індустріального способу виробництва; 
чинники механізму сталого соціально-економічного 
зростання, як перехід на якісно новий рівень розвитку 
суспільства 

Управління чинниками  
конкурентоспроможності 

Класифікація чинників конкурентоспроможності; 
механізми управління чинниками 
конкурентоспроможності (макрорівень управлінської 
системи); створення умов конкурентоспроможності 
(мікрорівень управлінської системи); процес виявлення і 
розвитку головних чинників конкурентоспроможності 

Стратегічна орієнтованість 
і розуміння 
довгострокового 
досягнення цілей  

Ефективність організації та її менеджменту 
підтверджується стратегічними цілями та бізнес-планом їх 
довгострокового досягнення; фундаментальні та 
інноваційні перебудови і організації і суспільства, в 
цілому, не можуть бути швидкими – необхідне 
довгострокове управлінське «терпіння», але «терпіння» 
продумане і високої професійної якості 

Дистанція влади Система влади – це система професійного служіння 
народу країни; управлінською діяльністю в системі влади 
повинні займатися найкращі професіонали і управлінці; 
необхідно підтримувати «соціальний ліфт» для молодих і 
професійних керівників; необхідна системна децен-
тралізація державного управління 

Здатність до навчання Професійні якості управлінця повинні бути такого 
ґатунку, щоб показувати приклад здатності до 
ефективного професійного навчання протягом усієї 
управлінської кар’єри 

Потенціал і швидкість  
навчання 

Професійний потенціал, науковий, аналітичний і 
практичний досвід є основою швидкості професійного 
навчання; формування механізму мотивації управлінця до 
швидкого (прискореного) інноваційного навчання  
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Системи керівництва  
персоналом 

Розвиток технологій керівництва персоналом, як базове 
завдання системи менеджменту; розробка і впровадження 
інноваційних та інтегральних технологій керівництва 
персоналом 

Інноваційна підготовка  
та інноваційне мислення 

Соціально-економічна роль управлінських інновацій 
складає основу розвитку інноваційного мислення 
менеджерів; системна інноваційна підготовка управлінців 
в умовах системно-інтегральної взаємодії науки, аналітики 
і практики менеджменту 

Історико-управлінська  
підготовка 

Розвиток процесу сучасної ідентифікації менеджменту 
епохи модерну; актуалізація історії менеджменту; 
дослідження національних особливостей розвитку 
менеджменту; розуміння історичних витоків менеджменту 
і його історичних передумов 

Знання і використання  
сучасних механізмів 
 мотивації персоналу 

Мотивація як мотор (серце) розвитку управлінського 
процесу; розвиток мотиваційних цінностей учасників 
управлінської діяльності; формування мотиваційних 
цінностей персоналу інноваційного зразка; мотиваційні 
зразки розвитку лідерського потенціалу 

Розуміння економічного  
росту і соціально-
економічного зростання  
сучасного суспільства 

Практичне розуміння різниці економічного розвитку в 
індустріальну і постіндустріальну епохи; показники 
економічного росту індустріального способу виробництва; 
чинники механізму сталого соціально-економічного 
зростання, як перехід на якісно новий рівень розвитку 
суспільства 

Управління чинниками  
конкурентоспроможності 

Класифікація чинників конкурентоспроможності; 
механізми управління чинниками 
конкурентоспроможності (макрорівень управлінської 
системи); створення умов конкурентоспроможності 
(мікрорівень управлінської системи); процес виявлення і 
розвитку головних чинників конкурентоспроможності 

Стратегічна орієнтованість 
і розуміння 
довгострокового 
досягнення цілей  

Ефективність організації та її менеджменту 
підтверджується стратегічними цілями та бізнес-планом їх 
довгострокового досягнення; фундаментальні та 
інноваційні перебудови і організації і суспільства, в 
цілому, не можуть бути швидкими – необхідне 
довгострокове управлінське «терпіння», але «терпіння» 
продумане і високої професійної якості 

Дистанція влади Система влади – це система професійного служіння 
народу країни; управлінською діяльністю в системі влади 
повинні займатися найкращі професіонали і управлінці; 
необхідно підтримувати «соціальний ліфт» для молодих і 
професійних керівників; необхідна системна децен-
тралізація державного управління 

Здатність до навчання Професійні якості управлінця повинні бути такого 
ґатунку, щоб показувати приклад здатності до 
ефективного професійного навчання протягом усієї 
управлінської кар’єри 

Потенціал і швидкість  
навчання 

Професійний потенціал, науковий, аналітичний і 
практичний досвід є основою швидкості професійного 
навчання; формування механізму мотивації управлінця до 
швидкого (прискореного) інноваційного навчання  

Здатність до професійного 
компромісу і договірна 
здатність системи 
ефективного партнерства 

Пошук і знаходження компромісу в управлінській 
діяльності – це ознака професіоналізму; використання 
професійних компромісних рішень, які є допустимими з 
позицій досягнення ефективного результату; договірна 
здатність управлінця вирішує питання стратегії та довіри 
партнерів між собою; партнерські рішення є завжди більш 
ефективними, тому що починають практично просувати 
погоджений проект  

Лідерські функції та 
уміння працювати в 
управлінській команді 

Формування системи інтегрального лідерства на базі 
системної взаємодії науки, аналітики і практики 
менеджменту; вибір членів управлінської команди, 
враховуючи рівень і якість управлінської спеціалізації; 
комунікативні та соціально-психологічні ознаки членів 
команди; впровадження механізмів взаємодії спеціалістів 
різних галузей науки і практики; розробка і механізми 
впровадження нових ідей управлінської команди 

Уміння слухати і чути  
підлеглих 

Формування «чуттєвої» позиції менеджменту, яка пропонує 
керівникам йти не попереду людей, а за ними, що не знімає 
відповідальності за прийняті менеджментом рішення; риса 
керівника «слухати і чути» є додатковим мотиваційним 
стимулом для підлеглих; ефективне професійне 
спілкування керівника з підлеглими додатково визначає 
його як професіонала високого рівня  

Системно-інтегральне  
мислення 

Нове завдання в процесі професіоналізації менеджменту, 
характерне для постіндустріального періоду розвитку 
суспільства; розробка інноваційних механізмів, де 
враховуються багато різних чинників для прийняття 
управлінських рішень; доводиться необхідність 
дослідження багатомірного оточення і його вплив на 
результативність системи менеджменту 

Менеджмент як спосіб  
життя 

Високий інтелектуальний рівень сучасного процесу 
професіоналізації менеджменту визначає не тільки терміни 
професійної зайнятості управлінців, а формує повний цикл 
суспільного життя, особливо, для еліти менеджменту; 
формується соціально-активний тип особистості менеджерів, 
які налаштовані на інноваційний розвиток суспільства  

Вміння визначати 
управлінську ефективність 
і результативність 
менеджменту, в тому числі 
і свою особисту  

Формальні ознаки професійної компетенції мають тільки 
стартове значення; якість управлінського персоналу 
проявляється кінцевим результатом; результат роботи 
менеджменту разом з якісними показниками повинен мати 
також кількісну оцінку; механізми кількісної оцінки 
діяльності управлінського персоналу повинні бути 
простими і зрозумілими; створення складних математичних 
моделей оцінки діяльності менеджменту має більше 
науково-аналітичне, але не практичне значення 

Розуміння і використання 
соціокультурних факторів 
показників сучасного 
розвитку суспільства 

Позитивна трансформація соціально-економічних систем 
проходить на основі зміни старих і формування нових 
соціокультурних чинників розвитку суспільства; майбутні 
зміни пов’язані з розвитком науки, освіти, процесів 
професіоналізації менеджменту 2-го і 3-го рівня, охорони 
здоров’я людей, а також, станом і впливом культури і 
мистецтва на розвиток і формування особистості у 
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Об’єктивні процеси розвитку професійної системи менедж-
менту і формування управлінського капіталу нового інновацій-
ного зразка показують нам, що сучасний менеджмент – це ви-
сокоінтелектуальна система діяльності управлінської команди 

Здатність до професійного 
компромісу і договірна 
здатність системи 
ефективного партнерства 

Пошук і знаходження компромісу в управлінській 
діяльності – це ознака професіоналізму; використання 
професійних компромісних рішень, які є допустимими з 
позицій досягнення ефективного результату; договірна 
здатність управлінця вирішує питання стратегії та довіри 
партнерів між собою; партнерські рішення є завжди більш 
ефективними, тому що починають практично просувати 
погоджений проект  

Лідерські функції та 
уміння працювати в 
управлінській команді 

Формування системи інтегрального лідерства на базі 
системної взаємодії науки, аналітики і практики 
менеджменту; вибір членів управлінської команди, 
враховуючи рівень і якість управлінської спеціалізації; 
комунікативні та соціально-психологічні ознаки членів 
команди; впровадження механізмів взаємодії спеціалістів 
різних галузей науки і практики; розробка і механізми 
впровадження нових ідей управлінської команди 

Уміння слухати і чути  
підлеглих 

Формування «чуттєвої» позиції менеджменту, яка пропонує 
керівникам йти не попереду людей, а за ними, що не знімає 
відповідальності за прийняті менеджментом рішення; риса 
керівника «слухати і чути» є додатковим мотиваційним 
стимулом для підлеглих; ефективне професійне 
спілкування керівника з підлеглими додатково визначає 
його як професіонала високого рівня  

Системно-інтегральне  
мислення 

Нове завдання в процесі професіоналізації менеджменту, 
характерне для постіндустріального періоду розвитку 
суспільства; розробка інноваційних механізмів, де 
враховуються багато різних чинників для прийняття 
управлінських рішень; доводиться необхідність 
дослідження багатомірного оточення і його вплив на 
результативність системи менеджменту 

Менеджмент як спосіб  
життя 

Високий інтелектуальний рівень сучасного процесу 
професіоналізації менеджменту визначає не тільки терміни 
професійної зайнятості управлінців, а формує повний цикл 
суспільного життя, особливо, для еліти менеджменту; 
формується соціально-активний тип особистості менеджерів, 
які налаштовані на інноваційний розвиток суспільства  

Вміння визначати 
управлінську ефективність 
і результативність 
менеджменту, в тому числі 
і свою особисту  

Формальні ознаки професійної компетенції мають тільки 
стартове значення; якість управлінського персоналу 
проявляється кінцевим результатом; результат роботи 
менеджменту разом з якісними показниками повинен мати 
також кількісну оцінку; механізми кількісної оцінки 
діяльності управлінського персоналу повинні бути 
простими і зрозумілими; створення складних математичних 
моделей оцінки діяльності менеджменту має більше 
науково-аналітичне, але не практичне значення 

Розуміння і використання 
соціокультурних факторів 
показників сучасного 
розвитку суспільства 

Позитивна трансформація соціально-економічних систем 
проходить на основі зміни старих і формування нових 
соціокультурних чинників розвитку суспільства; майбутні 
зміни пов’язані з розвитком науки, освіти, процесів 
професіоналізації менеджменту 2-го і 3-го рівня, охорони 
здоров’я людей, а також, станом і впливом культури і 
мистецтва на розвиток і формування особистості у 
суспільстві; необхідно формувати розуміння професійної 
підготовки як такої, що створює можливості підготовки не 
стільки індивідуума, який має потенціал, скільки 
особистості, яка практично реалізує цей потенціал, має 
здатність до позиції і вчинків 

Розуміння зміни парадигми 
менеджменту 

Головна проблема інноваційного розвитку будь-якого 
суспільства знаходиться в самому суспільстві, а точніше в 
людському факторі цього суспільства; формувати і 
розвивати інноваційну економіку неможливо методами 
індустріальної економіки і суспільної індустріальної 
психології людей; необхідно формувати парадигму 
розвитку менеджменту і суспільства в ХХІ столітті 

Джерело: розроблено автором. 
 

Об’єктивні процеси розвитку професійної системи менеджменту і 
формування управлінського капіталу нового інноваційного зразка показують 
нам, що сучасний менеджмент – це високоінтелектуальна система діяльності 
управлінської команди на чолі з високоефективним лідером. Управлінська 
команда – це колектив професіоналів, які спеціалізуються в своїй сфері 
управлінської діяльності і мають величезний потенціал і мотивацію для 
подальшого розвитку і професійної взаємодії з іншими членами 
управлінської команди. Управлінський капітал – це професійна і 
інтелектуальна система взаємодії членів управлінської команди з метою 
вирішення проблеми, або комплексу проблем соціально-економічного 
розвитку малих і великих організаційних будов, які мають базові ресурси, 
систему пріоритетних цілей  і зрозумілі механізми сталого соціально-
економічного зростання. Дослідження систем формування та інноваційного 
розвитку управлінського капіталу в сучасних умовах розвитку українського 
суспільства є важливим пріоритетним напрямком управлінської науки. 

Висновки. Дослідження елементів системної якості професійного 
менеджменту у форматі управлінського капіталу вказує на деякі особливості 
сучасного розвитку, які необхідно буде враховувати і, навіть, вважати як 
необхідні ключові орієнтири у подальшому розвитку управлінського 
капіталу. 

Перше. Значний рівень прискорення наукового і технологічного 
розвитку у майбутньому потребує перезавантаження управлінського 
мислення і його розповсюдження на широкі версти населення. Необхідно 
створити усі можливості реалізації нової парадигми менеджменту, яка 
враховує усі стадії механізму взаємодії науки, аналітики і практики 
менеджменту [5, с. 136]. 

Друге. Філософія менеджменту індустріальної епохи в термінах 
масштабу виробництва, стандартного бізнесу у порівнянні з найкращими 
зразками, універсальності управлінських технологій, формально-аналітичної 
форми підготовки управлінських кадрів є застарілою і потребує системних 
якісних змін. Ці зміни повинні носити фундаментальний і технологічно 
виважений зміст, який є результатом інноваційних управлінських досліджень 
у сфері науки, аналітики і практики менеджменту. 
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на чолі з високоефективним лідером. Управлінська команда – це 
колектив професіоналів, які спеціалізуються в своїй сфері управ-
лінської діяльності і мають величезний потенціал і мотивацію для 
подальшого розвитку і професійної взаємодії з іншими членами 
управлінської команди. Управлінський капітал – це професійна і 
інтелектуальна система взаємодії членів управлінської команди з 
метою вирішення проблеми, або комплексу проблем соціально-
економічного розвитку малих і великих організаційних будов, які 
мають базові ресурси, систему пріоритетних цілей  і зрозумілі ме-
ханізми сталого соціально-економічного зростання. Дослідження 
систем формування та інноваційного розвитку управлінського 
капіталу в сучасних умовах розвитку українського суспільства є 
важливим пріоритетним напрямком управлінської науки.

Висновки та пропозиції. Дослідження елементів системної 
якості професійного менеджменту у форматі управлінського капі-
талу вказує на деякі особливості сучасного розвитку, які необхід-
но буде враховувати і, навіть, вважати як необхідні ключові орієн-
тири у подальшому розвитку управлінського капіталу.

Перше. Значний рівень прискорення наукового і технологічно-
го розвитку у майбутньому потребує перезавантаження управлін-
ського мислення і його розповсюдження на широкі версти насе-
лення. Необхідно створити усі можливості реалізації нової пара-
дигми менеджменту, яка враховує усі стадії механізму взаємодії 
науки, аналітики і практики менеджменту [5, с. 136].

Друге. Філософія менеджменту індустріальної епохи в термі-
нах масштабу виробництва, стандартного бізнесу у порівнянні 
з найкращими зразками, універсальності управлінських техно-
логій, формально-аналітичної форми підготовки управлінських 
кадрів є застарілою і потребує системних якісних змін. Ці змі-
ни повинні носити фундаментальний і технологічно виважений 
зміст, який є результатом інноваційних управлінських досліджень 
у сфері науки, аналітики і практики менеджменту.

Третє. Ринкова спрямованість на виробництво товарів широкого 
попиту змінюється на необхідність виробництва спеціальних 
продуктів, що потребує якісного управлінського супроводу цих 
спеціально-орієнтованих товарів через товаропровідну систему – 
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від виробника товару до кінцевого споживача із забезпеченням 
якісного продажу, сервісу і комфорту використання. Само 
виробництво буде вважатися «гігієнічним фактором», коли його 
наявність буде вважатися як само собою зрозумілим явищем, а 
його відсутність буде визивати негативну реакцію суспільства  
[1, с. 18].

Четверте. В цілому високоякісні послуги потребують від 
учасників управлінського процесу більш високого коефіцієнта 
EQ (емоційний інтелект), ніж IQ (загальний інтелект). Важливо 
зазначити, що необхідність кожного в системі професійної 
управлінської діяльності є очевидним явищем, але мова йде про 
певні пріоритети, почуття міри, пропорції, професійну управлінську 
культуру, які так необхідні для ефективного і результативного 
управлінського персоналу нової соціально-економічної реальності. 
Однак, необхідно зауважити, що більш конкурентними в 
майбутньому будуть управлінці саме з високим EQ. 

П’яте. Момент історії, коли ми, люди, перестаємо бути 
необхідними для подальшого поглиблення знання, називається, як ми 
уже зазначили вище, сінгулярністю. Ми все швидше наближуємося 
до цієї точки [1, с. 20]. Важливим завданням професійного 
менеджменту є збереження центрів контролю за розвитком процесів 
четвертої промислової революції за людиною. Менеджмент в змозі 
це зробити, якщо сам буде відповідати системі інтегральної якості 
управлінської роботи, яка направлена на вирішення проблем нового 
часу. Час дійсно не чекає. Необхідно діяти.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ЭЛЕМЕНТИ 
СИСТЕМНОГО КАЧЕСТВА

В статье рассматриваются проблемы развития элементов системного каче-
ства управленческого капитала. Определяются особенности новой реальности раз-
вития общества в условиях четвертой промышленной революции. Особенно обра-
щается внимание на развитие профессиональной системы менеджмента в формате 
управленческого капитала, который отвечает требованиям современного качества 
социально-экономического развития общества. Доказывается необходимость си-
стемных изменений процесса профессионализации управленческой деятельности 
в Украине. Проведено пилотное структурное исследование элементов професси-
ональной компетенции по формированию и развитию управленческого капитала. 
Дана характеристика каждого элемента профессиональной компетенции членов 



23

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

управленческой команды. Предложено рассматривать управленческий капитал в 
форме управленческой команды, которая построена и ведет управленческую дея-
тельность на основе структурно-функциональной модели поведения с использова-
нием социокультурных показателей развития общества. Определяются некоторые 
возможные факторы влияния сингулярности на развитие профессионального ме-
неджмента, а также ее влияние на развитие управленческой науки, менеджмент-
образования и профессионального обучения действующих кадров менеджмента. 
Акцентируется внимание на новых задачах профессионального менеджмента в 
условиях четвертой промышленной революции.

Ключевые слова: профессиональная система менеджмента; качество 
управленческой деятельности; профессионализация управленческой деятельно-
сти; управленческий капитал; управленческая команда; ключевые элементы про-
фессиональной компетенции менеджмента; качество менеджмент-образования; 
приоритеты управленческой науки; стадии развития взаимодействия науки и прак-
тики менеджмента; экономическое развитие; цифровая экономика; сингулярность; 
четвертая промышленная революция; новая реальность в развитии менеджмента; 
риски и задачи для менеджмента; технологическая креативность; инновацийнный 
вектор развития. 
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MANAGERIAL CAPITAL: SYSTEM QUALITY 
ELEMENTS

The article deals with the problems of development of elements of systemic 
quality of managerial capital. The features of the new reality of the development of so-
ciety in the conditions of the fourth industrial revolution are determined. Particular at-
tention is paid to the development of a professional management system in the format 
of managerial capital, which meets the requirements of the modern quality of socio-
economic development of society. The necessity of systematic changes of the process 
of professionalization of management activity in Ukraine is proved. A pilot structural 
study of the elements of professional competence in the formation and development 
of managerial capital was conducted. The characteristic of each element of profession-
al competence of members of management team is given. It is suggested to consider 
the managerial capital in the form of a management team, which is built and conducts 
managerial activity on the basis of a structural-functional model of behavior using socio-
cultural indicators of the development of society. Some possible factors of influence of 
singularity on the development of professional management, as well as its influence on 
the development of management science, management-education and vocational train-
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ing of existing management personnel are determined. Emphasis is placed on the new 
challenges of professional management in the context of the fourth industrial revolution.

Keywords: professional management system; quality of managerial activity; 
professionalization of managerial activity; managerial capital; management team; key 
elements of professional management competence; quality of management-education; 
priorities of management science; stages of development of interaction between sci-
ence and practice of management; economic development; digital economy; singularity; 
fourth industrial revolution; new reality in management development; risks and tasks for 
management; technological creativity; innovative development vector.
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ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ В ЕКОЛОГО-
ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
ВРАЖЕНЬ 

У статті розглядаються питання теоретико-методологічних основ марке-
тингу цінностей товарів і услуг економіки вражень в еколого-інноваційному про-
сторі. Досліджено основні напрямки політики маркетингу-вражень, які мають бути 
спрямовані, з одного боку, на всебічний облік бажань споживача щодо властивос-
тей пропонованого товару/послуги, а з іншого – на посилення його конкуренто-
спроможності. Розглянуто принципи маркетингу послуг-вражень. Запропоновано 
два напрямки розвитку маркетингу економіки вражень. Визначено основні цілі 
маркетингу послуг від враження. 

Ключові слова: економіка вражень; маркетинг; цінність товарів та услуг; 
еколого-інноваційний простір; маркетинг товарів / послуг вражень; рентні оцінки; 
політика маркетингу-вражень.

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному 
динамічному етапі розвитку національної економіки відбувається 
зміна пріоритетів економічної політики: посилюється акцент на 
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створення умов для зростання конкурентоспроможності підпри-
ємств на основі формування і розвитку економіки вражень. 

Зростання «економіки вражень» сьогодні один з найважливі-
ших глобальних трендів в продажах і маркетингу. Це означає, що 
все більше і більше виробників і сервісних компаній замислю-
ються не тільки про те, якої якості буде їх продукт, але ще і про 
те, який досвід отримає споживач, взаємодіючи з товаром або по-
слугою. Враження стає товаром, за які споживач готовий платити 
більше, відповідно маркетологи відзначають нові тренди в спо-
живчій поведінці [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз існуючого 
досвіду в області маркетингу економіки вражень дає підставу гово-
рити про те, що проблема управління маркетингом вражень у про-
суванні екологічно збалансованого бізнесу та його реалізації як на 
вітчизняних так і міжнародних ринках практично не розроблена. 

Проблеми формування ефективної економіки вражень дослі-
джуються у роботах таких вчених як: Пекар В. [1], Графский М., 
Барсуков А. [3], Комарова К. О. [5], Джозеф Пайн, Джеймс Гил-
мор [2], Тоффлер Э. [4], Ролф Йенсен [6], Б. Шмитт, Д. Роджерс, 
К.Вроцос [7] та інші. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення концепту-
альних основ та методичних засад управління маркетингом у еко-
номіці вражень. Методологія дослідження ґрунтується на аналізі 
існуючих теоретичних підходів і практики формування та реалі-
зації маркетингових проектів розвитку економіки вражень. Зараз 
в економічній науці склався напрямок, значення якого неможливо 
ігнорувати, але нажаль, сучасна українська економічна думка не 
приділяє йому достатньої уваги. 

Виклад основного матеріалу дослідження. «У ланцюжку 
«сировина –товар – послуга – враження» частка доданої вартості 
крок за кроком зростає, і основна частка припадає саме на вра-
ження. Тому цілком правомірно говорити про економіку вражень 
як про новий феномен – це думка багатьох вчених» [2]. 

На наш погляд, економіка вражень – безпосередньо пов’язана 
із маркетингом послуг, де послуга стає найбільш цінною через 
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місця розташування надання даної послуги в більш різних істо-
ричних місцях, в центрі міста, оригінальності її здійснення тощо, 
тобто психологічно сприймається як додаткова послуга через вра-
жень. Доречно говорити про маркетинг послуг – вражень – мар-
кетинг, завданням якого є просування послуг в результаті нових, 
унікальних вражень на ринок. Маркетинг послуга – вражень – га-
лузь сучасного маркетингу, що вивчає особливості маркетингової 
діяльності організацій, бізнес якої полягає в отриманні вигоди від 
надання даної послуги-вражень. Маркетингова політика компа-
нії, що працює в сфері послуг, в рамках економіки вражень – це 
і є додаткова послуга за результатами розташування надання цієї 
послуги, значно відрізняється від маркетингової політики компа-
нії, що працює з матеріально-речовими товарами. Пов’язано це, 
в першу чергу, з особливістю «виробництва» або надання послуг.

Відмінною особливістю такої послуги є те, що вона може іс-
нувати тільки при взаємозв’язку покупця послуги, її виробника 
додаткової послуги, яка не завжди залежить від виробника послу-
ги, а формується в залежності від місця розташувань, історичної 
цінності даного місця або незвичайності подачі цієї послуги, тоб-
то від унікальності надання даної послуги. Важливо, щоб марке-
тингова функція з рекламування забезпечувала потенційних по-
купців або клієнтів коректною інформацією без спотворення суті. 
Так, фактично, ви платите за приємні, інколи незабутні враження, 
а власник цієї послуги несе додаткові витрати (щодо середнього 
рівня) за оренду або за придбання основних фондів і він повинен 
мати компенсацію за цю переплату і, звичайно, додатковий при-
буток. Тому споживач платить додаткові гроші за додаткову по-
слугу-враження, а власник теж платить додатково або за оренду 
приміщення, або за додаткову подачу цієї послуги. Тобто вражен-
ня це додаткові витрати, які і відображаються в ціні товару. Так, 
враження в економічному сенсі – це додаткові витрати і додатко-
вий прибуток.

Сучасний стан суспільства – надлишкової пропозиції, коли ми 
живемо у вік достатку, і конкуренції. Так, середній громадянин 
США отримує щодня до 247 рекламних листівок: телебачення, 
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радіо і тощо. Наприклад, Mercedes Benz використовував абсо-
лютно божевільні ролики реклами. Екстремальні часи тягнуть за 
собою екстремальні заходи, і економіка надлишкової пропозиції 
розвивається по всьому світу. У Норвегії, країні з 4,5 млн жителів, 
середній споживач може вибирати з 200 газет, 100 щотижневих 
журналів і 20 телевізійних каналів. У 1960 р вищі школи США 
випустили 5 тис. магістрів, в 1999 році ця цифра досягла 75 тис. 
У Великобританії за останні 30 років число курсів в магістратурі 
збільшилось з 2 до 130. Цікавим є феномен середньовічної Японії. 
Відносна товарна бідність цієї країни породжує, напевно, єдину 
в своєму роді «індустрію вражень» доіндустріальної епохи, коли 
значення надається невловимим дрібницям, чия цінність вище 
цінності всіх товарів. Це століття надлишків – страхів, великих 
веселощів, більшої невизначеності, більшої конкуренції [2]. 

Виникнення економіки вражень було передбачено ще в 1970 
році Елвіном Тоффлер [4], коли ознаки її були ще не помітні на-
віть в країнах, що першими підійшли до постіндустріального фа-
зового переходу. 

Враження тепер продають все: газети і телебачення, готелі і 
ресторани, виробники продуктів харчування і одягу, університети 
та спортивна індустрія, і навіть цілі міста і країни. Щоденні но-
вини та інші телепередачі прагнуть зробити на нас враження, а 
не тільки інформувати. Готелі та ресторани, курорти і старі міста 
обіцяють незабутні враження. Одяг та продукти, напої та сигаре-
ти, автомобілі і навіть жувальна гумка обіцяють нові незвичайні 
враження своїм майбутнім покупцям. Оскільки додана вартість 
мігрує від сировини, товарів і послуг до вражень, кожен бізнес 
прагне включити в базис поставки враження, щоб збільшити до-
дану вартість та уникнути міграції цінності. Феномен, що вини-
кає ми з повним правом можемо назвати економікою вражень [2].

Нове джерело конкурентоспроможності, яким є отримання 
вражень залежатиме від наших можливостей розуміти, розвива-
тися і отримувати вигоду з емоцій і уявлень. Метою сучасного 
маркетингу вражень є задоволення потреб клієнтів, залучення но-
вих клієнтів, обіцяючи їм вищу споживчу цінність, і збереження 
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«старих» клієнтів, постійним задовольняючи їх мінливих запитів. 
Але тут ми забуваємо про один важливий чинник, що дуже часто 
виробник зацікавлений формувати є додатковий попит у спожива-
ча. Якщо виробнику вигідно вкласти частину коштів у враження 
і отримати більший прибуток ніж від звичайної послуги, то будь-
який бізнес буде формувати політику послуг-вражень і товарів, 
щоб завоювати ринок або окремий сегмент ринку і стати конку-
рентоспроможним бізнесом.

Управління маркетингом вражень – це система заходів страте-
гічного і тактичного характеру, спрямованих на ефективне здій-
снення ринкової діяльності підприємства і досягнення його осно-
вної мети: задоволення запитів споживачів товарів і послуг.

Основне завдання маркетингу вражень – зрозуміти потреби 
споживача і вибрати ті з них, які їх компанія може обслуговувати 
ефективніше інших, отримуючи при цьому додаткову надприбу-
ток за оригінальність послуги або товару і незвичайність подачу 
послуги або товару, а це дозволить компанії підвищити свої до-
ходи шляхом задоволення потреб цільових покупців і бути конку-
рентоспроможними на даному ринку товарів / послуг.

Перший шлях маркетингу економіки вражень – це створення 
товарів або послуги, які за змістом і ціною не відрізняються від 
інших таких самих послуг, але її надання здійснюється в унікаль-
ному місці. За це місце розташування споживач платить, тому що 
отримує незабутнє враження не з самого товару або послуги, а від 
враження даного товару саме в цьому місці. Запити в економіці 
вражень – це потреба, підкріплена купівельною спроможністю, 
набуваючи власність або організовуючи своє виробництво під-
приємець має бути впевнений, що отримає додатковий прибуток 
за враження і поверне вкладені кошти. Тому ціна послуги буде 
більше на величину, що дорівнює ренті за місце розташування. 

Вартість послуги, наданої в результаті вражень, має таку ж 
ціну як послуга надана в звичайних умовах і плюс рента за уні-
кальність розташування. Звідси випливають і особливості мар-
кетингу товарів/послуг вражень, оскільки з товаром неможливо 
ознайомитися заздалегідь, і покупцю такої послуги залишається 
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тільки вірити маркетинговим повідомленням виробника послуг 
належної якості, своєчасності надання послуги. Очікувана по-
слуга «вражень» – суб’єктивне уявлення споживачів про якісний 
рівень маркетингу послуг, який буде їм надано. Екстерналізація 
товарів/послуг (externalization of services) – маркетингова концеп-
ція розвитку товарів/послуг вражень, пов’язана з появою нових 
видів і форм сервісної діяльності, що беруть на себе функції щодо 
задоволення потреб, які раніше задовольнялись силами організа-
ції або корпорації.

Інший напрям маркетингу економіки вражень – це надання по-
слуги в оригінальному вигляді, може незвичайне кафе або кафе 
з різними розвагами, які дозволять бути конкурентоздатною ніж 
інші послуги. Так, виробник такої послуги підвищує торгово-опе-
раційну ефективність економіки вражень.

Маркетинг вражень – це додаткова людська діяльність, яка 
має місце в умовах жорсткої конкуренції і насиченості ринку, 
коли його принципи служать забезпеченню прибутковості єдино 
можливим шляхом і плюс додаткової прибутковості виробництва, 
зростань і розвитку підприємства. Орієнтація на ринок визначає 
основні напрями господарської діяльності і оцінює її результати 
величиною кінцевого доходу.

Політика маркетингу-вражень повинна бути спрямована, з од-
ного боку, на всебічний облік бажань споживача щодо властивос-
тей пропонованого товару, а з іншого – на посилення його конку-
рентоспроможності. Вона включає такі напрямки:

індивідуалізацію, що відрізняє даний товар або послугу від то-
варів-аналогів, що випускаються конкурентами;персоналізацію, 
спрямовану на певного споживача даного товару або послуги, 
постійну модернізацію і модифікацію товару/ послуги на основі 
мінливих смаків споживачів.

Важливим напрямком в проведенні політики маркетингу-вра-
жень є створення нових товарів/послуг і визначення виду і часу 
появи нових товарів/послуг і їх впливу на характер попиту. 

Зазвичай поняття «новий товар/послуга» включає зміни у фор-
мі, змісті, упаковці, для послуги – оригінальність її подачі, які ма-
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ють значення для споживача. Саме боротьба за споживача, коли 
потрібно не тільки знижувати витрати виробництва, а й створю-
вати нові товари/послуги з більш високими споживчими характе-
ристиками. Дефіцит унікальних і специфічних місць обмежена, 
тому мінімальна ціна такої послуги завжди буде визначатися за 
аналогічною послугою в інших гірших умовах.

Основними принципами маркетингу товарів/послуг-вражень є:
1. Інноваційність. Передбачає вдосконалення та оновлення то-

вару (послуги), розробку нових технологій, впровадження 
нових методів роботи зі споживачами, виходи на нові ринки, 
оновлення реклами, нові канали руху товару, нові методи збу-
ту, постійне вивчення стану і динаміки ринку.

2. Оптимальність, за якої розроблені і реалізовані послуги-вра-
жень підсилюють враження і підвищують її ціну.

3. Системність підходу до розробці цілей, завдань, формування 
і виділення ресурсів та реалізації стратегічних і тактичних 
управлінських рішень здійснюються за всіма векторами роз-
витку маркетингу послуг-вражень.

4. Аналіз, оцінка та прогнозування стану та розвитку ринків, на 
яких реалізує свій товар фірма, включаючи дослідження ді-
яльності конкурентів.

5. Участь у формуванні стратегії і тактики ринкової поведінки 
фірми, включаючи розробку цінової політики.

6. Моральність поведінки. Поведінка організації повинна ґрун-
туватися на принципах і правилах, які засновані на ціліснос-
ті, чесності, рівності, розумному керівництві, чесноти. З цих 
етичних принципів слід турботу про оточуючих людей і на-
вколишнє середовище, а також зобов’язання задовольняти по-
треби зацікавлених сторін.

7. Гнучке реагування виробництва і збуту передбачає швидку змі-
ну в залежності від мінливих вимог ринку, еластичності по-
питу і пропозиції.

8. Формування заходів за пріоритетними напрямами розвитку з 
урахуванням зміни зовнішнього середовища та наявності вну-
трішніх ресурсів фірми.
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10. Концентрації всіх можливих ресурсів для досягнення пріори-
тетних завдань.

11. Комплексність: використання економічних, організаційних і 
соціально-психологічних інструментів маркетингу.

12. Сполучуваність або несуперечливість розроблених заходів, їх 
спрямованість на вирішення завдань, відповідаючи  спільній 
меті.

13. Прозорість. Організація повинна бути прозорою у своїй ді-
яльності. Організація повинна розкрити в зрозумілій, збалан-
сованій і правдивій формі політику прийняття рішень, за які 
вона несе відповідальність перед суспільством і навколишнім 
середовищем.

Планування передбачає побудову виробничо-збутових про-
грам, заснованих на ринкових дослідженнях, кон’юнктурних про-
гнозах і оригінальності.

Основними цілями маркетингу товарів/послуг від враження є:
– додатковий прибуток від послуги-враження і його зростання;
– задоволеність покупців у зв’язку з місцем розташування на-

даного товару/послуги або оригінальності його подачі;
– постійні покупці;
– збільшення цінності товарів/послуги в результаті нових або 

незвичайних вражень;
– поліпшення якості обслуговування (задоволеність, зацікавле-

ність і висока продуктивність праці службовців).
Цінність послуги-враження є ціноутворюючою. При розгляді то-

варів/послуг-вражень з урахуванням екологічної складової (це мо-
жуть бути екологічно чисті товари/послуги або товари, виробництво, 
розподіл і обмін яких сприяє поліпшенню навколишнього природно-
го середовища та ін.) слід брати до уваги екологічну ренту.

При встановленні орендної плати як параметру регулювання 
природокористування (наприклад, землекористування), витрати 
на використання природного ресурсу (земель) залежать від якості 
навколишнього середовища в конкретному регіоні, від економіч-
ної оцінки природних ресурсів, диференціальної ренти I і II. У 
зв’язку зі зміною якості навколишнього природного середовища 
(як зовнішнього чинника, що впливає на забруднення природних 
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ресурсів (земель), так і внутрішнього – агротехнічних прийомів 
землекористування) виникає необхідність у додаткових вкладен-
нях по ліквідації і компенсації збитку від його забруднення.

Так, наприклад, при забрудненні району (простору, території), 
виникає необхідність в додаткових вкладеннях: це можуть бути 
роботи по дезактивації, якщо було радіоактивне забруднення, а 
також обробіток і обробці землі за певними технологіями, які зго-
дом принесуть прибуток. Таким чином, виникає диференціальна 
екологічна рента (або диференціальна рента III) – додатковий 
прибуток (дохід), одержуваний в результаті додаткових вкладень 
капіталу в екологічний сектор, що забезпечує зростання вироб-
ничого економіко-екологічного ефекту (з огляду на те, що еколо-
гічно чисті природні ресурси, товари, території будуть користу-
ватися великим попитом, навіть в умовах дефіцитної економіки). 
Визначається вона як різниця між ринковою та індивідуальною 
ціною. До тих пір, поки ці додаткові вкладення будуть забезпе-
чувати більше зростання виробництва екологічно чистих товарів, 
послуг і більш ефективно сприяти збереженню якості навколиш-
нього природного середовища, ніж рівновеликі витрати, що ви-
значають суспільну (ринкову) ціну виробництва, але не ведуть 
до оздоровлення природного середовища і людей, вони будуть 
приносити додатковий прибуток. Громадська (ринкова) ціна буде 
визначатися за ціною екологічно чистих і безпечних товарів (по-
слуг), чистих природних ресурсів, екологічно сприятливих умов 
роботи і життя людей.

Умовою формування екологічної ренти є не тільки якісні і 
кількісні характеристики ресурсу (ресурсо-товару, наприклад, 
землі), а й екологічні характеристики даного ресурсу і продукції, 
вирощеної на цій ділянці. Тому при витраті рівновеликих капі-
талів вони дають різну кількість і якість продукції. Екологічна 
рента може утворитися і на гірших за родючістю земельних ді-
лянках, але кращих за екологічними характеристиками. У той же 
час землі вищих категорій можуть бути виведені з сільськогоспо-
дарського обігу в зв’язку з екологічною катастрофою. Наприклад, 
в результаті аварії на Чорнобильській АЕС були законсервовані 
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великі території (родючі ґрунти, пасовища), забруднені радіону-
клідами. Ситуація ускладнюється загальним виснаженням при-
родного потенціалу агропромислового комплексу, в переважній 
більшості аграрних регіонів. Екологічний фактор стає основним 
фактором при визначенні вартості природних ресурсів, зокрема 
земельних. Так, ціна зерна, зараженого спорами амброзії (а це до-
даткові витрати по ліквідації природного забруднювача) набагато 
нижче за вартість зерна, вирощеного в чистих умовах. Науково-
технічний прогрес, з одного боку, сприяє зменшенню нерівно-
сті природної родючості різних ділянок, а з іншого – впливає на 
екологічні характеристики природних ресурсів і умов. Так, під 
впливом науково-технічного прогресу з’являється тенденція під-
вищення продуктивності вкладеного капіталу, але вона може не 
привести до утворення додаткового доходу, а лише до зменшення 
вартості виробленої продукції з огляду на зміни екологічних по-
треб, потреб і запитів споживачів. 

Предметом попиту є саме екологічні властивості товарів (по-
слуг) як здатності відновлювати (або покращувати) якість серед-
овища проживання і забезпечувати екологічну безпеку. Тому ціни 
на екологічні товари та послуги в значній мірі визначаються рів-
нем попиту, який, в свою чергу, залежить від екологічної ситуації 
в конкретному регіоні. Можне сказати, що екологічність товарів 
і послуг є, з одного боку, властивістю, яка повинна бути у товару 
як споживча його вартість, а з іншого боку, можна розглядати як 
властивості, що створюють незабутні враження від пейзажу, від 
корисних властивостей природних ресурсів та ін.

Під екологічним товаром розуміється створена працею корис-
ність, призначена для продажу на ринку, причому виробництво, 
розподіл і обмін споживання, повинні сприяти збереженню еко-
логозбалансованої рівноваги навколишнього природного серед-
овища, тобто за допомогою якого можуть бути задоволені еколо-
гічні потреби. Це товар, послуги ефективні з позиції споживання 
природних ресурсів і енергії, що попереджають несприятливі 
екологічні впливи і є екобезпечними в процесі їх цільового ви-
користання.
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Для екологічних товарів і послуг дуже характерний ефект 
«введення нового товару». Він полягає в тому, що в умовах різ-
кого погіршення екологічної ситуації з яких-небудь причин (при-
родні або антропогенни) підприємства, або фірми, які оператив-
но виходять на регіональний ринок з відповідними екологічними 
товарами та послугами, мають можливість встановлювати на них 
максимально високу ціну, що забезпечує норму прибутку, у ба-
гато разів перевищуючу середню для даної галузі. Однак ця  по-
літика «зняття вершків», як правило, обмежена в часі. Як тільки 
актуальна екологічна проблема легалізується і стає об’єктом дер-
жавної екологічної політики, ціни на екологічні товари та послу-
ги можуть значно знизитися за рахунок компенсаційних заходів 
з боку держави (наприклад, за рахунок субсидій підприємствам-
виробникам, готовим знижувати ціни), а також внаслідок виник-
нення конкуренції на регіональному екологічному ринку. Іншою 
важливою особливістю ціноутворення в природокористуванні є 
значний вплив регіонального чинника, що викликано регіональ-
ним характером екологічної проблематики. У зв’язку з цим під-
приємства – виробники екологічних товарів і послуг повинні ви-
користовувати політику диференційованих регіональних цін.

Екологічно чисті продукти харчування, які вирощуються та 
переробляються в зоні забруднення, вимагають великих ви-
трат на своє виробництво, а саме – витрат на ліквідацію (або 
пом’якшення) забруднення і його наслідків. Отже, ціни на еколо-
гічно чисті продукти харчування, товари, послуги, будуть значно 
вище, ніж їх виробництво на незабруднених ділянках при інших 
рівних умовах. Але тільки в тому випадку якщо територія або ре-
сурс забруднений і ми відновлюємо його якісні характеристики, 
тобто збільшуємо споживчу вартість. Якщо якісні показники при-
родно-ресурсного потенціалу підтримуються на рівні екологіч-
них стандартів, то ціни на екологічні товари можуть бути і менше, 
в зв’язку з меншими витратами на величину запобігання шкоди. 
Однією з першочергових проблем, щодо подолання наслідків за-
бруднення є створення економічно вигідних умов населенню для 
споживання екологічно чистої продукції. 
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Під економічно вигідними умовами споживання необхідного 
асортименту і обсягу екологічно чистої продукції слід розуміти 
доступність цін. Однак, в ринкових умовах і при зниженні обсягів 
державних дотацій на необхідні продукти харчування сформована 
ціна в комерційних структурах повинна відображати витрати ви-
робника і забезпечувати, як мінімум, отримання середньої норми 
прибутку. В цьому випадку слід вивчити специфіку екологічних 
трендів і екологічних потреб споживачів товарів. При визначенні 
оцінки екологічних переваг, споживання і попиту екологічних това-
рів в екомаркетинзі представляють інтерес підходи і методи теорії 
граничної корисності, граничної екологічної корисності, еластич-
ності попиту, пропозиції на екологічні товари, системний аналіз і 
прогнозування соціально-еколого-економічних систем і ін.

Таким чином, головним методологічним моментом, що визна-
чає цінову політику в цьому випадку є той факт, що властивість 
«екологічності» товару (або послуги) не предмет прямого попиту 
покупця, а лише його додатковою (супутньою) властивістю, за що 
покупець, строго кажучи, не зобов’язаний платити. Тому, вста-
новлюючи підвищені ціни (викликані додатковими витратами) 
на «зелені» товари і послуги, виробник повинен чітко уявляти і 
«опрацьовувати» всі можливі механізми внеценовой компенсації 
виробничих витрат.

Схоже, що еко-тренд знову набирає популярність, це вже мало 
не його четверте дихання. І рух відбувається з Азії (Китай, Пів-
денна Корея тощо). Стало модним з’єднувати екологію, освіту і 
мистецтво – від проведення виставок всередині ботанічних садів 
або теплиць до будівництва величезних освітніх-інтерактивних 
еко-проектів, де люди можуть вивчати живий світ з дітьми і про-
водити час з користю [7].

Висновки та пропозиції. Сучасна економіка видозмінюється, 
і якщо вона ринкова, то значить вона маркетингова і такі атрибути 
як враження, розваги, залученість, руйнування стереотипів, еко-
логічність, сприяють підвищенню ефективності діяльності під-
приємств і створення інноваційних інструментів реалізації това-
рів/послуг-вражень. В умовах високого антропогенного наванта-
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ження на навколишнє природне середовище економістами ведуть-
ся дослідження для визначення реальної оцінки природних ресур-
сів, підвищення «конкурентоспроможності» природно-ресурсного 
потенціалу. Важливим моментом є економіко-екологічний облік 
наслідків прийняття рішень в кожній ланці природно-продуктової 
вертикалі. Тому чим вище економічна цінність природних ресурсів, 
тим більша ймовірність прийняття ефективних екологозбалансова-
них проектних і програмних рішень в епоху економіки вражень.
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ВПЕЧАТЛЕНИЙ

В статье рассматриваются вопросы теоретико-методологических основ мар-
кетинга ценностей товаров и услуг экономики впечатлений в эколого-инновацион-
ного пространстве. Исследованы основные направления политики маркетинг-впе-
чатлений, которые должны быть определены, с одной стороны, на всемерный учет 
желаний потребителя относительно свойств предлагаемого товара / услуги, а с дру-
гой – на усиление его конкурентоспособности. Рассмотрены принципы маркетинга 
услуг-впечатлений. Предложены два направления развития маркетинга экономики 
впечатлений. Определены основные цели маркетинга услуг от впечатления.
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услуг; эколого-инновационное пространство; маркетинг товаров / услуг впечатле-
ний; рентные оценки; политика маркетинг-впечатлений.

О. V. Sadchenko,
Dr.Sc. (Economics), Prof.
Head, Department of Marketing & Business Administration
Odesa  I.I.Mechnikov National University, Ukraine
Frantsuzkyi bulvar, 24/25, Odesa, Ukraine
Prof. dr hab.
Higher School of Economics and Humanities
Ul. V.Sikorsky, 4,  Bielsko-Biala, Poland, 43-300
Е-mail: esadchenko@gmail.com



40

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

N. I. Khumarova,
Dr.Sc. (Economics),
Scientific Secretary of the Institute of Market Problems and Economic-
Ecological Studies, Ukrainian Academy of Sciences (Odessa,  Ukraine)
Frantsuzkyi bulvar, 29, Odessa, Ukraine, 65044,
e-mail: khumarova@nas.gov.ua

BASES OF MARKETING IN ECOLOGICAL AND 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMICS 
OF IMPRESSIONS

The article discusses the theoretical and methodological foundations of market-
ing the values   of goods and services of the economy of impressions in the ecological and 
innovation space. The main directions of the marketing-impression policy are investigat-
ed, which should be determined, on the one hand, to comprehensively take into account 
consumer desires regarding the properties of the goods / services offered, and on the oth-
er, to enhance its competitiveness. The principles of marketing services-impressions are 
considered. Two directions of development of marketing of the economy of impressions 
are proposed. The main objectives of marketing services from experience are defined.

Key words: economics of impressions; marketing; the value of goods and ser-
vices; ecological and innovative space; impression product / service marketing; rental 
estimates; marketing impressions policy.
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“GREEN ECONOMY” – THE FUTURE OF WORLD 
ECONOMY

The most dynamically growing trend in the modern world is the development 
of green economy as one of the main conditions for nature preservation and the en-
vironment for future generations. Having polluted the planet for many years, the world 
community has reached the point of no return in the process of developing resources, 
extracting raw materials, and accelerated urbanization of territories. Year after year, the 
resource base of the planet is being depleted, while the amount of environmentally-fri-
endly energy production based on natural renewable components increases. The electric 
power complex is a highly intelligent, large-format logistics system that can adequately 
respond to changes in the given stability parameters, therefore it is the scientific and 
applied tools of modern logistics and supply chain management are most effectively 
applied in the electric power industry. The chosen topic is of particular relevance due to 
the increased social and economic importance of energy, as electricity today is one of the 
primary conditions for the normal existence of the society, a necessity that can already 
be equated to our natural needs.

Keywords: economy; energy; alternative energy; green economy; ecology.

Introduction. The most dynamic trend in the current global space 
is the development of a gentle economy – “green” economy as one 
of the main conditions for nature conservation and the environment 
for the current population and future generations. In the last centu-
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ries humanity has exploited nature very harshly, after having polluting 
the planet for many years, the world community has reached the peak 
of restoring the ecological process, urbanization and regeneration of 
the environment. Year by year, the resources of the planet have been 
used, and the volumes of ecological energy production based on re-
newable natural components are progressively increasing. The elec-
tricity complex – a very intelligent logistics system, is able to respond 
adequately to changes in the stability of parameters, so that modern 
scientific instruments and supply chain management are applied in the 
most efficient way in the energy industry. The selected problems are of 
particular importance due to the increased socio-economic importance 
of energy, as energy (including electricity) is today one of the primary 
conditions for society’s normal existence, a necessity that can already 
be equated with the natural needs of humankind.

The essential task of the “green” economy is to increase the func-
tioning efficiency of the organizational market of energy systems, to 
optimize the cost and quality parameters of the energy consumed, to 
ensure the freedom of consumers’ choice as an indicator of a com-
pletely free energy market in the environment.

The degree of investigation of the problem. Active scientific stud-
ies regarding the crystallization of a common theoretical and method-
ological basis of logistics and management integrated in energy sup-
ply chains are the subject of concerns of local and foreign scientists, 
among which we mention the works written by the following authors: 
B. Anikina, V. Borisova, D. J. Bowersox, D. J. Klossa, J. F. Shapiro and 
others. The foundations of “green” economy and ecological logistics 
are presented in scientific works that minimize the ecological footprint 
that appears in both the process and the result of socio-economic de-
velopment of systematic integrated links that ensure sustainable func-
tioning of the states and regions’ economic complex was fulfilled by 
S. Barykina , A. Brom, M. Grigorak, M. Zhuravskaya. The fundamen-
tal and applied theoretical developments published in the scientists’ 
works form the scientific framework of logistics and management of 
the supply chain on the energy market. Currently, despite the scientific 
results obtained, mankind needs further development to minimize its 
dependence on energy raw materials.
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Raising environmental demands and other changes in the market 
requires additional attention from the scientific community that is 
able to ensure implementation of efficient practice, improvement of 
scientific instruments and application of innovative tools of “green” 
economy in relation to energy industry, which confirms the relevance 
and opportunity of study.

The author aimed to investigate the development of traditional en-
ergy resources and the theoretical and methodological opportunities 
regarding the creation of “green” economy for the development of 
energy complex, which implies practical implementation in creation 
of an organizational and functional mechanism of economic devel-
opment based on principles of ecological economy, foundation and 
development of management strategy on the energy market.

Research methods. The energy market is the basic pillar of the 
world economy and politics. For these reasons, it is difficult to make 
forecasts regarding market changes. Forecasts of changes in the en-
ergy market are appropriate. What tools and methods are applied in 
world practice? How effective are the methods used? Throughout the 
research the author the historical, statistical, extrapolation method, the 
method of exponential leveling, behavioral, imitation, induction and 
deduction, supervision, dialectics, etc.

Results. Efficient organization of energy resources, energy use, 
information flows, raw materials and electricity through the network 
of production, distribution and consumption channels from industrial 
structures to consumption areas can be represented by three groups of 
categories that characterize the flow, channel and infrastructure.

1. The dynamic part of energy flow includes composition and struc-
ture; the intensity of traffic or speed, the efficiency of the flow, the time 
spent on the road or the duration of the journey (insofar as it is pos-
sible to evaluate these characteristics within the electricity complex); 
services quality; reliability flow; the volume of resources.

2. Channel category or constant statistical part, because the purpose 
and functions of the channel in the energy industry are relatively stable 
(the use of equipment and the commissioning of new generation in-
stallations are not taken into account), the channel structure is the sys-
tems that produce and transmit energy, including intelligent computer 
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systems, a network of channels, given the broad geographical criteria 
and energy efficiency.

3. Infrastructure categories: financial resources and mechanisms 
that make up energy system at one level - the design and operation of 
logistics systems at micro-, meso- and macro-economic level.

It would be logical for the investment based on traditional and pro-
duction technology to have a long-term effect and it seems to be an al-
ternative direction of investments. At the same time, through the inter-
vention of the state, it is possible to stimulate the use of an alternative 
generation, especially in the conditions of accelerated development of 
economy of the countries of growth models without sanctions. Support 
for energy and implementation of new smart technologies are extreme-
ly important as they open new horizons for the future. The efficiency 
of using smart energy resources depends on the economic methods 
and mechanisms of stimulating transition towards an innovative de-
velopment path, which creates incentives to improve the scientific and 
technical level and the competitiveness of national economies [1]. The 
positions of the scientists are incorporated in the theories of economy 
computerization, hyper-economics, institutionalism, environment and 
social security of the energy industry and many others, suggesting a 
higher degree of competition restriction and a significant impact on 
the logistics processes in the industry. Thus, in the new models of de-
velopment proposed, the macroeconomic balance in the electricity in-
dustry should be achieved more deliberately and consciously. World 
Energy Council - The World Energy Council (WEC) for nearly a cen-
tury is the main player in energy industry investigations, attracting the 
global community’s attention and stimulating sustainable action and 
estimating the balanced situation on the global energy market. The 
green economy, as the UNEP (United Nations Environment Program) 
Report defined it, aims at improving welfare and social equity, along 
with the significant reduction of ecological risks. The World Energy 
Council calculates the Energy Trilemma Index, which classifies the 
energy performance of countries in three dimensions: energy security, 
energy equity and environmental sustainability, based on global stan-
dards and national data [5]. 

The results show the impact of decisions and changes, which sug-
gests policy coherence. Integrated political innovation can contribute 
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to the development of well-calibrated energy systems in the context of big 
energy transformation strategy. Robust energy systems are safe, equitable 
and environmentally sustainable, with a particular focus on management 
balance between the three dimensions [2]. Maintaining this balance can 
be achieved quickly by switching to decentralized, decarbonised and digi-
tal systems, which is a challenge: there are passive risks, compromises 
between important priorities. The 2018 Energy Trilemma Index report 
shows that many countries manage their balance successfully, and eight 
of the top nations achieve AAA balance. According to the investigations 
of the authors of Energy Trilemma Denmark, Switzerland and Sweden are 
leading, due to the balanced energy systems in these countries. Denmark 
achieved the highest results, the highest score for Energy Security, fol-
lowed by Slovenia and Canada, all demonstrating safe, diverse and resil-
ient systems. According to equitable energy that refers to energy capital, 
ranking is dominated by smaller countries, where connectivity is man-
aged well and by countries where energy is accessible due to government 
policies: Qatar is at the top of the list together with Luxembourg, Bahrain 
and the Netherlands. The environmental sustainability ranking identifies 
countries with low carbon and energy emissions, which results in lower 
CO2 emissions: this highlights less per capita energy users, including the 
Philippines, Costa Rica and Uruguay.

Figure 1. TOP 10 countries according to the World Energy Trilemma 
ranking for the global quarterly aspect, 2018 

Source: [5].
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The diversity of primary energy supply describes the flexibility of 
total primary energy supply (TPES), the balance of imported primary 
energy and products and the change of exports and stocks. A diversity 
of energy supply supports security through a robust and flexible power 
supply mechanism, resistant to shocks and natural disasters. An over-
load of any resource can make a system vulnerable to energy supply 
shocks [3]. As such, it is an important metric used to determine the 
energy of a security country and the overall Trilemma energy score. 
An analysis of the changes in the diversity of energy supply over the 
last three years indicates that developed countries, with mature energy 
infrastructure, tend to show a more consistent and well-established 
food systems year by year. Changes to scores on the diversity of pri-
mary power sources tend to be minimal between years. In contrast, 
developing countries tend to register more changes in scores over the 
years, as the delivery of critical infrastructure changes the balance of 
smaller systems. This could indicate greater stability in primary ener-
gy systems for developed countries compared to developing countries. 
However, many of these changes were insignificant and fluctuating, 
and often an increase in 2017 is followed by a decrease in 2018 or 
vice versa [6]. For diversity of primary energy supply, only 48 of 125 
countries showed consistent downward or upward trends in the TPES 
in three years, only 15 reported more than a 5% change. Often, the 
primary changes of a country concerning energy diversity score were 
based on small changes of the primary energy supply mix. The data 
indicate that country-level changes in energy supply require a number 
of years. The development of the necessary energy infrastructure at 
national, regional or local level may require significant capital, effort 
and time. However, there are changes in primary energy supply, and 
countries are taking steps to improve their performance in the TPES 
Trilemma [5]. For example, the Council’s European Region is made 
up of 32 committee member countries, including the top performing 
countries in the Trilemma Index 2018: Top 10 is made up only of Eu-
ropean countries, except New Zealand, all of which are members of 
the European Economic Area. However, there are significant differ-
ences in the performance of countries in the region in different Tri-
lemma dimensions. In general, the European region can be character-
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ized as being oriented towards sustainability and accessibility of the 
energy sector, while long-term energy security and the harmonization 
of market models in national laws are addressed as challenges. The de-
velopment of new regulations for the energy markets of the European 
Union has been difficult and difficult controversially, which continues 
to challenge political decision-makers. In practice, the 2004 European 
regulations on national energy markets continue to differ significantly, 
which hinders the potential of a common market on the European en-
ergy market and provides controversial signals in system operations 
and investments. The introduction of different types of national en-
ergy capacity markets supported investments in some strategic power 
plants, but created additional difficulties for integration of electricity 
into markets. It is necessary to manage the transition at national, sub-
regional and regional level that would be aligned better by politicians.

Figure 2. Trilemma balance in Europe region, 2018 
Source: [5].

The accessibility and competitiveness of energy prices, however, 
remain strengths of the region, but records a slight decrease in the 
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The accessibility and competitiveness of energy prices, however, remain 
strengths of the region, but records a slight decrease in the final score. Energy 
prices remained low and supported the recovery of Europe's economy. Low prices 
of photovoltaic technologies and batteries have created investments in many 
European countries, in developing more decentralized solutions. In addition, 
digitalization projects involving demand response and sectoral coupling of new 
efficiencies have been carried out in European countries where they are well 
implemented. However, in many cases, opportunities are hindered by missing or 
incomplete regulations. European countries have also balanced their energy 
taxation systems quite well compared to their economic power systems. Despite 
taxing energy higher than in other regions of the world, the accessibility and 
competitiveness of energy in Europe has not been hindered. In addition, in some 
countries it is well coupled with investments in energy efficiency that have 
ultimately offered clear cut-offs in energy costs. 

The European region includes the strongest players in the field of sustainable 
environment. However, it includes a number of countries that register much 
smaller growth in this regard. The 20-20-20 targets are strong political factors for 
countries of the European Union: it is likely that the Union will achieve the 
greenhouse gas emissions decrease and enhance its energy efficiency. 
Nevertheless, the renewable energy target seems to be more difficult to achieve for 
a number of large countries and may require statistical transfers. Also, the 
economic recovery and the weather conditions could influence in the short term the 
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final score. Energy prices remained low and supported the recovery 
of Europe’s economy. Low prices of photovoltaic technologies and 
batteries have created investments in many European countries, in de-
veloping more decentralized solutions. In addition, digitalization proj-
ects involving demand response and sectoral coupling of new efficien-
cies have been carried out in European countries where they are well 
implemented. However, in many cases, opportunities are hindered by 
missing or incomplete regulations. European countries have also bal-
anced their energy taxation systems quite well compared to their eco-
nomic power systems. Despite taxing energy higher than in other re-
gions of the world, the accessibility and competitiveness of energy in 
Europe has not been hindered. In addition, in some countries it is well 
coupled with investments in energy efficiency that have ultimately of-
fered clear cut-offs in energy costs.

The European region includes the strongest players in the field of 
sustainable environment. However, it includes a number of countries 
that register much smaller growth in this regard. The 20-20-20 targets 
are strong political factors for countries of the European Union: it is 
likely that the Union will achieve the greenhouse gas emissions de-
crease and enhance its energy efficiency. Nevertheless, the renewable 
energy target seems to be more difficult to achieve for a number of 
large countries and may require statistical transfers. Also, the econom-
ic recovery and the weather conditions could influence in the short 
term the advances in the tendency to decrease the emissions. Despite 
the fact that the price of carbon dioxide emissions from the emissions 
trading system has begun to decline, investments in cleaner technolo-
gies still require additional support systems [4]. These schemes have 
been revised throughout Europe to reflect the significant cost reduc-
tions of clean technologies. In the long term, the European Union’s 
sustainability goals for the 2030s and 2050s provide a strong policy 
framework for further progress [6]. The widespread introduction of 
biofuels and the development of gas infrastructure in the transport sec-
tor have reduced greenhouse gas emissions, while the share of electric 
vehicles has steadily increased in the region, being supported by the 
development of charging stations [2]. The main trends that will deter-
mine in this context the development of the global energy market in 
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the period 2035-2050 will be marked by the use of energy from tradi-
tional sources, but they will be less polluted, secured and come from 
alternative energy sources. We already have world races with Electric 
GT, Formula E.

Conclusions and recommendations. 1. Traditional energy re-
sources are becoming more expensive and polluting. Humanity is in-
tensively looking for sources to substitute traditional, inefficient re-
sources. 2. Renewable energy is becoming more and more competitive 
compared to traditional energy. The cost of its production decreases 
constantly, the technology is improving, the subsidies in this energy 
segment are gradually decreasing. 3. Renewable energy gradually 
contributes not only to national energy security of the countries, but 
also makes the economy’s dependence on unstable prices of energy 
sources part of the past. In the sector of renewable energy sources the 
interests of SMEs are harmoniously combined. 4. Because of the early 
implementation phase of alternative energy sources and of those from 
renewable sources, state aid is needed. 5. The World Energy Council 
has been trained in monitoring the situation on the world energy mar-
ket with recommendations for improvement of the situation on the 
national markets. The investigations indicate that the most advanced 
in this area are the EU member states. The Republic of Moldova takes 
the 97th place. 7. To reduce fossil energy sources, the production of 
hybrid and electric cars is extended. Formula E races are an indicator 
of the scale of this process.  
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“ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА” – МАЙБУТНЄ СВІТОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ

Найбільш динамічно зростаючою тенденцією в сучасному світі є розвиток 
зеленої економіки як однієї з головних умов збереження природи та довкілля для 
майбутніх поколінь. Забруднюючи планету протягом багатьох років, світова спільно-
та досягла точки неповернення в процесі освоєння ресурсів, видобутку сировини та 
прискореної урбанізації територій. З року в рік ресурсна база планети вичерпується, 
а кількість екологічно чистого виробництва енергії на основі природних відновлюва-
них компонентів збільшується. Електроенергетичний комплекс - це високорозумна 
логістична система великого формату, яка може адекватно реагувати на зміни зада-
них параметрів стабільності, тому саме наукові та прикладні інструменти сучасного 
управління логістикою та ланцюгами постачання найбільш ефективно застосову-
ються в електроенергетиці . Обрана тема набуває особливої   актуальності через по-
силення соціального та економічного значення енергетики, оскільки електроенергія 
сьогодні є однією з першочергових умов нормального існування суспільства, необ-
хідністю, яка вже може бути прирівняна до наших природних потреб.

Ключові слова: економіка; енергетика; альтернативна енергія; зелена еко-
номіка; екологія.
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“ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА” – БУДУЩЕЕ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Наиболее динамично развивающейся тенденцией в современном мире яв-
ляется развитие зеленой экономики как одного из основных условий сохранения 
природы и окружающей среды для будущих поколений. Загрязнив планету в те-
чение многих лет, мировое сообщество достигло точки невозврата в процессе раз-
работки ресурсов, добычи сырья и ускоренной урбанизации территорий. Год за го-
дом ресурсная база планеты истощается, а объем экологически чистого производ-
ства энергии на основе природных возобновляемых компонентов увеличивается. 
Электроэнергетический комплекс представляет собой высокоинтеллектуальную, 
широкоформатную логистическую систему, которая может адекватно реагировать 
на изменения заданных параметров устойчивости, поэтому именно научные и 
прикладные инструменты современной логистики и управления цепями поставок 
наиболее эффективно применяются в электроэнергетике. Выбранная тема имеет 
особое значение в связи с возросшей социальной и экономической значимостью 
энергии, поскольку электричество сегодня является одним из основных условий 
нормального существования общества, необходимость, которая уже может быть 
приравнена к нашим естественным потребностям.

Ключевые слова: экономика; энергетика; альтернативная энергия; зеле-
ная экономика; экология.
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РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У КОНТЕКСТІ 
РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ 
РЕКЛАМИ

Актуальність та завдання дослідження обумовлено динамічними змінами 
маркетингового середовища, розширенням переліку функцій та різновидів послуг 
підприємств сфери реклами, розвитком інструментів маркетингових комунікацій 
тощо. У статті досліджено розвиток інструментарію маркетингових комунікацій у 
контексті розширення послуг підприємств сфери реклами. Наведено склад осно-
вної та додаткової груп інструментів маркетингових комунікацій підприємств. Роз-
крито та досліджено перелік послуг, що надаються підприємствами сфери реклами 
повного циклу. Обґрунтовано, що у рекламі відбувається зміщення акцентів з якіс-
них характеристик продукції на формування позитивного іміджу підприємства, яке 
її пропонує. Виявлено тенденцію висхідного руху комунікацій через інтернет-сай-
ти та підвищення попиту на послуги з інтернет-маркетингу та інтернет-реклами. 
Обґрунтовано посилення вимогливості до розумових здібностей консультантів у 
заходах зі стимулювання збуту та спрощення інформації при доведенні останньої 
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до потенційних споживачів. Виявлено розвиток інструментів паблік рілейшнз за 
напрямом формування репутації та укріплення позитивного іміджу підприємств-
замовників. Виявлено зростання уваги до формування фірмового стилю та на його 
базі створення елементів бренду підприємства. Обґрунтовано розвиток маркетингу 
подій для просування підприємств та їх продукції, а також поширення партизан-
ського маркетингу як малобюджетних заходів зі стимулювання збуту.

Ключові слова: маркетингові комунікації; реклама; паблік рілейшнз; 
стимулювання збуту; фірмовий стиль; маркетинг подій; партизанський маркетинг; 
підприємства сфери реклами.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Класичним ви-
значенням рекламних агенцій є таке, що рекламні агенції – це не-
залежні організації, які спеціалізуються на розробці, підготовці, 
виробництві та розміщенні рекламного продукту. 

Зазвичай результатом діяльності рекламних агенцій є реклам-
ні послуги та рекламні продукти, а підприємства сфери реклами 
виконують такі функції: проведення рекламних досліджень; роз-
робка стратегічних та тактичних планів рекламної діяльності; 
розробка, проведення та контроль ефективності рекламних кам-
паній, зокрема підготовка рекламних звернень, виробництво ре-
кламних продуктів, розміщення рекламних звернень в ЗМІ тощо.

З розвитком ринку послуг у сфері реклами розширено як функ-
ції цих підприємств так і перелік інструментарію, пропонованого 
підприємствам-замовникам. Ця тенденція спричинена змінами у 
суспільстві, активною технологізацією, інтернетизацією та глоба-
лізацією процесів. 

Рекламні агенції починають виконувати ряд задач, що охоплю-
ють значно більше ніж розробку рекламного продукту. Вони базу-
ються на генеральній стратегії підприємства-замовника, його мі-
сії та можуть пропонувати: розробку фірмового стилю та бренду, 
проведення маркетингових досліджень, формування плану про-
сування на ринку, забезпечення комунікаційними заходами, орга-
нізацію участі у виставках та подіях тощо.

Тому цілком правомірно можна стверджувати, що підпри-
ємства сфери реклами на сьогоднішній день надають послуги з 
забезпечення інструментарію маркетингового комунікаційного 
комплексу, у числі якого знаходиться і рекламний продукт. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
маркетингових комунікацій та окремих видів комунікативних ін-
струментів присвячено роботи значної кількості науковців: Бернет 
Дж., Блайд Дж., Виктор Ян В., Голубкова О.М., Лук’янець  Т.  І., 
Моріарті С., Примак Т. О., Прохорова Т. П., Сміт П. Р. тощо.

При наявності вагомої теоретичної бази та розробок, питанню 
розвитку інструментарію маркетингових комунікацій у контексті 
розширення послуг підприємств сфери реклами приділено недо-
статню увагу, що визначило мету і завдання дослідження.

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначен-
ні тенденцій розвитку інструментарію маркетингових комуніка-
цій у контексті розширення послуг підприємств сфери реклами 
для врахування їх суб’єктами господарювання різних галузей під 
час планування маркетингової діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження лі-
тературних джерел засвідчує, що інструменти маркетингових ко-
мунікацій фахівці з маркетингу здебільшого поділяють на осно-
вну та додаткову групи. До основної відносять рекламу, стиму-
лювання збуту, прямий маркетинг, зв’язки з громадськістю, пер-
сональний продаж. Додаткову групу комунікативних інструмен-
тів складають виставки, ярмарки, спонсорство, благодійництво, 
меценатство, фірмовий стиль, торговельна марка, бренд, а також 
інші. Будучи зорієнтованим на загальний маркетинговий ефект, 
кожний інструмент виконує локальну дію за певним призначен-
ням, має притаманні йому принципи вибору каналів та засобів 
передачі інформації [1].

На рис. 1 наведено сукупність інструментів маркетингових ко-
мунікацій у системі управління маркетинговою діяльністю під-
приємств.

До маркетингових комунікативних інструментів, що пропону-
ються у якості послуг підприємствами сфери реклами у сучас-
ному ринковому середовищі доцільно віднести наступні: вироб-
ництво реклами (телевізійної, вуличної, інтернет, радіо, ЗМІ), су-
провід акцій зі стимулювання збуту, організація компаній з паблік 
рілейшнз (зв’язки з громадкістю), розробка фірмового стилю та 
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елементів бренду підприємства, організація участі у спеціалізо-
ваних виставках, організація маркетингу подій, реалізація заходів 
партизанського маркетингу.

Рис. 1. Інструменти маркетингових комунікацій у системі управ-
ління маркетинговою діяльністю підприємств

Джерело: сформовано авторами.

Реклама товарів віддзеркалює цілеспрямовані неособисті фор-
ми комунікації, які здійснюються через посередництво платних за-
собів поширення інформації. Згідно з законодавством України, ре-
клама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій 
формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтри-
мати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осо-
би чи товару [2]. Необхідність передачі інформації для просування 
продукту виникла ще до появи певних правил ведення торгівлі та 
ринкових дефініцій. Бо рекламуванням продукції люди займаються 
з моменту появи товарних надлишків з метою їх дарування, обміну 
чи продажу. Тому розвиток реклами нерозривно пов’язаний з циві-
лізаційним рухом та має історичне коріння. 

Сучасні процеси в рекламній діяльності підприємств, базую-
чись на досягненнях науково-технічного прогресу, відбивають 
динаміку економічних, соціальних, політичних, правових та ін-
ших змін у суспільстві. Рекламні новації супроводжуються новіт-
німи здобутками суспільної думки, прогресивними технологіями 
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передачі інформації, застосуванням різноманітного обладнання 
та матеріалів, в тому числі за рахунок нових підходів до їх ви-
користання. Про це свідчить зовнішня реклама (вивіски, винос-
ні щити, тенти, реклама на транспортних засобах), оформлення 
торговельних учасників виставок та ярмарок (виставочне та тор-
говельне обладнання), Інтернет-реклама (сайти-каталоги, презен-
тації, інформаційні сайти), реклама у засобах масової інформації 
(радіо, телебачення, журнали, газети тощо).

Нині відбувається активний пошук можливостей посилення 
впливу на свідомість споживача. Так, в рекламі досить помітно 
змістилися акценти з якісних характеристик продукції на форму-
вання позитивного іміджу підприємства, яке її пропонує. Розши-
рюється використання брендінгу, коли при рекламуванні товару 
наголошується на його належність до певної виробничої чи тор-
гової марки. В маркетинговій телевізійній комунікації звичайні 
рекламні об’яви витісняються рекламами-фільмами, головна ідея 
яких повинна спонукати споживача здійснювати купівлю.

Серед нових підходів рекламної діяльності характерною ри-
сою виступає демонстрація тісного зв’язку з потенційним клієн-
том. В таких рекламних зверненнях робиться наголос на винятко-
вості кожної людини. Підкреслюється, що особливості запропо-
нованих товарів будуть слугувати вирізненню конкретної особи 
у соціальному середовищі та його різних групах. У теле- та раді-
орекламі все більше проявляється орієнтація на внутрішній світ 
людини. В контексті здійснення певних прийомів впливу на по-
ведінку споживачів використовується відповідний музикальний 
супровід. Для позитивного сприйняття потенційними покупцями 
інформації про товари в рекламних зверненнях вживаються тер-
міни та речення, які мають відповідний психологічний підтекст.

Якщо раніше у зовнішній рекламі фахівці обмежувалися 
стандартними щитами з можливим додатковим підсвіченням, 
то на сьогодні значно більше використовуються рухливі світлові 
об’єкти. Набувають поширення плазмові екрани та панелі. Рекла-
ма, що тут транслюється, більш яскрава і приваблива, а тому кра-
ще запам’ятовується потенційними споживачами [3]. 
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Висхідний рух мають маркетингові комунікації через інтернет-
сайти. Процеси розвитку глобальних інформаційно-комунікацій-
них технологій дуже динамічні нині. Головним завданням мережі 
інтернет є допомога у пошуку бажаних партнерів, побудові по-
трібного виду комунікацій із необхідною інтенсивністю. Резуль-
тати останніх досліджень показали, що використання інтернет-
технологій у маркетингу можуть принести економію та прибуток. 
Це пов’язано з вигодами і зручностями, які отримують як спожи-
вачі, так і підприємства.

Основними перевагами використання інструментів інтернет-
маркетингу для потенційних клієнтів виступають: зручність (від-
сутність прив’язки до часу роботи), постійний та необмежений 
доступ інформації, відсутність необхідності у міжособових кому-
нікаціях,  швидкість та конфіденційність. 

Для системи управління маркетинговою діяльністю підприєм-
ства плюсами інтернет-маркетингу є: 
−	 швидке проведення кабінетних досліджень та пристосування 

до ринкових вимог;
−	 прямі поштові посилання;
−	 зменшення витрат на комунікації;
−	 побудова довготривалих відносин зі споживачем;
−	 накопичення даних про цільову аудиторію;
−	 значний охват громадськості;
−	 розширення ринку;
−	 підвищення рівня уваги та реакції споживачів щодо продукції  

підприємства.
Інструментами маркетингу у мережі інтернет виступають, 

перш за все, веб-сайт підприємства, по-друге, рекламні банери, 
реклама у пошукових системах, по-третє, створення тематичних 
груп у соціальних мережах, блогів, форумів, по-четверте, спів-
робітництво та обмін посиланнями із інформаційними портала-
ми тощо.

Сучасне розширення методів стимулювання збуту відбуваєть-
ся за рахунок засобів, розвиток яких за змістом має протилежні 
спрямування. З одного боку, проявляється посилення вимогли-
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вості до розумових здібностей консультанта через своєрідне тес-
тування його освітнього, наукового, культурного рівня з тим, щоб 
премія дісталася найбільш кмітливому. Цей напрям характеризує 
«інтелектуалізацію» стимулювання збуту товарів. З другого боку, 
відбувається спрощення інформації при доведенні останньої до 
потенційних замовників товару. «Примітивізація» може стосува-
тися як змісту інформації, так і форм й засобів її передачі. Але 
в обох випадках від фахівців з маркетингу вимагається високий 
рівень кваліфікації та професіоналізм.

Слід зазначити, що визначальними рисами сучасного консуль-
танта з продажу продукції виступають добрі манери, вихованість, 
толерантність у поводженні з клієнтами. Адже максимальна тур-
бота про споживача, з метою виявлення й задоволення його по-
треб, сприяє досягненню комерційних цілей підприємства. Те ж 
стосується демонстрації високого рівня довіри до клієнта, заохо-
чуючи того до адекватного реагування на ринкові пропозиції. 

Значний прогрес відбувається в проведенні «промо-заходів» 
стосовно персоналу, який безпосередньо приймає участь в робо-
ті відділу збуту  підприємства. На формування «духу команди» 
націлені корпоративні фуршети, круїзи, вечорниці, презентації, 
святкування визначних подій та інші акції. Чільні місця в них 
займають нові прийоми засобів та методів організації, як напри-
клад, оформлення стендів із реалізованими проектами та отри-
мання премій від керівництва за їх успішний супровід. 

Наступний інструмент маркетингових комунікацій – зв’язки з 
громадськістю – передбачають інформування цільової та контак-
тної аудиторії про реально існуючі достоїнства продукції підпри-
ємства з метою формування його позитивного іміджу. Для цього 
використовується комплекс заходів щодо встановлення безпосе-
редніх постійних контактів представників підприємства з масш-
табними соціальними групами та окремими особами, а також за-
діюється система комунікацій за посередницької участі засобів 
масової інформації.

Об’єктивне висвітлення характеристик підприємства та її про-
дукції виступає підґрунтям сучасного розвитку зв’язків з громад-
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кістю. Покликання даного інструменту маркетингової комуніка-
ції полягає в заміщенні пропаганди, що могла нав’язувати спожи-
вачам певні позиції, інколи навіть всупереч етичним нормам та на 
шкоду суспільним інтересам. 

Для гармонізації стосунків із зовнішнім та внутрішнім соці-
альним середовищем до відома реальних та потенційних клієнтів 
систематично доводиться різнобічна інформація про господар-
ську діяльність підприємства. При цьому імідж останнього не 
тільки адекватний реально існуючому, а й пластичний. Будучи 
незмінним у сприйнятті потенційних споживачів, він оперативно 
модифікується з врахуванням ментальності та звичаїв населення  
ринку, або відгукуючись на ті чи інші зміни в суспільстві.

Громадськість у паблік рілейшнз складається із внутрішніх 
(робітники, акціонери, постачальники, посередники, лояльні по-
купці) та зовнішніх (ЗМІ, державні органи самоврядування, фі-
нансові організації, потенційні робітники, акціонери та покупці) 
аудиторій підприємства. Для побудови відносин із громадськістю 
використовуються певні інструменти, що мають свій розвиток та 
залежать від сучасних ринкових факторів та оточуючих обставин.

Паблісіті набуває більшу популярність та заміщує рекламу в 
останній час, бо суспільство довіряє статтям у ЗМІ більше ніж зви-
чайній передачі інформації про товари від лиця підприємства. Для 
формування новин  підприємства проводять прес-конференції, 
організують незалежні опитування та дослідження [4].

Корпоративні журнали також отримали розвиток, бо вони пе-
редають інформацію не у вигляді реклами, а у якості статей про 
цікаві розробки, новинки, світові досягнення та чудеса природи. 
Це формує у свідомості громадськості імідж суб’єкту господарю-
вання, підтримує його репутацію та рівень ринкової позиції. 

Поширено використання корпоративних фільмів про діяль-
ність, робочий колектив, турботу про оточуюче середовище під-
приємства із музикальним супроводженням у місцях контакту із 
клієнтами.  Такий інструмент передає громадськості основні цін-
ності, місію підприємства, показує у який спосіб суб’єкт господа-
рювання слугує суспільству,  задовольняючи споживчі потреби.  
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До нових інструментів паблік рілейшнз на українських підпри-
ємствах можна віднести спонсорство та збір коштів для громад-
ських цілей, що мають місце на сьогоднішній день. Для України 
це – допомога тимчасово окупованим територіям, біженцям з не-
сприятливих областей, волонтерам, що захищають суспільні ін-
тереси країни. 

Актуальність дослідження фірмового стилю, як інструменту 
маркетингової комунікації, що є частиною бренду підприємств, 
зумовлена радикальними змінами форм власності та господарю-
вання, стимулюванням розвитку суб’єктів господарювання. Дер-
жавна політика ініціює створення великого числа нових господа-
рюючих суб’єктів, першочерговими проблемами яких постають 
вибір назви, логотипу, фірмового блоку, фірмових кольорів, полі-
графічних констант, які сприяють розпізнаванню підприємства, 
персоналу тощо. 

Призначення фірмового стилю полягає в тому, щоб за допомо-
гою індивідуальності та єдності графічних та інших констант, ви-
ділитися серед конкурентів, ідентифікуватися і запам’ятовуватися. 
Сучасний розвиток фірмового стилю ґрунтується на тому, що спо-
живач повинен отримувати позитивні емоції при зустрічі з персо-
налом підприємства, при отриманні повідомлень, або під час огля-
ду виконаних робіт. Це можливо за умови стабільного виробництва 
високоякісної продукції та належного сервісного обслуговування. 
Тому нинішні лідери світової економіки займають перші позиції 
серед виробників якісних товарів й вишуканого сервісу [3]. 

Розробка фірмового стилю підприємств включає сполучення 
сукупності елементів (певних образотворчих, візуальних та 
інформаційних засобів, графічних елементів), які забезпечують 
єдність зовнішнього вигляду всіх об’єктів, що мають відношення до 
підприємства та підкресюють його індивідувальність (приміщень, 
обладнання, документації, реклами, одягу консультантів, робочих 
тощо). Сам фірмовий стиль повинен сприяти формуванню 
позитивного іміджу підприємства, підсилюваню ефективності 
його рекламних контактів зі споживачами, зростанню 
популярності на ринку, зміцненню довіри партнерів.
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При розробці фірмового стилю підприємств помітно проявля-
ється тенденція щодо посилення привабливості його елементів. 
Для них є характерним витончений дизайн, благозвучні назви, 
легкість запам’ятовування. В фірмових блоках підкреслюється 
служіння підприємства інтересам людей. 

Перспективи зростання уваги до фірмового стилю та нарощу-
вання зусиль щодо його подальшого зміцнення зумовлені тим, що 
цей маркетинговий інструмент може пропонуватися ринку в якос-
ті своєрідного товару, який здається в оренду, обмінюється, про-
дається. Такий «товар» не старіє, а час його використання навіть 
підвищує ціну. Престижний фірмовий стиль посилює конкурен-
тоспроможність, збільшує ринкову частку, захоплює нові ринкові 
сегменти, слугує джерелом додаткових грошових надходжень та 
надприбутків через готовність покупців сприймати «марку» та 
платити за неї.

Оригінальний фірмовий стиль підприємств допомагає 
сформувати у клієнта позитивний образ підприємства, сприяє 
зміцненню позитивного іміджу і пізнаванню бренду, а відтак – і 
збільшенню продажів та замовлень. 

Належність маркетингових інструментів до додаткової групи є 
умовною. Вагомість останніх не поступається маркетинговим за-
ходам основної групи. Саме тому більш витонченими є дизайнер-
ські знахідки при оформленні стендів виставочних залів, творчим 
потенціалом дивують конструкторські зусилля учасників ярмарок. 
Відзначено розвиток творчих конкурсів та стимулюючих призів 
щодо відведення виставок потенційними та наявними клієнтами 
підприємств. Під час ярмарок все більше використовуються нові 
та незвичні промо-акції з метою запам’ятатись та створити пози-
тивний імідж компанії.  

Постійно-діючі виставки товарів забезпечують безперервний 
потік інформації як для підприємств, так і для споживачів. Ціля-
ми організації таких заходів є: демонстрація досягнень в науці, 
техніці та технології;  надання виставкових та інформаційних по-
слуг; надання послуг з реклами нової продукції; інформування 
споживачів про нові товари, їх призначення і умови придбання. 
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На базі експозицій виставок можуть бути організовані коротко-
строкові навчальні заходи, науково-технічні семінари та конфе-
ренції, зустрічі з обміну досвідом, консультації відвідувачів.

Розповсюджується альтернативний напрямок виставок – так 
званий event-маркетинг [5], тобто організація проведення масових 
визначних подій, як то фестивалів, ігор, змагань, ярмарок, аукціо-
нів, конкурсів, концертів, розіграшів, тимчасових творчих майдан-
чиків, конференцій тощо. Ці події повинні бути привабливими й 
доступними, щоб зацікавити якомога більшу кількість потенцій-
них клієнтів та ЗМІ. Сила ефекту таких заходів значна, бо вплив на 
свідомість потенційного та реального споживача здійснюється за 
допомогою формування позитивних емоцій. Почуття, які відчуває 
людина під час яскравих вистав, мають свій влив на інтерпретацію 
нею пропонованої продукції підприємством-організатором.

Перевагами маркетингу спеціальних подій та «ігрового про-
сування»  підприємства виступають: 
−	 створення рекламного повідомлення та занурення учасників 

акції у світ бренду, формування емоційної прив’язки до бренду;
−	 створення ефекту сарафанного радіо;
−	 створення яскравої новини для ЗМІ;
−	 накопичення даних про споживача;
−	 створення бажаного образу марки у свідомості клієнтів; 
−	 формування довготривалої уваги клієнтів до марки, що пози-

тивно позначається на прибутку.
Корпоративні події також мають свої плюси, бо формують ко-

мандний дух на підприємстві, що відбивається на ефективності 
та злагодженості роботи персоналу.  

Значні перспективи спонсорства, благодійництва та меценат-
ства зумовлюються соціальними орієнтирами економічного роз-
витку країни. Набуває розвиток спонсорство спортивних змагань 
(участь національних спортсменів у Олімпійських іграх), сту-
дентських організацій (Aiesec), телевізійних передач тощо.

Спонсорувати комунікації з цільовими аудиторіями ефектив-
но з таких причин. По-перше, дії спонсора накладаються на дуже 
сприятливий емоційний фон, характерний для більшості спонсо-
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рованих заходів. Ім’я спонсора згадується у позитивному контек-
сті й акумулює кращі з характеристик реципієнтів. Все це в зна-
чній мірі визначає високий комунікаційний ефект заходів спон-
соринга. По-друге, участь комунікатора у спонсорських проектах 
дозволяє досягти цього ефекту при витратах іноді значно нижчих, 
ніж, наприклад, при використанні телевізійної реклами, за умови 
сумлінності організаторів спонсорських акцій. Спонсорство та-
кож підтверджує високі корпоративні цінності і, як наслідок, сти-
мулює працівників до кращої роботи та підтримує рівень іміджу 
підприємства [6].  

У зв’язку із економічними кризами та нестабільністю економі-
ки країни з’явився й набув розвитку так званий «партизанський» 
маркетинг – будь-які дії із залучення та утримання клієнтів без на-
явності маркетингового бюджету або за умови його обмеженості. 
Він включає малобюджетні способи реклами і маркетингу, що до-
зволяють ефективно просувати продукцію, залучати нових клієн-
тів і збільшувати прибуток, не вкладаючи або майже не вкладаю-
чи грошей. Це маловитратні засоби комунікації, такі як написи на 
асфальті та пішохідних доріжках, розмалювання у корпоративні 
кольори фасаду офісу, створення груп контактів у соціальних ме-
режах Інтернет, оновлення «ціпких» (тобто оригінальних) новин 
на веб-сайті, участь у міських акціях творчого характеру тощо. 

Особливості партизанського маркетингу, що відрізняє його від 
маркетингу класичного, є такі:
−	 відмова від звичайної реклами, замість якої відділ маркетингу 

вишукує нетрадиційні засоби передачі інформації клієнту;
−	 більшість його прийомів дають результат або негайно, або че-

рез короткий час;
−	 його методи часто невидимі для конкурента, і тому не можуть 

бути ним скопійовані;
−	 відсутність конкуренції за місце у ЗМІ;
−	 перевага віддається тим способам реклами, для яких можна 

підрахувати віддачу;
−	 замість конкуренції віддають перевагу партнерству із іншими 

підприємствами [7].
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Таким чином, на розвиток маркетингових комунікацій у кон-
тексті розширення послуг підприємств сфери реклами впливає 
значна кількість факторів, серед яких:
−	 соціально-культурне середовище (демографічні показни-

ки, соціальні класи, культура та субкультура, групи впливу)  
[8, c. 184–225]; 

−	 економіко-політичні зміни у країні;
−	 інформаційні технології та інтернетизація;
−	 глобалізація та світові тенденції тощо.

Сучасний розвиток інструментів маркетингових комунікацій 
має системний характер, що спричинює посилення інтеграцій-
них процесів та збільшення синергетичного ринкового ефекту. 
Нарощування результативності інструментів маркетингових ко-
мунікацій буде відбуватися за рахунок подальшого розвитку мар-
кетингових інструментів як основної, так і додаткової груп, що 
виступають вигідними ринковими послугами підприємств сфери 
реклами.

Висновки та пропозиції. За авторським дослідженням, для 
успішної роботи на ринку підприємства повинні доставляти свої 
маркетингові звернення до будь-яких місць, де можливий контакт 
цільової аудиторії з інформацією стосовно їх пропозицій. Інсту-
ментарій маркетингових комунікацій постійно розвивається, що 
впливає на формування пропозиції підприємств сфери реклами. 

Рекламні новації супроводжуються новітніми здобутками 
суспільної думки, прогресивними технологіями передачі інфор-
мації, застосуванням різноманітного обладнання та матеріалів, 
в тому числі за рахунок нових підходів до їх використання. Ви-
східний рух мають маркетингові комунікації через інтернет-сай-
ти. Паблісіті набуває більшу популярність та заміщує рекламу 
в останній час, бо суспільство довіряє статтям у ЗМІ більше 
ніж звичайній передачі інформації про товари від лиця підпри-
ємства. Оригінальний фірмовий стиль підприємств допомагає 
сформувати у клієнта позитивний образ підприємства, сприяє 
зміцненню позитивного іміджу і пізнаванню бренду, а відтак – і 
збільшенню продажів та замовлень. 
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Більш витонченими є дизайнерські знахідки при оформленні 
стендів виставочних залів, творчим потенціалом дивують кон-
структорські зусилля учасників ярмарок. Розповсюджується аль-
тернативний напрямок комунікацій – event-маркетинг. У зв’язку 
із економічними кризами та нестабільністю економіки країни 
з’явився й набуває розвитку партизанський маркетинг.
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ 
УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ РЕКЛАМЫ

Актуальность и задачи исследования обусловлены динамическими 
изменениями маркетинговой среды, расширением перечня функций и 
разновидностей услуг предприятий сферы рекламы, развитием инструментов 
маркетинговых коммуникаций и другими факторами. В статье исследовано развитие 
инструментария маркетинговых коммуникаций в контексте расширения услуг 
предприятий сферы рекламы. Приведен состав основной и дополнительной групп 
инструментов маркетинговых коммуникаций предприятий. Раскрыт и исследован 
перечень услуг предприятий сферы рекламы полного цикла. Обосновано, что в 
рекламе происходит смещение акцентов с качественных характеристик продукции 
на формирование положительного имиджа предприятия, которое ее предлагает. 
Выявлена   тенденция восходящего движения коммуникаций через интернет-
сайты и повышение спроса на услуги по интернет-маркетингу и интернет-
рекламу. Обоснованно усиление требовательности к умственным способностям 
консультантов в мероприятиях по стимулированию сбыта и упрощения 
информации при донесении последней к потенциальным потребителям. Выявлено 
развитие инструментов паблик рилейшнз в направлении формирования репутации 
и укрепления положительного имиджа предприятий-заказчиков. Выявлен рост 
внимания к формированию фирменного стиля и на его базе создания элементов 
бренда предприятий. Обоснованно развитие маркетинга событий для продвижения 
предприятий и их продукции, а также распространение партизанского маркетинга 
как малобюджетных мероприятий по стимулированию сбыта.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации; реклама; паблик 
рилейшнз; стимулирование сбыта; фирменный стиль; маркетинг событий; 
партизанский маркетинг; предприятия сферы рекламы.
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATION MIX IN 
THE CONTEXT OF BROADENING THE TASKS 
AND SERVICES, OFFERED BY ENTERPRISES IN 
ADVERTISING INDUSTRY

The significance and objectives of the article are caused by dynamic changes, 
which are taking place in the marketing environment, and in advertising industry, expand 
of functions of and services provided by enterprises within this industry, further develop-
ment of marketing communications and so on. The article scrutinizes development of 
communication mix in the context of broadening of the tasks and services, offering by 
enterprises in advertising industry, and examines principal and supporting sets of com-
munication tools of thereof, as well, as sets of services, which are providing by full cycle 
advertising agencies. Furthermore, the article provides reasoning supporting a vision of 
a gradual shifting of the point in marketing communications from qualitative character-
istics of products to positive image of producers, from product to corporate advertising. 
From such a perspective a trend of uprising development of communication via web sites 
is noticed as well as a rising demand for e-marketing and related services. These moves, 
in turn, create more demanding environment for marketing communication professionals 
and consultants, from one side, and a need for simplifying supporting communications 
and essence of offerings to clients, from the other. Further advance of public relations 
tools towards reputation management aimed at creation and fostering of a positive image 
of enterprises is also revealed. A rising demand for a distinguished organizational style, 
elements of which are supposed to be used as elements of brand construct is also noticed. 
Development and application of event marketing aimed at promotion of enterprises and 
their products, and use of a viral marketing as low cost tactics are also discussed. 
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ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В СУЧАСНІЙ 
СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Сьогодні ВЕЗ існують в державах, різних за рівнем і характеру економіч-
ного розвитку. Вони є в промислово розвинених країнах (ПРК), в нових індустрі-
альних країнах (НІК), в країнах, що розвиваються (РК) і в країнах, що переходять 
до ринкової економіки. Їх розподіл по планеті дуже нерівномірний. Найбільшим 
динамізмом процес створення ВЕЗ характеризується в країнах, що розвиваються. 
Так, якщо в 1960 р в цій групі країн їх було дві, в 1975 р -79, 1981 р.-96, 1985 р.-
264, то до середини 90-х рр. вже налічувалося понад 900 зон. Через ВЕЗ проходить 
близько 10% світового товарообігу, причому темпи зростання в них обсягів екс-
порту та імпорту досить високі. За оцінками фахівців Центру ООН по трансна-
ціональним корпораціям (ТНК), до середини 90-х рр. чисельність занятих в ВЕЗ 
перевищила 3   млн. чоловік.

Завдання на сьогодення полягає в тому, щоб забезпечити необхідну тео-
ретико-методологічну основу феномена ВЕЗ в світогосподарських зв’язках, уза-
гальнити світовий досвід їх створення і функціонування в країнах з різним рівнем 
економічного розвитку і на основі критичного аналізу світової та вітчизняної прак-
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тики забезпечити засвоєння і успішне застосування отриманих знань у практичній 
діяльності.

Ключові слова: вільні економічні зони; зовнішньоекономічні зв’язки; 
види вільних зон.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У законі Укра-
їни «Про загальні засади створення і функціонування спеціаль-
ніх /вільніх/ економічних зон» наводиться таке визначення: спе-
ціальна /вільна/ економічна зона являє собою частину території 
України, в якій встановлюється і діє спеціальний правовий режим 
економічної діяльності та порядок застосування і дії законодав-
ства України. На території спеціальної /вільної/ економічної зони 
застосовується пільгові податкові, митні, валютно-фінансові та 
інші умови економічної діяльності національних та іноземних 
юридичних і фізичних осіб. Разом з тим, визначається що статус, 
термін і територія спеціальної економічної зони встановлюється 
Верховною Радою України шляхом прийняття окремого Закону 
для кожної спеціальної / вільної / економічної зони.

В даний час в Україні прийнято принципові рішення про ство-
рення зон вільного підприємництва. Так, в нашому регіоні ними 
стануть міста Одеса, Ізмаїл, Кілія, Рені, Теплодар, Южний та ін. 
Є пропозиції про створення ЗСП і в ряді інших регіонів. Однак, 
принципове рішення означає лише початок тривалого процесу за-
лучення країни до міжнародного ринку і інтернаціоналізації ви-
робництва і потребує всебічного наукового обґрунтування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній на-
уковій літературі та публіцистиці існує немислима плутанина в 
термінах, пов’язаних з характеристикою ВЕЗ. Справа в тому, що 
не існує строго визначене поняття цього явища. ВЕЗ має безліч 
форм: від найпростіших «вільних митних територій», «безмит-
них зон», «зон вільної торгівлі», «промислово-торговельних зон» 
до високоорганізованих «спеціальних економічних зон», «техні-
ко-впроваджувальних зон», «особливих економічних районів» 
і т.д. З певною часткою умовності все різноманіття ВЕЗ можна 
розділити на окремі групи, які викладено в багатьох роботах ві-
тчизняних та іноземних економістів, таких як Мельник Т. М. [1], 
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Уманців Ю. М., Міняйло О. І. [2],  Чжан Дун’ян [3],  Ануфріє-
ва  К.  В. [4],  Долгов С. И., Кретов И. И. [5] та багатьох інших.

Постановка завдання. В статті проаналізовано багатий світо-
вий досвід стосовно створення вільних економічних зон та визна-
чено основні закономірності, які пов’язані зі створенням різно-
манітних вільних або спеціальних економічних зон, які в кожній 
країні відіграють унікальну, суто вузьку і специфічну роль. На 
основі багатого практичного матеріалу та  великої кількості пу-
блікацій зроблено спробу визначити умови, за яких світовий до-
свід можна застосувати до умов Україні і надані пропозиції щодо 
розширення кількості та посилення якості створюваних вільних 
або спеціальних зон в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Все різноманіт-
тя ВЕЗ можна розділити на дві окремі групи: зони, пов’язані ви-
ключно (або переважно) з рухом товарів на міжнародному ринку 
та зони, що поєднують міжнародну підприємницьку діяльність і 
міжнародну торгівлю.

Слід зазначити, що цей поділ не має критеріїв з точки зору про-
сторості території. Так, існують не тільки локальні, розташовані в 
районах портів, станцій тощо безмитні зони, але і такі великі зони 
безмитної торгівлі, як місто Роттердам. У той же час «виробничі» 
або зони спільного підприємництва (ЗСП) включають як гігант-
ські особливі економічні  райони (КНР), так і невеликі райони і 
навіть окремі підприємства. Загальним для всіх цих утворень є те, 
що на території ЗСП встановлюється особливий митний режим. 
Найбільш визнаним у світовій практиці є визначення ЗСП (по 
міжнародній термінології – «зони-франко»). Як наведено в Кіот-
ської Конвенції (1973 р.), де під ЗСП розуміють частину території 
країни, на якій товари розглядаються як об’єкти, що знаходять-
ся за межами митної території, і тому не піддаються звичайному 
митному контролю та оподаткуванню. Що стосується всіх інших 
умов (повна йди часткове скасування мит, умови руху капіталу, 
товарів, робочої сили, особливості законодавства тощо), то все це 
і визначає тип зони [2, с. 37–39].

Цілі створення ЗСП варіюються в широких межах в залежності 
від економічних, соціальних, іноді політичних умов тієї чи іншої 
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країни. Цілком очевидно, що цілі, які ставляться, при створенні 
спільної зони, наприклад в Саудівській Аравії або в Індії цілком 
різні, як за формою, так і за змістом. Їх можна в узагальненому 
вигляді представити таким чином:

1. Залучення передовий (по відношенню до національної) техно-
логії.

2. Активізація економіки шляхом залучення іноземного капіталу.
3. Отримання валютних надходжень і, таким чином, збільшення 

валютних запасів.
4. Насичення внутрішнього споживчого ринку.
5. Підвищення рівня зайнятості населення та якісного стану ро-

бочої сили.
6. Придбання світового досвіду в галузі управління економікою, 

міжнародного підприємництва, сучасної ринкової економіки.
7. Створення сучасної ринкової інфраструктури.
8. Прискорений розвиток «депресивних районів».
Залежно від ранжирування наведених цілей будується і стра-

тегія розвитку зон спільного підприємництва (ЗСП). Однак у всіх 
випадках центральними питаннями є способи залучення інозем-
ного капіталу і стимулювання спільних і іноземних підприємств. 
У різних країнах застосовуються різні заходи юридичного, еконо-
мічного, адміністративного характеру. Що стосується юридичних 
заходів, то це перш за все відноситься до створення правових га-
рантій іноземних інвестицій. У багатьох країнах це вирішується 
на конституційному рівні. Так, в Конституції КНР в 1982 р. била 
внесена стаття 18, яка законодавчо закріпила стратегію «відритих 
дверей» щодо іноземного капіталу.

Гарантії недоторканності іноземних капіталів закріплені в кон-
ституціях ряду країн, як правило, залучення іноземного капіта-
лу спирається на серйозну правову базу. Наприклад, в Китаї, де 
ЗСП надається дуже велике значення, прийнято низку розлогих 
законів, які визначали умови для іноземних інвестицій і характер 
функціонування іноземних і змішаних підприємств. Найважливі-
ші з них: «Закон про спільні підприємства, які засновані на ки-
тайському і іноземних капіталах», прийнятий в 1979 році, «Закон 
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про підприємства, повністю заснованих на іноземному капіта-
лі» (1986 рік), «Постанова про підтримку іноземних інвестицій» 
(1986 рік). Ці найважливіші закони доповнюють понад сто відпо-
відних нормативних актів.

Економічні заходи по залученню іноземного капіталу вельми 
різноманітні. До них модно віднести наступні:
−	 повне або часткове звільнення від митних зборів на імпорто-

вану обладнання, сировину та інші компоненти виробництва;
−	 пільгове оподаткування прибутків. В цьому плані дуже ціка-

вий досвід КНР. Там спільні (СП) і іноземні підприємства ма-
ють цілий ряд пільг. З СП стягується значно менший податок 
ніж з державних підприємств (30 %). Якщо іноземне підпри-
ємство розташоване в особливому економічному районі, то з 
нього стягується податок всього в 15 % (в Гонконзі – 17 %);

−	 звільнення (повне або часткове) від прибуткового податку;
−	 введення експортних пільг і стимулів на все обладнання, си-

ровину та компоненти, ввезені в ЗСП з інших районів країни. 
Іншими словами, вони розглядаються як експортні товари;

−	 пільгові умови експорту;
−	 звільнення від місцевих податків або пільгове оподаткування;
−	 дозвіл на будь-які форми іноземних інвестицій;
−	 пільгове експортне та імпортне ліцензування;
−	 вільна репатріація прибутку, дуже важлива умова нормально-

го функціонування іноземного капіталу.
У більшості країн передбачається вільна репатріація прибут-

ків з ЗСП. Так, Китай був змушений скасувати в 1983 р. податок 
(10  %) на вивезення прибутків як бар’єр для залучення капіталу.
−	 створення в ЗСП особливого валютного режиму, що забезпе-

чує повну або часткову конверсію національної валюти;
−	 підвищені банківські ставки на валютні вкладу;
−	 знижена орендна плата за комунальні послуги, транспортні 

тарифи;
−	 прискорена амортизація;
−	 створення сучасної ринкової інфраструктури і сервісної ме-

режі;
−	 надання державних (іноді безпроцентних) запозичень і креди-

тів іноземним і змішаним підприємствам [3, с. 3–9].



75

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

Зрозуміло, наведений комплекс стимулюючих економічних за-
ходів носить збірний характер. Так, державне фінансування іно-
земних і спільних підприємств застосовується в країнах, більше 
зацікавлених у розвитку національного виробництва, ніж у ва-
лютних надходженнях (Саудівська Аравія надає безвідсоткові по-
зики в розмірі до 50 % вартості підприємства).

У багатьох країнах розвинена система стимулювання великих 
і довгострокових інвестицій. Велике значення в багатьох країнах 
надається залученню капіталів «зарубіжних співвітчизників» .

Система заохочення іноземних інвестицій поєднується із захо-
дами державного регулювання діяльності СП і іноземних корпо-
рацій. Застосовуються важелі економічного і адміністративного 
стимулювання вкладення капіталів в окремі галузі. Так, в КНР 
існують додаткові пільги для підприємств, розміщених в сфері 
сільського і лісового господарства.

Часто заохочується використання місцевих матеріалів з метою 
прискореного освоєння територій. У ЗСП, розташованої в бра-
зильській Амазонії, підприємства зобов’язані використовувати 
при виробництві товарів сировинні матеріали даного регіону.

Найчастіше з метою захисту національного капіталу в ЗСП 
вводяться обмеження на продажу на національному ринку. Так, 
в Південній Кореї іноземні фірми зобов’язані всю продукцію по-
ставляти на експорт. У Малайзії вони повинні експортувати не 
менше 80 % своєї продукції. На Філіппінах – на суму не менше 
1 млн. песо на рік. У ряді країн існують обмеження нижньої част-
ки іноземного капіталу в СП (в   КНР – 25 %).

Сьогоднішня практика світового господарства нараховує 
близько 30 різновидностей СЕЗ. Тому, щоб краще орієнтуватися 
в їх різноманітті, важливо визначити, що розуміється під ВЕЗ або 
СЕЗ. Аналіз наявної спеціальної літератури, в правових актах ви-
значень привів нас до необхідності виділити основні з них.

Пропонована класифікація ВЕЗ з урахуванням особливостей 
кожної зони дозволяє виявити наступну їх типізацію, але вже на 
рівні найістотніших характеристик. При цьому найбільш важливі 
риси ВЕЗ повинні розглядатися щонайменше в таких аспектах:
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−	 з точки зору конкретної економіки – організаційних форм гос-
подарської діяльності, які мають переваги в її межах;

−	 з точки зору розміщення продуктивних сил на території кра-
їни;

−	 з точки зору економічних відносин виробництва і розподілу 
необхідного і додаткового продукту, виробленого в ВЕЗ;

−	 з точки зору здатності до дифузійного  розширення її кордонів 
на інші, пов’язані з нею господарські сфери, галузі, території 
[4, с. 30-38].

Саме такий підхід, на наш погляд, дозволив наблизитися до ви-
значення найбільш загальною (в ідеалі – універсальної) дефініції 
ВЕЗ.

У першому наближенні ВЕЗ можна визначити як складову час-
тину господарського комплексу країни, спеціально виділяється на 
даному етапі із загального економічного контексту в якості пріо-
ритетної, що забезпечує розподіл і виробництво суспільного про-
дукту, включаючи іноземний продукт для досягнення при цьому 
певної конкретної мети в соціально-економічному розвитку краї-
ни. Під це визначення, на наш погляд, підходить до всіх існуючих 
нині різноманітних вільних економічних зон.

Однак, на що б вони не були орієнтовані в своїй діяльності, 
зона завжди вирішує одну або кілька певних соціально-еконо-
мічних задач, спеціально поставлених перед нею і виділяють цю 
складову частину із загального ряду господарюючих суб’єктів і 
господарської практики.

Найчастіше в якості таких цілей визначається інтегрування в 
світове господарство через ВЕЗ (яку можна визначити як своєрід-
ний «шлюз») всієї країни. При цьому не має значення, яка більш 
дрібна, окрема «підціль» ставиться державою, що створює ВЕЗ, 
нарощування експорту товару, імпорту капіталу, залучення пере-
дових високих технологій, відповідна підготовка кадрів тощо.

Цікаво відзначити, що при створенні будь-якого типу ВЕЗ в 
них створюються такі умови, в яких досить швидко визріває ви-
робнича інфраструктура, адекватна сучасної світогосподарській 
сфері. Цю особливість зазначає Мельник Т. М. [1, c. 27–30]. Зо-
крема, він пише, що в економічні зоні створюються не тільки пе-
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редумови для технічної прийнятності, узгодженості інфраструк-
турі імпортним обладнанням, привнесеними компонентами, а й 
умови для технічної оснащеності, тобто в даній інфраструктурі 
прищеплюється весь технологічний ланцюжок.

Таким чином, усувається одна з основних причин відторгнення 
високотехнологічного обладнання в багатьох країнах, що розви-
ваються. Це дуже важливо. Але це тільки одна сторона розгляду 
ВЕЗ з точки зору конкретної національної економіки. Інша сторо-
на полягає в тому, що створення нової виробничої та іншої інфра-
структури в ВЕЗ обов’язково привносить в конкретну національ-
ну економіку сторонні для неї способи виробництва, пов’язані 
перш за все з формами підприємництва. По-іншому (ніж у всій 
економіці) здійснюються фінансування, виробничо-збутова ді-
яльність.

Для ВЕЗ характерним є розвиток міжнародної економічної 
співпраці  практично у всіх можливих формах, що дає пульс не 
тільки до постійного добудування необхідних для даного рівня 
розвитку частин інфраструктури в ВЕЗ, а й до відсікання (лік-
відації) відмерлих управлінських ланок, технологічних ланцюгів 
тощо. Це означає послідовну, неухильну оптимізацію економіч-
ного комплексу ВЕЗ і його вбудовування як в національну, так і в 
світову економіку.

Розглядаючи ВЕЗ з точки зору розміщення продуктивних сил 
слід мати на увазі, що, визначаючи ту чи іншу частину терито-
рії країни в якості вільної економічної зони для досягнення кон-
кретної мети, держава досягає її, розвиваючи там конкретні галузі 
виробництва. При цьому воно використовує наявні там фактори 
виробництва та залучає відсутні як зі своєї території (наприклад, 
робочу силу), так і з інших країн (наприклад, капітал, технології 
тощо). Результатом такої діяльності держави неминуче є зміни в 
розміщенні продуктивних сил, економічних потенціалів окремих 
регіонів і країни в цілому [5, с. 76–79].

Ця характеристика, так само як і попередня, на наш погляд, 
властива всім різновидам ВЕЗ. Справді, ВЕЗ – це завжди біль-
ша або менша частина національної території, і завжди її еконо-
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мічний потенціал (як би він не виглядав – будь-то  промислові 
підприємства або банківські установи, морська пристань або тор-
говий прилавок тощо) орієнтований на вирішення специфічної 
задачі (або комплексу задач), що виводить цю частину території 
країни із загального ряду, але вирішальною проблему оптималь-
ного розміщення продуктивних сил в країні в цілому і інтеграції 
її в світове господарство.

Для ВЕЗ характерні особливі, в порівнянні з усією країною, 
економічні відносини виробництва і розподілу необхідного та до-
даткового продукту, виробленого на його території. Ці відносини 
можуть бути визначені як навмисно видозмінені і порівняно з ді-
ючими в даній країні.

Обмовимося, однак, що дана характеристика менш універсаль-
на, ніж дві попередні. Вона застосовна тільки до тих зон, які ство-
рюються в перехідних економіках. Але при цьому не має значен-
ня, від якої економіки до якої здійснюється перехід.

Необхідно підкреслити, що на перше місце слід ставити від-
носини розподілу, а не виробництва, оскільки саме вони харак-
терні для всіх без винятку типів вільних економічних зон. Саме 
в такому контексті така ознака притаманний будь-якій ВЕЗ. Чи 
йде мова про експортно-виробничої або митній зоні, про товарно-
складської або технополіс, про порто-франко або «митні оазиси» 
– в будь-якому випадку в основі цього явища обов’язково лежать 
економічні відносини, пов’язані з розподілом і виробництвом не-
обхідного і додаткового суспільного продукту, причому такі від-
носини, які відрізняються від загального економічного контексту 
даної країни. І ця відмінність здійснено державою навмисно для 
досягнення певних цілей – будь-то залучення іноземного капіталу 
або товарної маси, збільшення валютних надходжень або підви-
щення ступеня зайнятості, стимулювання експорту або розвиток 
виробництва в цілому тощо.

Є ще одна, спільна для будь-яких ВЕЗ, риса, яка характеризує 
їх, це здатність до дифузійного розширення і поширенню своїх  
кордонів на інші пов’язані з нею, безпосередньо або опосеред-
ковано, господарські сфери, галузі, території. Ця риса виникає з 
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того, що, незважаючи на певну відособленість, ВЕЗ завжди за-
лишаються невід’ємною частиною національного господарського 
організму. Тому все наслідки їх розвитку повинні відбиватися і 
обов’язково відображаються на національній економіці. Так, сти-
хійність, відсутність опрацювання динаміки (етапності) в форму-
вання ВЕЗ може призводити до негативних наслідків в самій зоні 
і в економіці всієї країни. Позитивне дифузне вплив ВЕЗ прояв-
ляється в перетворенні території ВЕЗ і галузей, в підтягуванні їх 
до світового рівня не тільки в технічному плані, але і в інших від-
носинах, тим самим сприяючи інтернаціоналізації відтворюваль-
них процесів в інших сферах господарства, економічних регіонах 
і навіть інших країнах.

Практично у всіх існуючих визначеннях ВЕЗ міститься ознака, 
що характеризує їх кордон. Ми згодні з тими авторами, котрі вва-
жають цю ознаку істотною. На нашу думку, хоч як би організову-
валася б ВЕЗ, вона завжди відокремлена від решти країни (перш 
за все, від її економіки) митним кордоном.

Це зафіксовано в широко визнаному визначенні вільної зони 
(або зони-порто-франко), яка була наведена у VIII додатку до 
Кіотської конвенції 1973 р., «Де вона розуміється як частина 
території країни, на якій товари розглядаються як об’єкти, що 
знаходяться за межами національної митної території і тому не 
піддаються звичайному митному контролю і оподаткуванню». 
Причому головним тут є не наявність кордону, а то, заради чого 
вона створюється, а саме – заради надання пільг інвесторам зони  
[5, с. 341–349]. 

Але вільні зони завжди мають кордон і для громадян, зайня-
тих на їх території. На цих межах встановлюється спеціальний 
пропускний режим, але яка б межа не відокремлювала терито-
рію ВЕЗ від інших територій країни, ВЕЗ завжди залишається 
під юрисдикцією держави, її територією, ніколи не користується 
правом екстериторіальності. Тому ми вважаємо правомірним роз-
глядати ВЕЗ як умисне створене державою «вкраплення» в наці-
ональну економічну середу і яка економічно значно відрізняється 
від неї. І вже ні в якому разі не можна розглядати кордон ВЕЗ як 
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міжфірмовий стик, на якому реалізується сучасне МРТ, які пере-
ступили рамки національних кордонів. В іншому випадку в якості 
ВЕЗ можна розглядатися будь-яка держава, яка приймає прямі іно-
земні інвестиції і дозволяє створювати на своїй території повністю 
іноземні або спільні підприємства. Міркування про те, що в цьому 
випадку проглядається контур механізму виходу національної еко-
номіки на новий стик МРТ, не змінюють істоти наших заперечень. 
Країна може вийти на якісно новий рівень розвитку і без ВЕЗ, ко-
ристуючись або не користуючись іноземним капіталом, хоча наяв-
ність останнього може істотно полегшити це завдання.

Узагальнюючи викладені вище істотні ознаки ВЕЗ, сформулю-
ємо загальну її дефініцію. Під ВЕЗ розуміється суверенна терито-
рія держави (держав), що є складовою частиною господарського 
комплексу країни (групи країн), де забезпечується виробництво і 
розподіл суспільного продукту для досягнення певної конкретної 
загальнонаціональної інтегрованої, корпоративної мети з вико-
ристанням спеціальних механізмів регулювання суспільно-еко-
номічних відносин виробництва і розподілу, здатних до дифузій-
ного розширення і поширенню її кордонів.

У світовій практиці існує широка різноманітність типів ВЕЗ, 
кожен з яких поряд з обов’язковою наявністю зазначених вище 
спільних рис має специфіку. Специфіка обумовлена   безліччю 
факторів і їх поєднанням в кожному конкретному випадку. У тому 
числі слід зазначити розташування, конфігурацію, розмір терито-
рії, на котрій розташовується ВЕЗ; наявність і якість виробничих 
та інших ресурсів; особливості природних, економічних та інших 
умов, в котрих ці ресурси реалізуються; завдання, які держава 
ставила перед собою і перед ВЕЗ при її створенні; функції, які 
воно йому делегувало для вирішення поставлених завдань і до-
сягнення намічених цілей.

Вид діяльності, що переважає на території тієї чи іншої еко-
номічної зони, дозволяє виділити наступні її типи. Перший тип 
– торгово-складські зони. Зони, в яких товари іноземного похо-
дження можуть зберігатися, продаватися і купуватися без опла-
ти звичайних мит. Це – безмитна торгово-складська зона. Саме її 
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визначення дала Кіотська конвенція. Для цих зон характерні три 
основних ознаки:
−	 по-перше, вони створюються для обслуговування світового 

ринку;
−	 по-друге, на них не поширюються чимало податкових норм і 

митні обмеження, що діють на решті території країни ( «мит-
на екстериторіальність»);

−	 по-третє, незважаючи на те, що вони є в певному сенсі «віль-
ними», на них поширюється державне регулювання зовніш-
ньоекономічних зв’язків.

Перша зона такого роду в Європі виникла в кінці 50-х рр. в Ір-
ландії, потім вони набули поширення головним чином в країнах, 
що розвиваються, які стали їх використовувати в якості одного 
з основних інструментом переходу до стратегії розвитку від ім-
портозамінної до експортно-орієнтованого виробництва. Попу-
лярність подібних зон особливо зросла в 80-і рр., коли ряд країн, 
що розвиваються з експортною орієнтацією економіки увійшов в 
розряд нових індустріальних країн.

У складі вільних торгово-складських зон фахівці виділяють 
зони зовнішньої торгівлі (США), вільні митні зони (Угорщина, 
Югославія), вільні безмитні зони (Болгарія) і вільні порти (Герма-
нія). Торгово-складські зони створюються не тільки для прийому, 
зберігання (як правило, на термін до 1 року), обробки товарів з по-
дальшою їх купівлею і продажем, а й для здійснення операцій, що 
поліпшують споживчі властивості цих товарів. На їх території під-
приємства можуть займатися великої виставковою діяльністю, ор-
ганізовувати торги і представляти банківські та страхові послуги, 
не стягуючи торгових мит, а також податку на додану вартість в 
результаті поліпшення споживчих властивостей товару. В їх число 
входять навіть «дьюті-фрі», в яких здійснюється безмитна роздріб-
ний продаж товарів у великих міжродних аеро- і морських портах. 
Тому вони нерідко забезпечують додаткові валютні надходження 
за рахунок консигнаційних складів, здачі приміщень в оренду для 
виставок, переробки і обслуговуванню транзитних вантажів тощо.

Вільні порти як вид торгово-складської зони крім названих 
функцій виконують навантаження, розвантаження, переванта-
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ження товарів, розміщуючи на своїй території склади товарних 
бірж, а також забезпечують ремонт і обслуговування суден.

У своєму розвитку торговельні зони набувають додатково до 
функції полегшення транзитної торгівлі функцію виробництва 
товарів, орієнтованих на внутрішній ринок. Це найбільш яскраво 
можна простежити на прикладі зон зовнішньої торгівлі США, які 
від традиційної ролі «торгових центрів» поступово переходили 
до виробництва товарів, велика частина яких імпортувалася на 
внутрішній ринок.

Торгово-складські зони в чистому вигляді зустрічаються дуже 
рідко. В даний час найбільш розповсюдженими є промислові, 
або експортно-виробничі, зони. У них створюються промислові 
підприємства, в тому числі і «викруткового» типу, які на базі ім-
портних напівфабрикатів і компонентів виробляють товари для 
експорту. Можлива ситуація, коли кінцева експортна продукція 
виробляється на базі місцевої сировини, але з використанням ім-
портного обладнання і технології або інших комбінацій основних 
факторів і елементів виробництва. Найбільшого поширення вони 
отримали в країнах Азії (близько 20), Африки, Латинської Аме-
рики (понад 60). Є також зони такого типу в Угорщині, Румунії, 
Югославії, КНР, а також у Великобританії, США (зони підпри-
ємств – Enterprize Zones). Відмінна риса цих зон полягає в тому, 
що, використовуючи пільговий валютно-фінансовий і правовий 
режими, держава на території зони забезпечує розвиток найбільш 
пріоритетних галузей промисловості або на території депресив-
них районів стимулює експортне промислове виробництво,

Висновки та пропозиції. Таким чином, найкращі умови для 
збільшення обсягу торгівлі в міжнародних ВЕЗ виникають при 
високоеластичному імпортному попиті і наявності в одній з кра-
їн-партнерів по ВЕЗ або митного союзу витрат виробництва, що 
наближаються до світового рівня і навпаки. Найменш ефективним 
буде приєднання до ВЕЗ або митного союзу в разі нееластичного 
імпортного попиту і високих витрат виробництва в усіх країнах-
партнерах. Ці умови треба враховувати при створенні вільних або 
спеціальних економічних зон в Україна.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИТЕМЫ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Сегодня СЭЗ существуют в государствах, различных по уровню и ха-
рактеру экономического развития. Они есть в промышленно развитых стра нах 
(ПРС), в новых индустриальных странах (НИС), в развивающихся стра нах (РС) и в 
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странах, переходящих к рыночной экономике. Их распределе ние по планете весьма 
неравномерно. Наибольшим динамизмом процесс создания СЭЗ характеризуется в 
развивающихся странах. Так, если в 1960 г. в этой группе стран их было две, в 1975 
г. – 79, 1981 г. – 96, 1985 г. – 264, то к середине 90-х гг. уже насчитывалось более 
900 зон. Через СЭЗ проходит около 10% мирового товарооборота, причем темпы 
роста в них объемов экспорта и импорта весьма высоки. По оценкам специалистов 
Центра ООН по транс национальным корпорациям (ТНК), к середине 2000-х гг. 
численность заня тых в СЭЗ превысила 3 млн. человек.

Задача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы обеспечить не обходимую 
теоретико-методологическую основу феномена СЭЗ в мирохо зяйственных связях, 
обобщить мировой опыт их создания и функциониро вания в странах с различным 
уровнем экономического развития и на осно ве критического анализа мировой и от-
ечественной практики обеспечить усвоение и успешное применение полученных 
знаний в практической дея тельности. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны; внешнеэкономиче-
ские связи; виды свободных зон.
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FREE ECONOMIC ZONES IN THE MODERN 
SYSTEM OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

Today, FEZs exist in states that are different in level and nature of economic 
development. They are in industrialized countries (IC), in new industrial countries (NIC), 
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in developing countries (DC) and in countries transitioning to a market economy. Their 
distribution on the planet is very uneven. The process of creating free economic zones is 
characterized by the greatest dynamism in developing countries. So, if in 1960 there were 
two of them in this group of countries, in 1975 – 79, 1981 – 96, 1985 – 264. Then by the 
mid-90s, there were already more than 900 zones. About 10 % of the global commodity 
circulation passes through the FEZ, and the growth rates of export and import volumes 
in them are very high. According to experts of the UN Center for Transnational Corpora-
tions (TNCs), by the mid-2000s the number of people employed in the FEZ exceeded 3 
million people.

The task of today is to provide the necessary theoretical and methodological 
basis for the phenomenon of free economic zones in world economic relations, to gen-
eralize the world experience of their creation and functioning in countries with different 
levels of economic development, and on the basis of a critical analysis of world and 
domestic practice to ensure the assimilation and successful application of the knowledge 
gained in practice.

Keywords: free economic zones; foreign economic relations; types of free 
zones.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ УКРАЇНИ

У статті наголошено на активізації системних досліджень у напрямку об-
ґрунтування методики оцінювання конкурентоспроможності аграрного сектору 
економіки в розрізі регіонів України та формування матриці лідерів та аутсайде-
рів. Запропонована методика оцінки ефективності використання конкурентних 
переваг та визначення конкурентного статусу аграрного сектору економіки в регі-
ональному розрізі здійснювалась на основі використання загальних (випуск про-
дукції сільського господарства, продуктивність праці в сільськогосподарських під-
приємствах, посівні площі сільськогосподарських культур, капітальні інвестиції в 
сільське господарство) та часткових  (урожайність зернових і зернобобових куль-
тур, урожайність буряків, урожайність соняшнику, середньодобовий приріст ВРХ, 
середній удій молока від 1 корови) показників. На основі отриманих розрахунків 
сформовано матрицю лідерів та аутсайдерів аграрного сектору економіки регіонів 
України. На основі проведених досліджень здійснено спробу розробити механізм 
досягнення конкурентних переваг, який може вміщувати в себе окремі елементи 
організаційного, стимулюючого, підтримуючого та результуючого впливу, кожен з 
яких має свої методи досягнення. 

Ключові слова: конкурентний статус; конкурентні переваги; ефектив-
ність; регіон; аграрний сектор економіки.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розробка су-
часної стратегії аграрної політики з урахуванням пріоритетнос-
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ті національних інтересів вимагає оцінювання такої об’єктивної 
реальності суспільного, економічного та культурного життя, як 
глобалізація. Для вітчизняного сільського господарства небезпе-
ка глобалізації виявляється не лише з причини його інноваційної 
відсталості, а й через природно-кліматичні умови господарюван-
ня, невідповідність стандартів якості і безпеки агропродовольчої 
продукції світовим та європейським вимогам, не адаптованість 
організаційно-економічних форм аграрних підприємств до типо-
вих європейських структур, відсутність державної політики сіль-
ського розвитку тощо. Тому активізація системних досліджень у 
напрямку обґрунтування методики оцінювання конкурентоспро-
можності аграрного сектору економіки в розрізі регіонів України 
та формування матриці лідерів та аутсайдерів є  актуальною на-
уковою проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед тих, хто 
об’єктивно оцінює глобалізаційну парадигму розвитку аграрно-
го сектору, дослідження теоретичних проблем конкуренції, кон-
курентних стратегій, конкурентоспроможності та конкурентних 
переваг з урахуванням міжнародного поділу праці слід відмітити 
таких, як М. Портер [1], Чорна Р. М. [2], Колеватова А. В. [3], 
Патика Н. І. [4] та ін. Методичний підхід до визначення конку-
рентоспроможності аграрного сектору економіки  розглядали 
А. В. Кваско [5], Герасименко Ю. В. [6], Тарнавська Н. П. [7], 
Семенова Л. Ю. [8], а також питання рейтингування регіонів за 
рівнем конкурентоспроможності аграрного сектору економіки 
розглядали Запотоцький С. П. [9], Гейман О. А, Крупа О. М. та 
ін. Разом з тим, залишається низка невирішених питань, що стає 
підґрунтям для подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є удосконалення мето-
дичного інструментарію оцінювання конкурентного статусу та 
визначення конкурентних переваг аграрного сектору. Поставлена 
мета зумовила необхідність активізації системних досліджень у 
напрямку обґрунтування методики оцінювання конкурентоспро-
можності аграрного сектору економіки в розрізі регіонів України 
та формування матриці лідерів та аутсайдерів шляхом застосу-
вання методів з розподілом показників на  загальні та часткові.
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Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній 
день можна відмітити відсутність однозначних підходів до мето-
дології дослідження конкурентного статусу аграрного сектору та 
визначення ряду показників, за якими він може бути оцінений.

Основним інструментом оцінки рівня конкурентоспроможнос-
ті аграрного сектору є обґрунтування можливих методів її аналізу 
та оцінки. Формування системи оціночних показників, яка вклю-
чає перелік основних критеріїв, кількісних та  якісних, дає мож-
ливість зробити оцінку конкурентоспроможності та визначення 
конкурентного статусу аграрного сектору. 

Так, кількісні методи пов’язані здебільшого з розрахунком від-
носних величин (індексів, коефіцієнтів), що визначають рівень 
ключових показників за окремими аспектами конкурентоспро-
можності (сферами діяльності), і їхнім подальшим об’єднанням 
у групові та інтегральний показники [5, с. 113]. Якісні методи 
переважно мають низький ступінь математичної формалізації, 
їм притаманна трудомісткість реалізації та дискретність оцінки. 
При цьому останні не дають можливості використовувати оцінку 
конкурентоспроможності в процесі аналізу та визначення пріори-
тетних напрямів посилення конкурентних позицій на ринку [8]. 
Матричні методи передбачають використання матриці – таблиці 
впорядкованих за рядками та стовпцями елементів. Індексні ме-
тоди – це розрахункові, кількісні методи, пов’язані з визначенням 
одиничних індексів (коефіцієнтів) за ключовими показниками й 
аспектами діяльності та їх зведенням до інтегрального показника. 
графічні методи використовують у побудові багатокутника конку-
рентоспроможності або радіальної діаграми. їхніми перевагами є 
простота та наочність. Однак графічний метод не враховує різну 
вагу факторів конкурентоспроможності і не дає змоги визначити 
рівень узагальненого критерію конкурентоспроможності, а засто-
сування великої кількості характеристик може нівелювати його 
наочність [6]. Загалом в якості базових рівнів для дослідження 
конкурентних переваг розглядаються: світові, національні та га-
лузеві нормативи; показники провідних підприємств-лідерів; 
критичні рівні індикаторів, при яких аграрний сектор стає конку-
рентоспроможним. 
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Найбільш економічно обґрунтованим методом оцінки рівня 
конкурентоспроможності є матричний метод, перевагою якого 
є те, що він враховує не тільки абсолютне значення показників, 
які порівнюються, але і їх близькість до найкращого (еталонно-
го) значення. «Регіоном-еталоном» є регіон, у якого всі показники 
ідеальні. Отримані результати за даним методом дають можли-
вість одержати комплексний результат оцінки рівня конкуренто-
спроможності регіону та визначити його конкурентний статус. 

Етапи матричного методу наступні: 
−	 складання матриці одиничних показників для проведення по-

рівняння з конкурентами; 
−	 виділення найкращого значення окремого оцінюючого показ-

ника із даної сукупності регіонів України та присвоєння йому 
еталонного значення;

−	 визначення відхилення від еталонного значення показника по 
всіх досліджуваних областях;

−	 визначення місця регіону у конкурентній боротьбі. 
Найвищий рівень конкурентоспроможності буде у регіону з 

найвищим значенням узагальнюючого показника [8].
Оцінка ефективності використання конкурентних переваг та 

визначення конкурентного статусу аграрного сектору економіки в 
регіональному розрізі може здійснюватися на основі використан-
ня деякого набору показників (загальних та часткових). 

До загальних показників, що характеризуються рівень розви-
тку аграрного сектору в регіоні, можна віднести наступні: випуск 
продукції сільського господарства, продуктивність праці в сіль-
ськогосподарських підприємствах, посівні площі сільськогоспо-
дарських культур, капітальні інвестиції в сільське господарство. 

До часткових показників можуть бути віднесені: урожайність 
зернових і зернобобових культур, урожайність буряків, урожай-
ність соняшнику, середньодобовий приріст ВРХ, середній удій 
молока від 1 корови.

Для оцінки ефективності використання конкурентних переваг 
та визначення конкурентного статусу аграрного сектору економі-
ки використано методику, яка полягає у наступному: на першому 
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етапі, розраховуємо відносні показники за загальними та част-
ковими значеннями, розраховані з урахуванням співвідношення 
значень питомих показників регіону попереднього періоду за від-
повідними регіоно-роками; на другому етапі, для кожної оцінки 
загальних та часткових показників визначені зведені показники 
за допомогою використання середньої геометричної (обчислю-
ється як корінь n-ого ступеня з утворення окремих відносних по-
казників) даних відносних індикаторів за відповідними регіоно-
роками.

Загальний знаменник відносних показників (ланцюгових ін-
дексів) загальної ефективності використання конкурентних пере-
ваг та визначення конкурентного статусу аграрного сектору еко-
номіки в регіональному розрізі (формула 1):

                             (1)
де:

Ів1 – ланцюгові індекси випуску продукції сільського господар-
ства, од; Іпп2 – ланцюгові індекси продуктивності праці в сіль-
ськогосподарських підприємствах, од.; Іпк3 – ланцюгові індекси 
площ сільськогосподарських культур, од.; Ікі4 – ланцюгові індек-
си  капітальних інвестицій в сільському господарстві, од.

Для розрахунку зведених (інтегральних) показників часткової  
ефективності використання конкурентних переваг було викорис-
тано формулу середньої геометричної (формула 2). 

      Чп =   (2)

де:
Іуз1 – ланцюгові індекси урожайності зернових та зернобобо-

вих культур; Іуцб2 – ланцюгові індекси урожайності цукрових 
буряків; Іус3 – ланцюгові індекси урожайності соняшнику; Іпр4  – 
ланцюгові індекси  середньодобового приросту ВРХ; Іумол5 – 
ланцюгові індекси середнього річного удою молока від 1 корови.

На основі статистичної звітності проаналізувавши відносні 
показники виробництва сільськогосподарської продукції, бачимо, 
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що за досліджуваний період в групі лідерів перебували Хмель-
ницька (2014 р.; 2017 р.) , Запорізька (2015 р.), Луганська області 
(2016 р.). В групу аутсайдерів, як правило потрапляли промислові 
регіони Луганська (2014 р.), Донецька (2015 р.),а також Закарпат-
ська (2016 р.), Полтавська (2017 р.) області. Перебування у гру-
пі аутсайдерів Донецької та Луганської області у 2014-2015 рр. 
пов’язано, перш за все, з воєнним конфліктом та окупацією части-
ни території зазначених областей. При чому, було визначено, що 
найбільший діапазон розбіжностей в мінімальних та максималь-
них темпах приросту виробництва сільськогосподарської продук-
ції спостерігався в 2015 році (рис.1).

Рис. 1 Діапазон розбіжностей зміни ланцюгових індексів виробни-
цтва сільськогосподарської продукції, од.

Джерело: розроблено авторами.

Наступним показником дослідження було визначено продук-
тивність праці. Продуктивність праці визначають як здатність 
конкретної праці виробляти певну кількість матеріальних  благ 
(продукції)  за  одиницю  робочого  часу,  як  ступінь  плодо-
творності, здатності конкретної робочої сили виробляти споживчі 
цінності чи виконувати будь-яку корисну роботу. Продуктивність 
праці в широкому плані виступає критеріальним вимірником 
ефективності та інтенсифікації суспільного виробництва, тоді як 



92

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

ефективність праці виражає рівень  ефективності  та  інтенсифіка-
ції  конкретних  видів  праці [2]. Аналітичні показники дозволи-
ли зробити наступні висновки: лідерами продуктивності праці за 
відповідними регіоно-роками були Донецька (2014 р.), Луганська 
(2016 р.), Закарпатська (2015 р.) та Чернівецька (2017 р.) області; 
аутсайдерами були визначено Івано-Франківську (2014 р.; 2016 р.), 
Луганську (2015 р.) та Кіровоградську (2017 р.) області (рис. 2).

Рис 2. Діапазон розбіжностей зміни ланцюгових індексів 
продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах, од.
Джерело: розроблено авторами.

Аналіз загальних показників також потребує акценту уваги на 
тенденціях зміни посівних площ сільськогосподарських культур 
за досліджуваний період. 

Так, згідно з одержаними результатами максимальне відносне 
значення даного показника спостерігалось у Івано-Франківській 
(2014 р.), Чернігівській (2015 р.), Львівській (2016 р.) та Жито-
мирській (2017 р.) областях. В групу аутсайдерів потрапили схід-
ні регіони Луганська (2014 р.), Донецька (2015 р.), а також Хер-
сонська (2016 р.) та Закарпатська (2017 р.) області. Найбільший 
діапазон розбіжностей в мінімальних та максимальних темпах 
приросту посівних площ сільськогосподарських культур спосте-
рігався в 2015 році (рис. 3).
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Рис. 3. Діапазон розбіжностей зміни ланцюгових індексів посівних 
площ сільськогосподарських культур, од.

Джерело: розроблено авторами.

Одним із визначальних показників, що характеризує ступінь 
інтеграції у світове господарство є прямі іноземні інвестиції. В 
Україні це є визначальною передумовою розвитку національної 
економіки та важливим індикатором умов підприємницької діяль-
ності, саме тому виникає необхідність зосередити увагу на пи-
таннях іноземного інвестування. Особливої гостроти проблеми 
іноземного інвестування набувають саме зараз, коли українське 
суспільство, а не лише національна економіка, опинилось у стані 
загострення та поглиблення кризових явищ [3]. Прямі іноземні 
інвестиції заохочують експорт країни, дають змогу підприємству 
розширити свою мережу збуту і таким чином розширити асор-
тимент товарів, які продаються на закордонних ринках, більшою 
мірою, ніж якби вся торгівля здійснювалася через експорт. За пе-
ріод 2010–2017 рр. обсяги ПІІ у сільське господарство України 
були дуже незначними, їх частка в загальних обсягах ПІІ в Україні 
становила 1,72–1,33 %. При чому за аналізований період сума іно-
земних інвестицій в сільському господарстві зменшилась на 25 %, 
що говорить про значний відтік іноземного капіталу з галузі.

В свою чергу, це свідчить про те, що рівень привабливості 
сільського господарства України для іноземних інвесторів досить 
низький: високі інвестиційні ризики, недостатня прибутковість на 
вкладений капітал. У першу чергу їх цікавлять підприємства, які 
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можуть забезпечити за короткий час повернення вкладеного капіталу 
з отриманням найбільшого прибутку. З огляду на це, більш перспек-
тивними в українській економіці для них є не виробництво сільсько-
господарської продукції, а її переробка [4]. 

Розгляд капітальних інвестицій в сільське господарство в розрізі 
регіонів дозволяє зробити наступні висновки: першість в сумі капі-
тальних інвестицій одержали Одеська (2014 р.),Волинська (2015 р.), 
Луганська (2016 р.) та Рівненська (2017 р.) області. Мінімальну кіль-
кість капітальних інвестицій в сільське господарство мали Донецька 
(2014 р.), Чернівецька (2015 р.), Івано-Франківська (2016 р.) та Луган-
ська (2017 р.) області. Відмітимо, що найбільший діапазон розбіжнос-
тей в мінімальних та максимальних темпах приросту капітальних ін-
вестицій в сільське господарство спостерігався в 2016 році.

Важливу роль у виявленні тенденцій динаміки обсягів та 
структурних змін в українській зовнішній торгівлі сільськогос-
подарською продукцією, відіграють показники експорту-імпор-
ту. Так, лідерство у топ-10 найбільших імпортерів української 
агропродукції вже третій рік поспіль утримує Індія. При цьому 
частка Індії у вітчизняному експорті агропродовольства в 2017 
році становила майже 10%. Основними споживачами вітчизня-
ної сільгосппродукції також стали  Китай, Нідерланди, Іспанія, 
Єгипет, Туреччина, Італія, Німеччина, Польща та Саудівська Ара-
вія. Ці десять країн за минулий рік сформували для вітчизняних 
експортерів агропродовольства трохи більш як 50 % валютних 
надходжень [10]. Проте, відсутність в офіційній статистичній ін-
формації експортно-імпортної сільськогосподарської діяльності в 
розрізі регіонів за відповідним видом економічної діяльності не 
дозволяє врахувати цей показник серед  загальних.

Таким чином, якщо вивести загальний знаменник відносних по-
казників (ланцюгових індексів) загальної ефективності викорис-
тання конкурентних переваг та визначення конкурентного статусу 
аграрного сектору економіки в регіональному розрізі (формула 1), 
то можна виокремити декілька груп регіонів, де він був максималь-
ним чи мінімальним за майже весь досліджуваний період. Зокрема, 
до лідерів входять Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізь-
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ка, Львівська, Одеська області. В групу аутсайдерів потрапили За-
карпатська, Луганська та Черкаська області (табл. 1).

На наступному етапі дослідження визначимо часткові показни-
ки ефективності використання конкурентних переваг. Так, ключо-
вими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно є 
зернові культури, олія, насіння олійних культур,  на які припадає 
близько 80 % його вартісних обсягів. Саме зосередження уваги на 
таких часткових показниках, як урожайність зернових та зерно-
бобових, соняшнику та буряку, дозволить максимально можливо 
оцінити конкурентний потенціал країни в галузі рослинництва. 
Однією з найважливіших галузей тваринництва в Україні є м’ясо-
молочне скотарство, яке поширено на практично всій території 
регіонів. У відповідності до означеної логіки дослідження, до-
цільно врахувати у групу часткових показників середньодобовий 
приріст ВРХ та середній удій молока від 1 корови.

Першим із розрахованих часткових показників є урожайність 
зернових та зернобобових культур. По даному аспекту досліджен-
ня можна виділити Луганську (2014 р.), Херсонську (2015 р.)., Ві-
нницьку (2016 р.) та Чернівецьку (2017 р.) області, які зайняли лі-
дерські позиції. Мінімальна урожайність зернових була відмічена 
у Дніпропетровській (2014 р.) та Полтавській (2017 р.) областях. 
Діапазон розбіжностей зміни ланцюгових індексів урожайності 
зернових та зернобобових культур представлений на рис. 4.

   
Рис. 4. Діапазон розбіжностей зміни ланцюгових індексів урожай-

ності зернових та зернобобових культур, од.
Джерело: розроблено авторами.
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По урожайності буряків впевнено лідирують західні регіони, а 
саме: Івано-Франківська (2014 р.), Тернопільська (2017 р.), а та-
кож Чернігівська (2015 р.) та Харківська (2016 р.) області. Най-
нижчі показники урожайності спостерігаються в: Луганській 
(2014 р.), Чернівецькій (2015р.), Чернігівській (2016 р.) та  Хар-
ківській (2017 р.). 

Щодо відносних показників по урожайності соняшнику, то 
прослідковується лідерство західних регіонів, зокрема Волинська 
(2014 р.), Чернівецька (2016 р.), Тернопільська (2017 р.) та Хер-
сонська (2015 р. ) області. До групи аутсайдерів входять регіони 
південної та східної України, а саме Херсонська (2014 р.), Ми-
колаївська (2017 р.) та Луганська (2015 р.) та Дніпропетровська 
(2016 р.) області (рис. 5).

Рис. 5. Діапазон розбіжностей зміни ланцюгових індексів урожай-
ності соняшнику, од. 

Джерело: розроблено авторами.

За розрахунками відносних показників середньодобового при-
росту ВРХ першість впевнено займають регіони центральної 
України: Вінницька (2014–2015 рр.), Житомирська (2016 р.), Ки-
ївська (2017 р.) області. В групу аутсайдерів потрапляє Луганська 
(2014  р.; 2015 р.; 2017 р.) та Закарпатська (2016 р.) області (рис. 6). 
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Рис. 6. Діапазон розбіжностей зміни ланцюгових індексів середньо-

добового приросту ВРХ, од.
Джерело: розроблено авторами.

Розрахунки відносних показників по середньому удою молока 
від 1 корови показали, що в лідерах опинились Донецька (2016 р.; 
2017 р.), Полтавська (2014 р.) та Чернівецька (2015 р.) області. 
Мінімальні результати одержали промислові регіони Донецька 
(2014 р.), Дніпропетровська (2017 р.) області та Закарпатська об-
ласть (2015 р.; 2016 р.). Відобразимо одержані результати (зведені 
показники) загальної ефективності використання конкурентних 
переваг та визначення конкурентного статусу аграрного сектору 
в табл. 1.

Згідно з наведеними даними, що характеризують зведені по-
казники  часткової ефективності використання конкурентних 
переваг та визначення конкурентного статусу аграрного сектору 
економіки в розрізі регіонів, розраховані на основі середньої гео-
метричної, в Україні, є лише одна область де цей показник краще 
середнього по країні, Волинська область. Також, до групи лідерів 
з максимальним значенням оцінки часткових показників майже 
за весь період (75 % значень) можна віднести Чернівецьку, Ві-
нницьку, Тернопільську та Херсонську області. До аутсайдерів 
потрапили  Дніпропетровська, Луганська та Закарпатська області.
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Таблиця 1 
Зведені показники загальної ефективності використання 

конкурентних переваг та визначення конкурентного статусу 
аграрного сектору економіки в розрізі регіонів, од.

*напівжирним шрифтом виділено регіони з максимальними значеннями 
показника;

**курсивом виділено регіони з мінімальним значеннями показника
Джерело: сформовано авторами на основі [10].

Висновки та пропозиції. Таким чином, одержані аналітичні 
розрахунки дозволяють формувати загальне уявлення про ефек-
тивність використання конкурентних переваг та визначення кон-
курентного статусу аграрного сектору економіки в розрізі регіо-
нів. Оскільки окремі регіони потрапляють то в лідери то в аут-
сайдери, що свідчить про неефективну політику держави щодо 
сприяння конкурентоспроможності аграрного сектору. Подальші 

 
 
 

Регіони 

2013 2014 2015 2016 2017 2013  2014 2015 2016 2017 
Зведені показники загальної  
ефективності використання 

 конкурентних переваг 

 Зведені показники часткової 
ефективності використання 

 конкурентних переваг 
Україна 1 1,10 1,48 2,20 0,80 1  1,04 1,00 1,06 0,96 
Вінницька 1 1,55 1,21 2,22 0,89 1  1,11 0,95 1,15 0,97 
Волинська 1 1,55 2,87 1,19 1,15 1  1,21 1,04 1,06 1,02 
Дніпропетровська 1 1,13 1,48 2,62 0,75 1  0,89 1,10 1,00 1,01 
Донецька 1 0,49 0,60 2,57 0,99 1  1,00 0,88 1,11 1,01 
Житомирська 1 1,15 1,36 2,65 1,14 1  1,05 0,97 1,11 0,96 
Закарпатська 1 1,02 2,17 1,51 0,62 1  1,04 1,00 1,05 1,04 
Запорізька 1 1,16 2,67 2,60 0,74 1  0,98 1,08 0,97 0,96 
Івано-Франківська 1 0,87 2,73 0,41 1,21 1  1,17 0,98 1,07 1,05 
Київська 1 1,26 1,50 1,79 0,73 1  1,05 0,94 1,03 0,94 
Кіровоградська 1 1,13 1,39 2,59 0,47 1  0,98 1,00 1,06 0,92 
Луганська 1 0,38 0,81 9,52 0,49 1  0,94 0,80 1,14 0,82 
Львівська 1 1,29 1,38 2,56 1,01 1  1,05 1,03 1,02 0,99 
Миколаївська 1 1,10 1,93 2,70 0,61 1  0,94 1,06 1,03 0,88 
Одеська 1 1,54 1,25 3,53 0,81 1  0,93 1,00 1,07 0,97 
Полтавська 1 0,77 1,56 2,30 0,60 1  0,94 1,06 1,04 0,85 
Рівненська 1 1,52 1,38 1,57 1,66 1  1,00 1,03 1,08 0,99 
Сумська 1 1,49 1,46 1,75 0,83 1  1,09 1,01 1,00 0,99 
Тернопільська 1 0,93 1,26 2,56 1,10 1  1,15 1,00 1,03 1,08 
Харківська 1 1,09 1,85 2,33 0,65 1  1,02 0,97 1,10 0,85 
Херсонська 1 1,50 2,33 2,01 0,92 1  0,99 1,16 1,02 0,96 
Хмельницька 1 1,34 1,34 1,56 1,22 1  1,17 0,95 1,05 1,06 
Черкаська 1 1,15 1,34 1,85 0,60 1  1,00 0,99 1,01 0,91 
Чернівецька 1 1,42 0,76 1,14 0,98 1  1,05 0,93 1,08 1,01 
Чернігівська 1 0,92 1,67 2,09 1,20 1  1,03 1,03 1,01 0,99 
*напівжирним шрифтом виділено регіони з максимальними значеннями показника; 
**курсивом виділено регіони з мінімальним значеннями показника 
Джерело: сформовано авторами на основі [10]. 
 

Згідно з наведеними даними, що характеризують зведені показники  
часткової ефективності використання конкурентних переваг та визначення 
конкурентного статусу аграрного сектору економіки в розрізі регіонів, 
розраховані на основі середньої геометричної, в Україні, є лише одна область де 
цей показник краще середнього по країні, Волинська область. Також, до групи 
лідерів з максимальним значенням оцінки часткових показників майже за весь 
період (75 % значень) можна віднести Чернівецьку, Вінницьку, Тернопільську та 
Херсонську області. До аутсайдерів потрапили  Дніпропетровська, Луганська та 
Закарпатська області. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, одержані аналітичні розрахунки 
дозволяють формувати загальне уявлення про ефективність використання 
конкурентних переваг та визначення конкурентного статусу аграрного сектору 
економіки в розрізі регіонів. Оскільки окремі регіони потрапляють то в лідери то 



99

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

наукові дослідження будуть спрямовані на формування дієво-
го механізму досягнення конкурентних переваг, який може вмі-
щувати в себе окремі елементи організаційного, стимулюючого, 
підтримуючого та результуючого впливу, кожен з яких має свої 
методи досягнення конкурентних переваг аграрного сектору еко-
номіки. Так, фінансовий блок економічного механізму досягнен-
ня конкурентних переваг є найбільш важливим з усіх можливих 
блоків зазначеного механізму. Фінансове забезпечення перед-
бачає перш за все створення спеціальної фінансової структури, 
перебуває під контролем і в підпорядкуванні місцевих органів 
виконавчої  влади [10]. Стимулюючий блок призначений для фор-
мування матеріальної зацікавленості учасників даного процесу в 
реалізації запропонованих самими або запропонованих ним про-
ектів або заходів. Зовнішнє стимулювання разом із внутрішньою 
мотивацією являє собою єдиний контур позитивного впливу на 
учасників реалізації поставлених цілей розвитку аграрного сек-
тору. Стимулювання має цільову спрямованість та раціональне 
розміщення і спеціалізацію аграрного виробництва відповідно 
до природно-кліматичних умов, що дозволить певною мірою за-
безпечувати підвищення конкурентоспроможності аграрного сек-
тору регіонів. Підтримуючий блок механізму призначений для 
забезпечення сталого, збалансованого і соціально орієнтованого 
розвитку аграрного сектору економіки. Соціально-орієнтований 
розвиток має сприяти попередженню занепаду   сільських посе-
лень та формуванню середнього класу на селі через забезпечен-
ня зайнятості сільського населення у сільськогосподарській ді-
яльності та підвищення їх доходів. Результуючий блок механізму 
(моніторинг) призначений для відстеження й оцінки вирішення 
пріоритетних завдань, що сформували єдиний каркас можливої 
системи досягнення конкурентних переваг аграрного сектору. Не-
обхідність наявності такого блоку в механізмі пояснюється тим, 
що оцінці мають піддаватися всі завдання з таким розрахунком, 
щоб побачити не лише зміни витрат, зазначених у процесі їх ви-
рішення, але і шлях (час) досягнення поставлених стратегічних 
цілей [10].
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Таким чином, такий механізм має сприяти формуванню конку-
рентних переваг регіонів України з метою покращення або ж під-
тримання свого конкурентного потенціалу та статусу. Вважаємо, 
що подальша інституційна трансформація українського аграрно-
го сектора має сприяти його стабілізації, підвищити рівень захи-
щеності щодо впливу негативних факторів. В України є всі  шан-
си  перетворитися на стабільну державу, яка володіє незаперечни-
ми перспективами на майбутнє.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ АГРАРНОГО 
СЕКТОРА УКРАИНЫ

В статье сделан акцент на активизации системных исследований в направ-
лении обоснования методики оценки конкурентоспособности аграрного секто-
ра экономики в разрезе регионов Украины и формирование матрицы лидеров и 
аутсайдеров. Предложена методика оценки эффективности использования конку-
рентных преимуществ и определение конкурентного статуса аграрного сектора 
экономики в региональном разрезе осуществлялась на основе использования об-
щих (выпуск продукции сельского хозяйства, производительность труда в сельско-
хозяйственных предприятиях, посевные плошке сельскохозяйственных культур, 
капитальные инвестиции в сельское хозяйство) и частичных (урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур, урожайность свеклы, урожайность подсолнечника, 
среднесуточный прирост КРС, средний удой молока от 1 коровы) показателей. На 
основе полученных расчетов сформирована матрица лидеров и аутсайдеров аграр-
ного сектора экономики регионов Украины.
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METHODICAL APPROACH FOR ASSESSING THE 
COMPETITIVE STATUS AND THE DETERMINATION 
OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF UKRAINIAN 
AGRARIAN SECTOR 

The purpose of this study is an attempt to improve the methodological approach 
to assessing the competitive status of the agricultural sector of the economy of the re-
gions of Ukraine in the context of globalization of the economic environment. On the 
basis of the results to make the rating and construction of a matrix of leaders and outsid-
ers of the regional agricultural sector.

The methodology of the research is based on the fundamental positions of eco-
nomic theory, state regulation of the economy, the theory of agrarian relations, the laws 
of dialectics, the historical approach to the phenomena of the transformational econo-
my, and scientific works on ensuring the competitiveness of the agrarian sector of the 
economy. During the study, the following methods were used: statistical (to analyze the 
dynamic indicators of the competitive status of the agricultural sector of the economy 
of the regions of Ukraine); elimination (to determine the influence of certain factors on 
the formation of competitive advantages of the agricultural sector of the economy of the 
regions of Ukraine). The information base of the research was information and analytical 
bulletins, economic and socio-political reviews, information materials of international 
organizations. The information base is processed on the basis of information technolo-
gies: MS Word, MS Excel.

Proposals for a competitive approach to the formation of an adapted mechanism 
to improve the efficiency and investment support for the development of the agricultural 
sector of Ukraine, taking into account the globalization challenges included in the final 
annotated report on the research work of the Sumy NAU. Implementation of the conclu-
sions and proposals will contribute to the formation of effective mechanisms to ensure 
competitive advantages of the regions of Ukraine in order to improve or maintain its 
competitive potential and status.

The results of the study of analytical indicators that affect the achievement of 
competitive advantages allowed us to identify the regions - leaders and outsiders of the 
agricultural sector of the economy and to track trends in General and partial indicators. 
The results reflect the existing competitive advantages and disadvantages of individual 
regions. Thus, if we deduce the common denominator of relative indicators (chain indi-
ces) of the overall efficiency of using competitive advantages and determining the com-
petitive status of the agricultural sector of the economy in the regional context, we can 
distinguish several groups of regions where it was the maximum or minimum for almost 
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the entire study period. In particular, the leaders include Vinnitsa, Volyn, Zhytomyr, Za-
porizhya, Lviv, Odesa regions. The group of outsiders were Zakarpattya, Luhansk and 
Cherkasy regions in The group of leaders with the maximum value of the assessment of 
private indicators for almost the entire period (75% of values) include Chernivtsi, Vin-
nitsa, Ternopil and Kherson regions. To the outsiders got Dnipropetrovsk, Luhansk and 
Zakarpattya region. Thus, the analytical calculations allow to form a General idea of the 
effectiveness of the use of competitive advantages and determine the competitive status 
of the agricultural sector of the economy in the context of regions. As some regions 
become leaders then outsiders, which indicates the inefficient policy of the state to pro-
mote the competitiveness of the agricultural sector. Further research will be aimed at the 
formation of an effective mechanism for achieving competitive advantages, which can 
accommodate individual elements of organizational, stimulating, supporting and result-
ing influence, each of which has its own methods of achieving competitive advantages of 
the agricultural sector of the economy in the context of globalization.

Keywords: competitive status; competitive advantages; efficiency; region; ag-
ricultural sector of economy.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИКОНАННЯ 
ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Питання забезпечення раціональності у формуванні доходів місцевих бю-
джетів і пошук резервів їх збільшення набувають особливої актуальності в умовах 
децентралізації. Нині діюча система формування доходів місцевих бюджетів, що 
сформувалася в Україні, характеризується низькою часткою їх власних доходів і 
збільшенням обсягів міжбюджетних трансфертів. Це обмежує фінансові можли-
вості органів місцевого самоврядування та є визначальним фактором, який стри-
мує трансформаційні перетворення у державі. 

Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад та розробка прак-
тичних рекомендацій щодо формування доходів місцевих бюджетів з визначенням 
напрямів посилення їх ролі у стимулюванні соціально-економічного розвитку те-
риторій в умовах децентралізації. 

В статті розкрито сутність місцевого бюджету як основи фінансової бази в 
умовах децентралізації. Наводиться аналіз формування доходів місцевого бюджету 
в умовах децентралізації. Визначаються перспективні напрями формування і вико-
ристання коштів місцевого бюджету, а також вказується на необхідність посилення 
інвестиційної складової місцевого бюджету. Запропоновано заходи щодо удоскона-
лення механізму збільшення доходів місцевого бюджету. 

Ключові слова: місцевий бюджет; дефіцит бюджету; державні трансфер-
ти; дотація; місцеве самоврядування.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Радикальні 
ринкові перетворення, які здійснюються в Україні, вимагають 
розробки нової бюджетно-податкової політики. Побудова децен-
тралізованої моделі унітарного устрою із наданням самостійності 
органам місцевого самоврядування у вирішенні соціально-еконо-
мічних задач на підлеглій їм території, вимагає побудови адекват-
ного механізму міжбюджетних відносин, що відповідає інтересам 
держави та інтересам громадян. Одним із головних принципів 
побудови бюджетної системи України є бюджетна самостійність. 
Цей принцип побудови  бюджетної системи набуває все більшого 
поширення у фінансовій системі унітарних держав, до яких від-
носиться і Україна. Актуальність проблеми формування доходів 
місцевих бюджетів і використання їхніх коштів зросла в умовах 
фінансово-економічної кризи. Забезпечення місцевого самовря-
дування стабільними та достатніми фінансовими ресурсами є 
запорукою становлення дієздатної та ефективної місцевої влади. 
Причому без фінансової самостійності місцевих бюджетів з її 
численними складниками й урахування податкового потенціалу 
кожної території побудова та розвиток ефективної національної 
економіки неможливі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і прак-
тичним аспектам формування місцевих бюджетів у контексті децен-
тралізації присвячено праці таких вітчизняних вчених, як А. Буря-
ченко, О. Василик, Н. Власюк, І. Волохова, Т. Гуржий, Д. Григола-
зова, Б. Данилишин, В. Іванов, П. Круш, О. Кириленко, І. Луніна, 
А. Лучка, В. Мельник, К. Павлюк, В. Савченко, А. Соколовська, 
С. Слухай, В. Федосов, О. Шевченко, І. Чугунов та інші. Автори 
єдині в поглядах на проблему формування доходної бази місцевих 
бюджетів та необхідності розробки механізмів збільшення доходів 
бюджетів місцевого самоврядування. Водночас проблеми поповне-
ння доходної частини місцевого бюджету потребують додаткових 
досліджень. 

Постановка завдання. Питання місцевих бюджетів набуває 
особливої актуальності на шляху євроінтеграції України. Тому 
доцільним є дослідження та поглиблення раціонального і дієвого 
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інструментарію фінансового забезпечення розвитку місцевого са-
моврядування; визначення теоретичних засад сутності фіскальної 
децентралізації в процесі формування доходів місцевих бюджетів; 
проведення аналізу тенденцій формування доходів місцевих бю-
джетів у контексті децентралізації бюджетної системи; обґрунту-
вання напрямків раціоналізації процесу формування доходів міс-
цевих бюджетів в умовах посилення фінансової автономії місцево-
го самоврядування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Складовою части-
ною єдиною системи державних фінансів є місцеві фінанси. Міс-
цеві фінанси відіграють важливу роль у розподілі та перерозподілі 
частини національного доходу у відповідності до завдань, спрямо-
ваних на підвищення матеріального і культурного рівня населення. 
Через систему місцевих фінансів забезпечується проведення дер-
жавної бюджетної політики на рівні територій, створення фінансо-
во самостійних органів місцевої влади, забезпечення обґрунтовано-
го перерозподілі доходних і витратних повноважень між окремими 
рівнями бюджетів з метою підвищення добробуту населення краї-
ни. «На відміну від державних фінансів, відмічав І. Усков, – місце-
ві фінанси функціонують в рамках визначеної частини об’єднаної 
межами окремих територій і наближені до їх потреб» [1]. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, бюджет місцевого само-
врядування ототожнюється з поняттям «місцевий бюджет» і ви-
значається як план утворення і використання фінансових ресурсів 
для забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядуван-
ня. Аналіз визначень дав змогу встановити, що місцевий бюджет 
представляє собою фонд фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування, який призначений для фінансового забезпечення 
покладених на них функцій. Місцевий бюджет відповідно до п. 1 
ст. 63 БКУ цього містить надходження і витрати на виконання по-
вноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування [2].

Особливістю місцевих бюджетів порівняно з державним бюдже-
том є їх соціальна спрямованість, оскільки на місцеві органи лягає 
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тягар щодо фінансування соціальної сфери. Як відмічали А. Козаре-
зенко [3], Т. Кваша [4], кошти місцевих бюджетів витрачаються пере-
важно на утримання закладів освіти, охорони здоров’я, культури та 
спорту, надання пільг та субсидій населенню. У випадку, якщо влас-
них доходів місцевих бюджетів недостатньо для фінансування цих 
функцій, з державного бюджету їм надаються з державного бюджету 
трансферти. За рахунок трансфертів місцеві органи можуть у повній 
мірі надавати суспільні послуги населенню громад. 

Місцевий бюджет як фінансовий план місцевих органів само-
врядування складається із двох частин: доходів та видатків. До-
ходи місцевого бюджету представляють собою сукупність фінан-
сових ресурсів, які акумульовані місцевими органами влади для 
фінансування витрат. За рахунок доходів, отриманих місцевими 
органами влади, фінансуються найбільш соціально значущі видат-
ки, зокрема, в сфері освіти та охорони здоров’я, на соціальний за-
хист населення, видатки в сфері ЖКГ. 

Загальний фонд місцевого бюджету включає надходження, що 
визначені для забезпечення ресурсами загальних витрат і не при-
значаються на конкретні цілі [5]. У більшості випадків загальний 
фонд є джерелом видатків бюджету. До загального фонду вклю-
чаються усі доходи бюджету, за винятком тих, які зараховують-
ся до спеціального фонду бюджету. Спеціальний фонд бюджету 
містить надходження до бюджету, призначені для спрямування на 
конкретні заходи, та витрати з бюджету на реалізацію цих заходів, 
які проводяться за рахунок відповідних надходжень [6]. Джерела 
фінансування спеціального фонду визначені ст. 71 БКУ.

Виконання органами місцевого самоврядування власних та де-
легованих повноважень в повному обсязі у значній мірі залежить 
від розміру їх доходів. Саме фінансові ресурси, які є у розпоря-
дженні місцевих бюджетів, дають їм змогу надавати суспільні 
послуги, здійснювати соціальний захист населення, впливати на 
розвиток регіону в цілому. Обсяг доходів визначає рівень фінан-
сової самостійності місцевих органів влади [7]. 

В управлінні Державної казначейської служби України у 
м. Харкові Харківської області станом на 01 січня 2016 року об-
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слуговувалось 68 установ  та організацій місцевого бюджету, з них 
47 розпорядників бюджетних коштів та 21 одержувач бюджетних 
коштів. Після затвердження розпису місцевих бюджетів, але не 
пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету, місцеві 
фінансові органи надають до органів Казначейства на паперових 
та електронних носіях розпис місцевих бюджетів. 

Проаналізуємо стан виконання доходної частини місцевого 
бюджету, основою є статистична звітність Державної казначей-
ської служби України у м. Харків, а також інші офіційні джерела. 

Аналіз виконання місцевого бюджету за 2016–2018 рр. пока-
зав, що реалізація реформи бюджетної децентралізації дала по-
зитивні результати (таблиця 1). 

Рис. 1. Види дотацій, наданих місцевим бюджетам  з Державного 
бюджету України

Джерело: [2].

 
Рис. 1. Види дотацій, наданих місцевим бюджетам  з Державного бюджету 

України 
Джерело: [2]. 
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Як свідчать розрахунки, за 2016–2018 рр. загальний обсяг над-
ходжень місцевого бюджету збільшився на 3689,7 млн грн, або на 
84,9 %. Збільшення обсягу надходжень відбувалося як за дохода-
ми загального фонду (на 3506,5млн грн), так і за доходами спеці-
ального фонду (на 183,2 млн грн). В структурі доходів бюджету 
(без урахування трансфертів) основна частка доходів припадає на 
загальний фонд. Так, у 2018 р. питома вага загального фонду в об-
сязі доходів бюджету склала 93,4 % (у 2015 р. – 92,0 %). У цілому 
за 2016–2018 рр. чітко проявились негативні тенденції у плану-
ванні доходів. Результатом цього стало невиконання доходної час-
тини місцевого бюджету. Зокрема, у 2018 р. обсяг недоотриманих 
коштів становив 447,6 млн грн. Так, у 2016 р. фактичний обсяг 
надходжень був недовиконаний на 0,7 %, у 2017 р. – на 1,1 %, у 
2018 р. – на 5,6 %. 

Таблиця 1 
Обсяг надходжень місцевого бюджету  за 2016–2018 рр.  

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Джерело: розраховано авторами.
 
Важливого значення у формуванні доходів місцевого бюджету 

відіграють трансферти. Незважаючи на зростаючи обсяги влас-
них надходжень, трансферти відіграють важливу роль у форму-
ванні доходів місцевого бюджету (таблиця 2).

Результати реформи децентралізації дають позитивні резуль-
тати. Якщо у 2015 р. власні доходи бюджету складали 54,2 % від 
загального обсягу надходжень, тоді як у 2018 р. вони зросли до 
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2018 рр. чітко проявились негативні тенденції у плануванні доходів. Результатом 
цього стало невиконання доходної частини місцевого бюджету. Зокрема, у 2018 р. 
обсяг недоотриманих коштів становив 447,6 млн грн. Так, у 2016 р. фактичний 
обсяг надходжень був недовиконаний на 0,7 %, у 2017 р. – на 1,1 %, у 2018 р. – на 
5,6 %.  

 

Таблиця 1  
Обсяг надходжень місцевого бюджету  за 2016-2018 рр.  (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 

№ Фонд 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018/2016 

факт, 
млн 
грн 

вико-
нання, 

% 

факт, 
млн 
грн 

вико-
нання, 

% 

факт, 
млн 
грн. 

вико-
нання, 

% 

абсолют
ний 

приріст 
(+, -), 

млн грн 

темп 
при-

росту, 
% 

1 Загальний 
фонд 3999,1 99,3 5633,3 98,9 7505,6 94,4 +3506,5 87,7 

2 Спеціальни
й фонд 346,7 106,8 388,7 105,6 529,9 173,7 +183,2 52,9 

3 Разом 4345,8 99,9 6022,0 99,3 8035,5 97,3 +3689,7 84,9 
Джерело: розраховано авторами. 
  
Важливого значення у формуванні доходів місцевого бюджету відіграють 

трансферти. Незважаючи на зростаючи обсяги власних надходжень, трансферти 
відіграють важливу роль у формуванні доходів місцевого бюджету (таблиця 2). 

Результати реформи децентралізації дають позитивні результати. Якщо у 
2015 р. власні доходи бюджету складали 54,2 % від загального обсягу 
надходжень, тоді як у 2018 р. вони зросли до 59,4 %, або на 5,2 %. Найбільші 
темпи зростання власних доходів спостерігалися в 2017 р. Проте, незважаючи на 
позитивні тенденції, трансферти відіграють важливу роль у формуванні доходів 
місцевого бюджету.  

 
Таблиця 2  

Динаміка обсягів доходів місцевого бюджету за 2016-2018 рр. 

Роки 

Доходи місцевого бюджету, млн грн 
Питома вага 

власних 
надходжень, % 

без урахування 
трансфертів 

з урахуванням 
трансфертів 

2015 3547,6 5145,8 54,2 
2016 4345,8 7863,3 55,3 
2017 6022,0 10247,7 58,8 
2018 8035,5 13535,1 59,4 

Джерело: розраховано авторами. 
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59,4 %, або на 5,2 %. Найбільші темпи зростання власних доходів 
спостерігалися в 2017 р. Проте, незважаючи на позитивні тенден-
ції, трансферти відіграють важливу роль у формуванні доходів 
місцевого бюджету. 

Таблиця 2 
Динаміка обсягів доходів місцевого бюджету за 

2016–2018 рр.

Роки

Доходи місцевого бюджету, млн 
грн Питома вага 

власних 
надходжень, %

без урахування 
трансфертів

з урахуванням 
трансфертів

2015 3547,6 5145,8 54,2

2016 4345,8 7863,3 55,3

2017 6022,0 10247,7 58,8

2018 8035,5 13535,1 59,4

Джерело: розраховано авторами.

Як відомо з попереднього розділу, місцевий бюджет складається 
із загального фонду та спеціального фонду. Основою доходів міс-
цевих бюджетів є загальних фонд. Динаміка надходжень до загаль-
ного фонду характеризується даними, наведеними в таблиця 3.

Таблиця 3 
Обсяг і структура доходів загального фонду місцевого бю-

джету  за 2016–2018 рр.

Джерело: розраховано авторами.

 
Як відомо з попереднього розділу, місцевий бюджет складається із 

загального фонду та спеціального фонду. Основою доходів місцевих бюджетів є 
загальних фонд. Динаміка надходжень до загального фонду характеризується 
даними, наведеними в таблиця 3. 

 
Таблиця 3  

Обсяг і структура доходів загального фонду місцевого бюджету 
 за 2016-2018 рр. 

№ 
Групи доходів 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

млн грн % млн грн % млн грн % 

1 Податкові надходження 3886,4 97,2 5439,8 96,6 7263,3 96,8 
2 Неподаткові 

надходження 53,3 1,3 82,6 1,5 100,8 1,3 

3 Доходи від операцій з 
капіталом 59,5 1,5 110,9 2,0 141,5 1,9 

4 Усього 3999,1 100,0 5633,3 100,0 7505,6 100,0 
Джерело: розраховано авторами. 
 
Аналіз табл. 3 свідчить, що головним джерелом надходжень до бюджету є 

податкові надходження, частка яких знизилася з 97,2 % у 2016 р. до 96,8 % у 
2017 р. В цілому приріст за 2016 – 2018 рр. склав 3376,9 млн грн.  

Другою за розміром складовою частиною доходів місцевих бюджетів є 
дохід від операцій з капіталом, обсяг доходу збільшився за 2016- 2018 рр.  Їх 
частка зросла з 1,5 % у 2016 р. до 1,9 % у 2018 р. Третя група доходів – 
неподаткові надходження – займають незначну частку у доходах місцевого 
бюджету. Питома вага неподаткових надходжень за досліджуваний період 
практично не змінилася і становить 1,3 %. 

Оскільки податкові надходження складають основну частину доходів 
місцевого бюджету, розглянемо особливості їх динаміки. Основою податкової 
бази бюджету становлять надходження від податку на доходи фізичних осіб. За 
2016-2018 рр. обсяг надходжень від ПДФО зріс з 1987,1 млн грн до 
4064,8 млн грн. Частка надходжень від податку на доходи фізичних осіб у 
загальному обсязі податкових надходжень зросла з 51,1 у 2015 р. до 56,0 % у 
2018 р. Серед основних факторів зростання доходів місцевого бюджету склало 
збільшення прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати.  

Другою за обсягом податкових надходжень є податок на майно. Якщо у 
2016 р. надходження від цього податку забезпечували 20,3 % від загального 
обсягу податкових надходжень, тоді як у 2018 р. вони скоротилися до 17,8 %. 
Єдиний податок є третім за обсягом надходжень до місцевого бюджету. У 2018 р. 
податкові надходження від єдиного податку склали 1344,5 млн грн, що становить 
18,5 % від загального обсягу податкових надходжень (у 2017 р. відповідно 
18,4 %).  
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Аналіз табл. 3 свідчить, що головним джерелом надходжень до 
бюджету є податкові надходження, частка яких знизилася з 97,2 % 
у 2016 р. до 96,8 % у 2017 р. В цілому приріст за 2016–2018 рр. 
склав 3376,9 млн грн. 

Другою за розміром складовою частиною доходів місцевих 
бюджетів є дохід від операцій з капіталом, обсяг доходу збіль-
шився за 2016- 2018 рр.  Їх частка зросла з 1,5 % у 2016 р. до 1,9 % 
у 2018 р. Третя група доходів – неподаткові надходження – займа-
ють незначну частку у доходах місцевого бюджету. Питома вага 
неподаткових надходжень за досліджуваний період практично не 
змінилася і становить 1,3 %.

Оскільки податкові надходження складають основну частину 
доходів місцевого бюджету, розглянемо особливості їх динаміки. 
Основою податкової бази бюджету становлять надходження від 
податку на доходи фізичних осіб. За 2016–2018 рр. обсяг надхо-
джень від ПДФО зріс з 1987,1 млн грн до 4064,8 млн грн. Част-
ка надходжень від податку на доходи фізичних осіб у загальному 
обсязі податкових надходжень зросла з 51,1 у 2015 р. до 56,0 % 
у 2018 р. Серед основних факторів зростання доходів місцевого 
бюджету склало збільшення прожиткового мінімуму та розміру 
мінімальної заробітної плати. 

Другою за обсягом податкових надходжень є податок на май-
но. Якщо у 2016 р. надходження від цього податку забезпечували 
20,3 % від загального обсягу податкових надходжень, тоді як у 
2018 р. вони скоротилися до 17,8 %. Єдиний податок є третім за 
обсягом надходжень до місцевого бюджету. У 2018 р. податкові 
надходження від єдиного податку склали 1344,5 млн грн, що ста-
новить 18,5 % від загального обсягу податкових надходжень (у 
2017 р. відповідно 18,4 %). 

Вагомими джерелом місцевих доходів є акцизний податок, 
частка якого у 2018 р. склала 7,1 % проти 8,1 % у 2016 р. Слід за-
значити, що до місцевих бюджетів зараховується 13,44 % акциз-
ного податку з виробленого та ввезеного пального, а також 5 % 
від реалізації акцизних товарів суб’єктами роздрібної торгівлі. 

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України, податок на 
прибуток підприємств, які знаходяться у комунальній власності, 
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у повному обсязі зараховується до місцевого бюджету. У відпо-
відності до ст. 136 Податкового кодексу України, базова став-
ка податку складає 18 %. У 2018 р. надходження від податку на 
прибуток комунальних підприємств становили 36,3 млн грн, або 
0,5  % від загального обсягу податкових надходжень. Порівняно 
із 2017  р. обсяг надходжень зріс на 14,9 млн грн. 

Важливу роль у формуванні доходів місцевих бюджетів віді-
грає спеціальний фонд. Кошти, які акумулюються в ньому, ви-
користовуються місцевими органами самоврядування з метою 
фінансування окремих програм, в тому числі і програм розвитку 
[8]. Динаміка обсягу та структури надходжень до спеціального 
фонду місцевого бюджету характеризується наступними дани-
ми. У 2018 р. обсяг доходів спеціального фонду бюджету склав 
529,9 млн грн, що на 141,1 млн грн більше порівняно із 2017 р. 
Основним джерелом доходів спеціального фонду є власні надхо-
дження бюджетних установ. Їх частка зросла з 72,4 % у 2016 р. до 
77,8 % у 2018 р. В цілому за досліджуваний період приріст над-
ходжень становив 142,9 млн грн. 

Другим важливим джерелом спеціального фонду є надходжен-
ня від продажу землі. У 2018 р. питома вага доходів від прода-
жу землі становила 10,8 % проти 15,2 % у 2016 р. Порівняно із 
2017  р. доходи від продажу землі у 2017 р. зросли в абсолютному 
розмірі на 3,2 млн грн. 

Незначне місце в структурі податкових надходжень займає еко-
логічний податок, обсяг якого становив у 2018 р. становили лише 
1,0 млн грн. Це означає, що екологічний податок не забезпечує 
доходи місцевого бюджету значними надходженнями. 

Характеризуючи інші надходження, слід зазначити їх незна-
чний розмір. Серед названих доходів слід відзначити доходи у ви-
гляді процентів, отриманих від кредитів, наданих молодим сім’ям 
та одиноким матерям. 

Одним із негативних факторів, що стримує нарощування фі-
нансового потенціалу місцевих бюджетів, є недосконалість меха-
нізму адміністрування податку на майно. Зокрема, на місцевому 
рівні відсутні фінансові ресурси для інвентаризації землі та про-
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ведення її грошової оцінки [9]. Крім того, податок на нерухоме 
майно характеризується наявністю наступних проблем:

1) близько 90 % нерухомого майна на сьогодні не зареєстрова-
не в електронній базі реєстру прав власності на нерухоме майно, 
що є причиною недоотримання місцевими бюджетами податко-
вих надходжень;

2) непривабливість податку на майно для населення, що спри-
чинене проблемами з адміністрування. По-перше, податок на 
нерухоме майно втратив елітність, тобто податковий тягар несе 
значна кількість населення країни, яке не можна віднести до за-
можних верств. 

Крім того, слід зазначити, що потребує удосконалення адміні-
стрування оподаткування землі. На наш погляд, під час здійснен-
ня оподаткування необхідно враховувати хімічно-фізіологічні 
властивості землі (для земель, які призначені для вирощування 
сільськогосподарських культур), розташування та спосіб вико-
ристання. Це потребує розроблення прозорого механізму, який 
би знизив можливість для ухилення від сплати податку та вплив 
людського фактору. 

Оскільки податок на майно характеризується широким поши-
ренням та у випадку встановлення загального підходу до визна-
чення розмірів та суми його сплати (потребує урахування усіх 
особливостей об’єкта оподаткування у визначеному розмірі по-
датку для кожного окремого регіону, з урахуванням територіаль-
ного розміщення, хіміко-біологічних властивостей земель, спосіб 
її використання). На сьогодні власники однієї і тієї ж нерухомос-
ті, яка розташована у різних регіонах, сплачують різний податок. 
Це негативно впливає на матеріальний стан населення, оскільки 
більш фінансово потужні регіону мають можливість встановлю-
вати більш низькі ставки податку. Як наслідок, значна диферен-
ціація у сплаті податку за один і той же об’єкт. Вирішенням цієї 
ситуація можливо на основі переходу на єдину систему оподат-
кування. Тому, на нашу думку, буде доцільним встановити єдині 
ставки податку на майно, відмінне від земельної ділянки єдиними 
для всієї країни. У зв’язку з цим відпаде необхідність встановлен-
ня ставок податку місцевими органами самоврядування. 
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Внесення змін щодо змін у ставках податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, та в базі оподаткування буде 
сприяти, по-перше, надходженню додаткових фінансових ресур-
сів; реалізації принципу соціальної справедливості; зміни пріо-
ритетів у заощадженнях населення. В розвинених країнах цей по-
даток розглядається як податок на заможних. На жаль, в Україні, 
його величина не залежить від вартості об’єкта нерухомого май-
на. Всі ці заходи в кінцевому рахунку будуть сприяти наповненню 
місцевого бюджету країни. 

Аналіз формування місцевого бюджету засвідчив, що основни-
ми проблемами формування доходної частини бюджету є: слабка 
мотивація місцевої влади; низький рівень виконавчої дисципліни; 
низький рівень ресурсного забезпечення; недосконалість бюджет-
ного процесу. Незважаючи на зростання доходів місцевого бюдже-
ту, міжбюджетні трансферти займають значну частину доходів. Всі 
ці фактори є свідченням неефективної бюджетної системи.

Для подолання визначених недоліків у формуванні доходної 
частини місцевих бюджетів можна запропонувати систему заходів.

Як свідчать проведені у попередньому розділу розрахунки, 
основних джерелом формування доходів місцевих бюджетів ви-
ступає податок на доходи фізичних осіб. Відповідно до ст. 163 
ПКУ об’єктом оподаткування є загальний місячний (річний) опо-
датковуваний дохід, доходи з джерела його походження в Україні, 
а також іноземні доходи, які отримані з джерел за межами Укра-
їни. Таким чином, рівень оподаткування зачіпає значну кількість 
населення країни. 

Внаслідок реформування міжбюджетних відносин у процесі 
децентралізації бюджети сіл, селищ та міст районного значення 
втратили податок на доходи фізичних осіб як важливе джерело 
податкових надходжень. 

Отже, сплата ПДФО повинна передбачити, по-перше, зараху-
вання податку за місцем реєстрації (проживання) фізичної особи, 
що забезпечить фінансове вирівнювання місцевих бюджетів за 
даним показником; по-друге, стимулювання економічного розви-
тку територіальних громад з метою забезпечення зростання над-
ходжень податку до місцевих бюджетів. 
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Рис. 2. Заходи щодо збільшення доходної частини місцевих бюджетів
Джерело: [7].
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- зміни у порядку зарахування 
загальнодержавних податків; 

- запровадження нових 
фінансових інституцій; 

- зміни у складі місцевих 
податків та зборів; 

- активне використання 
запозичених коштів. 

- реалізація партнерської 
стратегії в оподаткуванні; 

- розширення повноважень 
місцевих органів влади щодо 
формування доходної частини 
місцевих бюджетів; 
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значенні міжбюджетних трансфертів); за бюджетною класифіка-
цією; в залежності від типу повноважень (доходи на здійснення 
власних повноважень, доходи на здійснення делегованих повно-
важень). Така класифікація дозволяє оцінити кожний вид надхо-
дження до місцевого бюджету з різних точок зору.

Внаслідок першого етапу децентралізації в Україні відбулася 
передача органам місцевого самоврядування додаткових бюджет-
них повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для 
реалізації їх основних функцій. Внаслідок змін до Бюджетного 
кодексу України забезпечено збільшення джерел формування до-
хідної бази місцевих бюджетів за рахунок передачі їм окремих 
доходів з державного бюджету: 100 % плати за надання адмі-
ністративних послуг, 100 % державного мита, 10 % податку на 
прибуток підприємств приватного сектору економіки, а також до 
місцевих бюджетів також зараховано 80 % екологічного податку 
(раніше  – 35 %). В результаті реформ збільшилися джерела фор-
мування доходної бази місцевих бюджетів за рахунок передачі 
окремих доходів з державного бюджету, запроваджено новий вид 
податку – акцизного податку з кінцевих продажів, розширення 
бази оподаткування податком на нерухомість. 

Аналіз доходів місцевого бюджету дозволи встановити, що 
основним методом фінансового вирівнювання доходів місцевих 
бюджетів є міжбюджетні трансферти. За останні роки відбули-
ся суттєві зміни у видах та порядку розрахунку міжбюджетних 
трансфертів. З 2015 р. в Україні з метою вирівнювання доходів 
місцевих бюджетів використовуються наступні види міжбюджет-
них трансфертів: базова дотація; субвенція; реверсна дотація; до-
даткові дотації.

З метою удосконалення міжбюджетних відносин запроваджено 
новий механізм міжбюджетних трансфертів – систему тотального 
збалансування місцевих бюджетів усіх рівнів замінено системою 
горизонтального вирівнювання, в основі якої лежить рівень по-
даткоспроможності територій. При цьому, вирівнювання здій-
снюється лише по одному податку – податку на доходи фізичних 
осіб, решта податкових надходжень залишаються у повному роз-
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порядженні місцевих органів влади. Нова система вирівнювання 
є стимулюючою, оскільки лише 50 % коштів бюджетів-донорів 
вилучається лише для вирівнювання спроможності інших тери-
торій, а не на користь державного бюджету. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

Вопрос обеспечения рациональности в формировании доходов местных 
бюджетов и поиск резервов их увеличения приобретают особую актуальность в 
условиях децентрализации. Ныне действующая система формирования доходов 
местных бюджетов, сформировавшаяся в Украине, характеризуется низкой долей 
их собственных доходов и увеличением объемов межбюджетных трансфертов. Это 
ограничивает финансовые возможности органов местного самоуправления и явля-
ется определяющим фактором, сдерживающим трансформационные преобразова-
ния в государстве.

Целью исследования является углубление теоретических основ и разра-
ботка практических рекомендаций по формированию доходов местных бюджетов 
с определением направлений усиления их роли в стимулировании социально-эко-
номического развития территорий в условиях децентрализации.

В статье раскрыта сущность местного бюджета как основы финансовой 
базы в условиях децентрализации. Приводится анализ формирования доходов 
местного бюджета в условиях децентрализации. Определяются перспективные 
направления формирования и использования средств местного бюджета, а также 
указывается на необходимость усиления инвестиционной составляющей местного 
бюджета. Предложены меры по совершенствованию механизма увеличения дохо-
дов местного бюджета.

Ключевые слова: местный бюджет; дефицит бюджета; государственные 
трансферты; дотации; местное самоуправление.
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IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF 
IMPLEMENTATION OF THE LOCAL BUDGET

The radical market changes taking place in Ukraine require the development of 
a new fiscal policy. One of the main principles of building the budget system of Ukraine 
is budget independence. This principle of building a budget system is becoming more 
widespread in the financial system of unitary states, to which Ukraine also applies.

The urgency of the problem of generating local budget revenues and the use of 
their funds has increased in the financial and economic crisis. Providing local governments 
with stable and sufficient financial resources is the key to becoming a capable and efficient 
local authority. Moreover, without the financial autonomy of local budgets with its numerous 
components and taking into account the tax potential of each territory, it is impossible to build 
and develop an effective national economy.

The purpose of the study is to deepen the theoretical foundations and to develop 
practical recommendations on the formation of local budget revenues with the identification 
of directions to strengthen their role in stimulating the socio-economic development of 
territories in the context of decentralization.

The analysis of local budget revenues allowed us to establish that the main method of 
financial equalization of local budget revenues is intergovernmental transfers. In recent years, 
there have been significant changes in the types and manner of calculating intergovernmental 
transfers. Since 2015, the following types of intergovernmental transfers have been used to 
equalize local budget revenues: basic subsidy; subvention; reverse grant; additional grants.

In order to improve intergovernmental relations, a new mechanism of 
intergovernmental transfers has been introduced - the system of total balancing of local 
budgets at all levels has been replaced by a horizontal equalization system based on the level 
of taxability of the territories. At the same time, the equalization is carried out only on one 
tax – the personal income tax, the rest of the tax revenues remain at the disposal of local 
authorities. The new equalization system is stimulating, since only 50 % of donor budget 
funds are earmarked only for balancing the capacity of other territories, and not for the benefit 
of the state budget.

Keywords: local budget; budget deficit; government transfers; subsidies; local 
self-government.
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MANAGEMENT TEAMS

The peculiarities of the creation of management teams in Ukraine at the pres-
ent stage of the information society to solve the tasks are investigated. As technology 
evolves, so does the responsibility of people for their work, and so for the sake of sim-
plification and productivity of the team began to appear in large organizations groups 
of people who share responsibilities. The method of solving problems with the help of 
“team thinking” significantly improves the work of the organization, such indicators as 
the number of ideas, creative approach to solving problems and teaming. The actual 
problems of the formation of separate direction in management are analyzed and ways 
of effective functioning of management teams are suggested. The article examines the 
modern experience of approaches to team management.

Keywords: management teams; management team; personnel management; 
professional activity of specialists; team building; management innovations; maritime 
complex; team thinking.

Introduction. The problem of team thinking is not very noticeable 
at first glance without a thorough consideration of its aspects.

By studying the exceptionally prevalent features of this information 
society product, one can then come across some negative aspects of 
this theory that can slow down the work of a team in a large company.

To begin with, you need to deal with the positive features of team 
thinking.
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First, it is a creative approach to solving the various problems that 
arise in the company over time.

Secondly, it is some different ideas for solving certain problems. 
Because this is a team that is practically the only mechanism, the ideas 
for solving the problems will be about the same as the number of peo-
ple included in this team.

Thirdly, it is, of course, a grouping of the team, which may not be 
very friendly at first.

Now, it is important to consider these positive qualities, on the oth-
er hand, revealing, accordingly, the disadvantages of this theory.

The approach to solving problems can be slowed down by different 
opinions in the team and the inability to reach a common opinion. This 
will create another problem beyond the original one, which has led to a 
conflict of opinion. These are two problems that will have to be solved 
quickly enough due to the force majeure obtained.

Similarly, the team may have good employees who do not want to 
contact other people in the company. Because of their good work, it 
will not be possible to downplay a position, which, of course, will not 
be a good influence on team thinking because this approach implies 
the creation of small groups in the company to solve the tasks. The 
one-size-fits-all solution is not supported in an information society that 
resembles democracy, which in turn is not a good form of government.

The relevance of the article is intended to understand more deeply 
these problems and find solutions, to make a comparative analysis of 
different approaches to management teams, as well as to understand 
the possibilities of application on the maritime complex.

The degree of investigation of the problem. Issues of manage-
ment teams are devoted to the work of such scientists as Versta  Y.  A., 
Gellert M., Novak K., Newstrom J. V., Davis K., Bazarov T. Yu., 
Zinkevich-Evstigneeva T. D., Frolov D. F., Grabenko T. M., Yakokka 
L., Chitra O. V., Borshch V. I., Kalinets K. S., Olenich A. V., Shats-
ka  Z.  Y., Thompson L., Martsinkovskaya O. B., Pomaz O. M., Shul-
zhenko I. V., Lyubchuk O. K. etc. In recent years, there has been a 
great deal of research in the scientific literature devoted to the study 
of management teams, their functionality and further effectiveness in 
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their work. Some papers have noted that the psychological aspect is 
also important. Work effectively the management team works effec-
tively when its members are friendly to one another. There must be 
camaraderie. The difference between mediocrity and talent lies in the 
feeling that members of the management team have in each other.

The effectiveness of management teams is also based on the fact 
that in the course of its functioning, “group thinking” is opposed to 
“team thinking”. Scientists have argued that group thinking is not pro-
ductive, because the team has one thought, and team thinking, on the 
contrary, helps to creatively solve problems.

Setting objectives of the article. The purpose is to substantiate the 
productive characteristic of “team thinking” in management teams.

Results. The transition from an industrial to a post-industrial and, 
finally, information society has led to a change in the main resource 
that information has become. In the context of continuous improve-
ment of mechanisms of work with information, the orientation to 
the knowledge of only one person significantly increases the risk of 
economic activity. And the high level of knowledge and professional 
activity of the specialists encourage their desire to participate in the 
management.

As a result, most organizations make management at various levels 
responsible for a broader range of tasks then anyone they can handle 
personally. For them to bear this responsibility, one or another form 
of collective management is created, based on the redistribution of 
responsibility.

In this sense, team building is at the forefront of managerial innova-
tions that are appropriate to implement at enterprises of the maritime 
economy. You should agree with Y. O. Verstau it is true that teamwork 
is a powerful tool for achieving synergy and contributing to maximum 
productivity in the process of solving common tasks. This effect is re-
flected at all stages of the team decision-making process and provides 
not only a choice of the best of them but also a creative, non-standard 
approach to the case [1].

A team should be understood as a social group in which informal 
relationships between its members may be more important than formal 
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ones, and the actual role and influence of the individual does not match 
his or her official status and weight [2].

The command principle is based on the thesis that operational tasks 
can be performed by individual employees, but to enhance the work of 
the organization, employees are grouped into permanent small groups. 
In these groups, the efforts of individual individuals complement each 
other. In such cases, when the efforts of the employees are interdepen-
dent, they act as a special team, which should solve professional tasks 
and achieve a high level of interaction [3, p. 85].

For psychology, teamwork involves the formation of a special way 
of interaction of people in an organized group, which allows them to 
effectively realize their energy, intellectual and creative potential ac-
cording to the strategic goals of the organization.

Based on the chosen mission and purpose of the team, the appro-
priate type of joint activity is determined, namely: jointly-individual, 
jointly-consistent, jointly-cooperative or jointly-creative. In turn, the 
type of joint activity is the basis for choosing the formal structure of 
the team with its leadership, role composition, the list of knowledge, 
skills, and competencies that must have team members, task deadlines, 
and degree of control over execution by management, etc. [4].

Now we can talk about the formation of a separate direction in man-
agement – team management, which is related to the following trends 
in the field of organizational development and high-performance man-
agement.

1. Modern organizations are characterized by pronounced tenden-
cies to structural complexity, which requires the introduction of more 
effective organizational forms and methods of collective management, 
which would minimize the time of decision making and at the same 
time improve its quality. The situation can be solved by creating a 
well-formed management team.

2. Almost all organizations that are successfully developing and 
are characterized by high competitiveness, work first and foremost. In 
this sense, they create innovative units that are characterized by high 
mobility of organizational structures, depending on changing tasks. 
Their successful operation is based, in particular, on the creation of 
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an atmosphere of creative search, as well as a team of like-minded 
people who take responsibility for the prospects of development of the 
organization together with the administration, which is essentially a 
manifestation of the team approach in innovative management.

3. Increasing the productivity of managerial work depends on the 
realization that a manager of any rank is associated with the creation 
of a collective product of labor. In this sense, the introduction of a 
“spirit of command” is of great importance as a motivating factor for 
improving the productivity of the organization as a whole.

4. Modern executives view the culture of the organization as a pow-
erful strategic tool that allows you to orient all units and individual 
professionals to common goals, mobilize employee initiative and fa-
cilitate productive communication between them. In this sense, the ef-
fect of the team, its public recognition comes after long work together 
and real successes [5].

There is no universally recognized unified interpretation of the term 
management team, however, logically, it is a group of leaders of differ-
ent levels, linked informally by the unity of understanding of the per-
spective of the organization and methods of its achievement, pursuing 
a single coherent policy with a view to achieving the goals set in the 
conditions resource constraints.

The expediency of using teams as a form of collective management 
is indisputable in cases where management at different levels is forced 
to take responsibility for a wider range of tasks than one that can be 
dealt with personally. And within the team, there can be a constant 
redistribution of responsibility with a change in the parity of authority. 
On the other hand, to ensure that this redistribution does not turn into 
a kind of “transfer of the chip”, it is necessary to ensure a high level of 
professionalism of each member of the management team.

The psychological aspect is also important. After all, as L. Jakocka 
rightly remarked, to work as an effective management team, its mem-
bers must treat each other humanly, love each other. There must be 
camaraderie. The difference between mediocrity and talent lies in the 
feeling that members of the management team have in each other [6].

The effectiveness of management teams is also based on the fact 
that in the course of its functioning, “group thinking” is opposed to 
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“team thinking”. And if group thinking is usually based on a predilec-
tion for the choice of one thought (linear approach), then “command” 
aims at identifying different, even conflicting, opinions (nonlinear ap-
proach, which justifies the multiplicity of decisions). When “group 
thinking” syndrome is triggered, the total effect of team members’ in-
tellectual efforts is lower than that of individual team members. In the 
case of “team thinking”, people are free to express their thoughts and 
create a synergy effect without feeling pressure from their leaders or 
colleagues [7].

On the other hand, it should be remembered that the managerial 
staffing capacity is always limited when forming a management team. 
After all, in the context of teamwork, there is a phenomenon of “lack 
of managerial stars” when a specialist who was successful in one or-
ganization, when moving to a new organization (or a new team) will 
not be as successful, because it has other organizational conditions of 
activity. Thus, the manager must be satisfied with the average level of 
professionalism of the subordinates and create the necessary condi-
tions for their professional growth in the process of further activity [8].

At B. Takman’s suggestion, the path most teams take to achieve 
high performance is often divided into 5 stages: formation, shock, nor-
malization, embodiment, dissolution [9, p. 388].

Other scholars, such as K. S. Kalinets, point out that team forma-
tion is a dynamic process; moreover, some teams are in a state of per-
manent change and never achieve stability. However, even in this case, 
there is a general pattern for the evolution of most teams: formation, 
shock, normalization, task completion and dissolution [10].

At the enterprises of the maritime complex, teams can be formed, 
both in the course of the implementation of individual innovation 
projects and in the context of the current activity of each enterprise 
to create new products or services, search for creative ideas, ways to 
increase sales, etc. [11, p.138]. Also, management teams can be intra- 
and inter-sectoral.

To quantify the effectiveness of the management team, it is possible 
to use the Steiner formula [12, p. 84]:
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                                 AP = PP + S – T,                                  (1)

where: AP is the actual performance;
PP – potential productivity;
S – synergy;
T – threats of activity.

According to the formula (1) (actual team performance is deter-
mined by three factors: potential productivity, synergism, and threats.

Potential performance depends on the requirements and resourc-
es available, the professional competencies of the manager and team 
members, and the tasks that the team needs to accomplish. Synergy 
reflects the options that can be improved by teamwork compared to 
individuals (1 + 1> 2). And threats are mistakes in team interaction 
that can arise in the event of a lack of coordination or motivation  
(1 + 1 <2).

In terms of specific approaches to team management, Agile, Scrum, 
Kanban, and APF have gained the most popular in recent years (Table 1).

It should also be emphasized that working in a management team 
implies that each member of the group identifies himself or herself as 
a specialist belonging to a particular social group. That is why employ-
ees are often sorely distracted from their workplace, even when there 
is another, more financially attractive offer [14, p. 25].

A competitive team should be understood as the highest level of its 
development. The need to form such teams is due to the strong com-
petition, which due to some socio-economic and socio-psychological 
reasons is observed today in all types of organizations. The essential 
characteristics of a competitive team are the following:
- each team member has a competitive personality;
- each team member perceives competition as an impetus for their 

self-improvement;
- rapid adaptation to changes in the world;
- the indifference of all members of the team - like-minded in their 

business;
- rate on continuous professional improvement;
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- support for high creativity, including the constant generation of 
new, original ideas [15].

Table 1
Characteristics of some approaches to team management

Source: Compiled by the authors [13].

Therefore, the management team must be formed in such a way that 
its members simultaneously achieve financial well-being and social 
status and at the same time perform their functions qualitatively. The 
key to such effective team activity is the distribution of role functions. 
All team roles are divided into target and supportive. Team members 
performing targeted roles direct their energy to solve problems facing 
the team, and team members performing supporting roles help to sup-
port and enhance team members’ activities.

Approaches Characteristic Possibility of application in 
the maritime complex 

Agile Principles: Individuals and interactions outweigh 
processes and tools, customer engagement, and 
response to change throughout the plan. The project 
team runs iterative cycles, with a mandatory 
evacuation of the results at the end of each. 
Depending on the results of these assessments, the 
deadlines may be modified to better meet the client's 
needs. Continuous collaboration is a key aspect, both 
within the project team and among all stakeholders. 

Sea freight and passenger 
transportation, cruise 
tourism.  

Scrum  There is a small team led by a Scrum wizard whose 
main job is to remove all obstacles to the work of the 
team, increasing its effectiveness. The team runs 
short cycles called “sprints”. 

Projects in tourism and 
recreation. 

Kanban Project teams create visual representations of their 
tasks (using notes on the boards or through software 
applications) and move them through specific stages 
defined in advance to see the progress of the whole 
and the individual elements, as well as each 
participant's tasks and possible problems. 

Any team activity at all 
levels of management. 

APF The project undergoes a series of iterations, and at 
the end of each team evaluates the preliminary 
results to increase efficiency and translate best 
practices. Stakeholders can also modify the project 
framework at the beginning of each stage to improve 
the result. 

Realization of projects in 
shipbuilding. 

 Source: Compiled by the authors [13]. 
 
It should also be emphasized that working in a management team implies that 

each member of the group identifies himself or herself as a specialist belonging to a 
particular social group. That is why employees are often sorely distracted from their 
workplace, even when there is another, more financially attractive offer [14, p. 25]. 

A competitive team should be understood as the highest level of its 
development. The need to form such teams is due to the strong competition, which 
due to some socio-economic and socio-psychological reasons is observed today in all 
types of organizations. The essential characteristics of a competitive team are the 
following: 

 each team member has a competitive personality; 
 each team member perceives competition as an impetus for their self-

improvement; 
 rapid adaptation to changes in the world; 
 the indifference of all members of the team - like-minded in their business; 
 rate on continuous professional improvement; 
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For the members of the team implementing the target, roles are character-
ized by the following qualities: initiative, search for alternatives, exchange 
of views, information processing, control over implementation, summariz-
ing. The member of the team performing the target role carries a huge func-
tional load, so the execution of several target roles by one person at the same 
time is not desirable. In turn, team members who play supportive roles are 
friendly, responsive, positively appraise others, create harmony, eliminate 
conflicts, reduce tensions, and are ready to compromise.

Like the roles, the professional knowledge of each manager cannot 
be the same but depending on his place in the management team, as 
well as in the hierarchy of the organization. In these circumstances, 
the specialization of each manager, differentiation of types of manage-
ment work, coordination of joint and functional actions are the guar-
antee of effective functioning of the management team.

Besides, for maximum efficiency, the management team should be 
flexible and dynamic. Therefore, not only emotional integration and 
achievement of results within the framework of management tasks but 
also the ability to respond quickly to external and internal changes 
becomes important for its participants. In this context, it is important 
to create an appropriate information environment and technological 
support, both within individual teams and within the enterprise or or-
ganization as a whole. After all, quite a few software products have 
emerged in recent years to assist team management work. In partic-
ular, Google services simplify teamwork, Proficonf continually im-
proves team communication processes, and makes it easier to control 
individual project tasks with the Trello application.

Thus, in Ukraine, there is both a request from the enterprises of the 
maritime complex and the appropriate organizational capabilities for 
the effective functioning of management teams. The creation of teams 
should be carried out using mechanisms that cover both the interests of 
enterprises, as well as personal aspects and the internal motivation of 
managers. Among the factors that impede the implementation of com-
mand forms of management can be highlighted by their lack of flex-
ibility in the need for urgent decision-making, the need for tangible 
costs to create a team and resistance from individual managers who 
are accustomed to working independently.
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Conclusions and recommendations. The problem of team think-
ing is a complex aspect of management, both from a psychological 
point of view and from a managerial point of view. The concepts are 
similar to group thinking.

On the one hand, there are advantages: creative ideas, rapid problem 
solving and a close-knit team. However, each theory has its drawbacks.

Each team has staff that is in one way or another contacted.
Some workers are very good at their individual qualities but find it 

difficult to reach the group. Regardless of the position occupied by an 
employee, it can be effective in a separate job. On the one hand, we 
have a good employee who does not want to be fired, and on the other, 
a threat to team thinking and teamwork. This is the first problem.

The second is that, even in like-minded people, there can be differ-
ences in a friendly team on a particular issue. At this point, a compe-
tent approach from a psychological point of view is needed. A creative 
approach to solving this problem will not help here because there will 
be a clash of interests within the team. And the solutions to this prob-
lem already take a time that could be spent on another issue. This 
will cause a slowdown in the work of the team, which will not lead 
to a positive result in solving the initial task. The article presented a 
formula for identifying the necessary primary information about the 
effectiveness of the team.

Foreign scientists have identified several approaches to team man-
agement, the article considered four approaches:

Agile is continuous collaboration with the client
Scrum - remove all obstacles to the work of teams
Kanban is a visual representation of tasks
APF - Stakeholders can amend.
Based on the analysis of these approaches, we have identified the 

possibilities of their application in the maritime complex.
In conclusion, I can say that the key factor is to achieve a certain 

social status, both for the company as a whole, and personally for each 
employee, and certainly the financial profit of the organization in the 
most effective functioning of teams.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМАНДЫ 

Исследуются особенности создания управленческих команд в Украине на 
современном этапе информационного общества для решения поставленных задач. 
С развитием технологий растет и ответственность у людей за их работу, следова-
тельно, для упрощения и производительности работы коллектива начали в боль-
ших организациях появляться группы людей, которые распределяют между собой 
обязанности. Метод решения проблем с помощью «командного мышления» зна-
чительно улучшает работу организации, такие показатели, как: количество идей, 
креативный подход к решению проблем и сплочения коллектива. Проанализиро-
ваны актуальные проблемы формирования отдельного направления в управлении 
и предложены пути эффективного функционирования управленческих команд. В 
статье рассмотрено современный опыт подходов к менеджменту команд.

Ключевые слова: управленческие команды; менеджмент; управление 
персоналом; профессиональная активность специалистов; формирование команд; 
управленческие инновации; морехозяйственный комплекс; командное мышление.
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УПРАВЛІНСЬКІ КОМАНДИ

Досліджуються особливості створення управлінських команд в Україні на 
сучасному етапі інформаційного суспільства для вирішення поставлених завдань. 
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З розвитком технологій зростає і відповідальність у людей за їх роботу, отже, для 
спрощення і продуктивності роботи колективу почали у великих організаціях 
з’являтися групи людей, які розподіляють між собою обов’язки. Метод розв’язання 
проблем за допомогою «командного мислення» значно покращує роботу організа-
ції, такі показники, як: кількість ідей, креативний підхід до розв’язання проблем і 
згуртування колективу. Проаналізовано актуальні проблеми формування окремо-
го напрямку в управлінні та запропоновано шляхи ефективного функціонування 
управлінських команд. У статті розглянуто сучасний досвід підходів до менедж-
менту команд.

Ключові слова: управлінські команди; менеджмент; управління персона-
лом; професійна активність фахівців; формування команд; управлінські інновації; 
морегосподарський комплекс командне мислення.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСОБЛИВИЙ 
ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядається проблема управлінського капіталу сучасної орга-
нізації. Це поняття порівнюється з іншими видами капіталу організації, які най-
частіше помилково об’єднуються: інтелектуальним та фізичним. Розкрито сучасне 
значення поняття «управлінський капітал», визначено його вплив на ефективність 
діяльності організації. Надано визначення та представлено спільні функціональні 
елементи основних видів капіталу у порівнянні з управлінським. Систематизовано 
взаємозв’язки між управлінським, інтелектуальними та фізичним капіталами.

Ключові слова: управлінський капітал; конкурентоспроможність органі-
зації; капітал організації; менеджмент; структура капіталу; інтелектуальний капі-
тал; професіоналізація управлінської діяльності.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному 
світі все більшого значення набуває інформація, знання та вдале 
вміння ними користуватися. Це основна зброя в конкурентній бо-
ротьбі з іншими підприємствами. На сьогоднішній день залучити 
«відчутні» ресурси, такі як гроші, обладнання, приміщення, не 
залишається проблемою. Набагато складніше оволодіти знання-
ми, ідеями та кадрами, котрі в дійсності є генераторами прибутку 
сучасної організації та представляють собою її основний фактор 
конкурентоздатності.
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Отже, на сучасному етапі економіки наявність та розвиток 
управлінського капіталу для підприємств, які прагнуть мати кон-
курентну перевагу, є нагальною потребою. Але, через те, що да-
ний термін та поняття набуває актуальності лише зараз, постають 
питання із відокремленням та взагалі розумінням особливостей 
управлінського капіталу, чим він відрізняється від інших капіта-
лів та як він формується.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема управ-
лінського капіталу є досить не розкритою. Цьому питанню при-
свячено незначна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних вче-
них-економістів та менеджерів. Дослідження сутті поняття управ-
лінського капіталу, його складових, ролі у процесі становлення та 
професіоналізації управлінської діяльності розглянуто у наукових 
працях Е. А. Кузнєцова, А. Деменета, тощо.

Постановка завдання. Мета цієї статті полягає у розкритті 
значення терміну «управлінський капітал» у сучасній економіці 
та представити структуру його взаємозв’язків з іншими видами 
капіталу. На основі цього, пояснити різницю між управлінським 
капіталом, інтелектуальним капіталом та фізичним через розроб-
ку спільних функціональних елементів цих видів капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. У період глоба-
лізації економіки та вільного пересування робочої сили, поряд 
із такими процесами як ускладнення економічних систем та їх 
взаємовідносин, можна побачити, що розрив між тими, хто адап-
тується під цю систему та тими, хто залишається позаду, стає 
все більше. Постає питання, у чому полягає формула успіху і що 
об’єднує всіх гравців на ринку. Можна побачити, що існує деяка 
залежність між розвитком людського капіталу та адаптивністю 
підприємства через те, що людський капітал складається з розу-
мових здібностей, здатності подолання складностей, аналізу на-
вколишнього середовища та інших спеціальних навичок – факто-
рів інноваційного розвитку.

Управлінський капітал являє собою сукупність організаційно-
го, споживчого і людського капіталу. Це весь сумарний інтелекту-
альний ресурс, що є доступним управлінцям для використання. 
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Управлінський капітал потребує постійного розвитку, тому що 
саме його складові – інтелектуальний та, особливо, людський ка-
пітали, про який ми говорили вище – є конкурентоспроможним 
фактором і в настільки динамічний час на його розвиток необхід-
но робити наголос.

Розвиток індустріальної економіки, зростання ролі інновацій 
у всіх сферах людської життєдіяльності фактично зростає завдя-
ки ролі капіталу. Щодня капіталізація ресурсів відбувається, при-
зводячи до зростання ролі висококваліфікованого менеджменту, 
щоб керувати цим явищем. Для розвитку інтелектуального капіта-
лу, спеціалістів, персоналу на підприємстві необхідно, по-перше, 
самому менеджеру бути на високому рівні, розуміти важливість 
управлінського капіталу, знатися на його розвитку та використанні.

Управлінський капітал – це здатності керівників компанії орга-
нізовувати спільну роботу співробітників за рахунок відповідної 
організаційної структури, узгоджуючи при цьому загальні цін-
ності і цілі компанії для підтримки ефективної взаємодії елемен-
тів, із метою отримання подальшої вигоди у вигляді прибутку.

Категорія «управлінський капітал» сприймається як особлива, 
можна навіть сказати, «мета-форма» інтелектуального капіталу, 
яка увійшла в науковий обіг зовсім нещодавно та, на жаль, досить 
часто не визнається як самостійний вид капіталу. Як результат, 
менеджер втрачає важливу долю впливу на організацію та всі її 
структури. В такі моменти, саме інтелектуальний капітал як не-
матеріальний актив стабільно залишається фактором високої кон-
курентоспроможності підприємств.

Треба зазначити, що цьому питанню приділили свою увагу в 
наукових дослідженнях багато вчених. Проте існують деякі роз-
ходження у теорії. Для цього, необхідно уточнити, що саме в на-
шому розумінні входить до поняття інтелектуальний капітал та в 
чому він себе проявляє (рис. 1). 
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Рис 1. Структура інтелектуального капіталу
Джерело: [1, c. 43]

З рис. 1 можна побачити, що саме людський, споживчий (чи 
клієнтський), організаційний капітали входять до структури інте-
лектуального капіталу. Але це не надає нам повної картини, якщо 
не розуміти суті складових цих елементів [2].

Людський капітал – це сформований або розвинений у резуль-
таті інвестицій і накопичений людьми (людиною) певний запас 
здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, які цілеспрямо-
вано використовується в тій чи іншій сфері суспільного вироб-
ництва, сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому 
впливає на зростання доходів (заробітків) його власника [3]. 

Структура людського капіталу включає в себе:
− набутий запас знань та вмінь;
− можливість ефективного використання навичок;
− мотивацію та творчі здібності;
− моральні цінності, які являються невід’ємною частиною кож-

ної людини;
− культура праці, яка може залучати людей до роботи.

Основне завдання у цьому контексті, яке постає перед управ-
лінцем, полягає в оперуванні даними «пакетом» співробітника, 
інвестуванні фінансових коштів, мотивації і підвищення рівня 
професіоналізму людського ресурсу. В такому випадку, це при-
зводить до підвищення продуктивності праці, збільшення доданої 
вартості продукту і збільшення обсягу прибутку.

Організаційний капітал – це друга складова управлінського ка-
піталу, що означає сукупність організаційних знань, здібностей 
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та можливостей, отриманих внаслідок використання організацій-
ного потенціалу. Організаційний капітал як складова частина ін-
телектуального капіталу, має відношення до організації в цілому. 
Цей вид капіталу відповідає за те, як людський капітал, перетво-
рюючи інформацію, використовується в організаційних системах 
[4]. Він має відношення саме до питань організації в цілому та 
формується з:
− технології та інноваційних засобів виробництва;
− процесів між різними елементами підприємства та комуніка-

ції;
− винаходів, ноу-хау тощо, які використовує підприємство;
− організаційної структури, що сформовано на підприємстві;
−  насиченості та розвиненості культури організації [5].

Організаційний капітал можна описати як впроваджені або 
інституціалізовані знання, які зберігаються за допомогою інфор-
маційних технологій в доступних і легко розширювальних базах 
даних. Тобто це знання, якими володіє організація, а не її окремі 
працівники. У тому числі, до організаційного капіталу відносить-
ся і власність на результати інтелектуальної діяльності та інтелек-
туальний продукт, що входить в сукупність об’єктів авторського і 
винахідницького права, тобто інтелектуальна власність організа-
ції. Суперечливий менеджмент може призвести до неефективно-
го використання організаційного капіталу, втрати конкурентних 
переваг організації, втрати часу та інших ресурсів при прийнятті 
стратегічно важливих рішень.

Споживчий капітал – сукупність відносин підприємства із зо-
внішнім середовищем та їх прояв за допомогою ділової репутації 
та брендів, які сприяють підвищенню прибутковості організації 
та отриманню конкурентних переваг [4]. Складається зі зв’язків і 
стійких відносин з клієнтами і споживачами. Основними елемен-
тами споживчого капіталу є:
− зв’язки та контакти з клієнтами;
− інформація о клієнтах, що представлена базою даних;
− лояльність клієнтів, які готові повернутися за послугами / то-

варами;
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− торгова марка;
− бренд;
− тощо.

Отже, можна зробити висновок, що до головних цілей фор-
мування споживчого капіталу можна віднести створення такої 
структури, яка дозволяє споживачеві продуктивно спілкуватися з 
персоналом організації. 

Всі три елементи інтелектуального капіталу з’єднує в діяль-
ності компанії менеджер – носій управлінського капіталу, що 
впливає на розвиток інтелектуального капіталу і на ефектив-
ність діяльності компанії в цілому. Знання, здібності й інформа-
ція об’єднуються завдяки системі менеджменту. Саме цей факт 
дозволяє нам признати факт наявності управлінського капіталу і 
включити в його структуру інтелектуального капіталу підприєм-
ства, визначаючи його як сукупність управлінських здібностей, 
знань, умінь, досвіду та управлінських рішень, що дають можли-
вість отримувати дохід компанії. 

Спільні функціональні елементи чотирьох основних капіталів, 
які акумулює в собі менеджер, таким чином, формують, на нашу 
думку, управлінський капітал (табл. 1).

Особливим фактором в проблемі управлінського дослідження 
інтелектуального капіталу організації є виділення власне такої 
категорії як управлінський капітал. Безсумнівно, це найбільш ак-
тивна та динамічна частина людського капіталу організації, яка 
не тільки сама прихильна до постійного і систематичного про-
фесійного розвитку, а є рушійною силою в удосконаленні всього 
спектру якостей в цілому людського капіталу організації. Також 
необхідно відзначити, що якість організаційного капіталу цілком 
визначається якістю і професійною компетенцією управлінських 
кадрів і, до певної міри, є результатом діяльності системи ме-
неджменту організації [1, c. 34].
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Таблиця 1
Спільні функціональні елементи основних капіталів

Джерело:  сформовано авторами на основі [4, 6, 7, 8].

З таблиці 1, можна зрозуміти, що управлінський капітал фор-
мується не лише завдяки внутрішнім ресурсам менеджера (як ін-
телектуальний), але і включає в себе інші види капіталу, що ство-
рює адекватну базу, при правильній імплементації якої, цілі сис-
теми підприємства можна переносити на національний чи міжна-
родний рівень, як це робиться із франшизами. Гарним прикладом 
цього методу роботи є McDonalds та його система менеджменту, 
де керівництво з роботи для персоналу налічує понад 700 сторі-
нок, на яких детально описується все: температура приготування 
тієї чи іншої страви, правила обслуговування клієнтів, особли-
вості корпоративного стилю тощо. Завдяки дотриманню цих пра-
вил ресторани мережі і досягають еталонної налагодженості всіх 

 

Управлінський капітал  

Інтелектуальний 
капітал  

Людський 
капітал 

Споживчий 
капітал 

Організаційний 
капітал  

Інформаційна – процес 
накопичення, 
систематизації і 
оптимізації знань 

Економічна – 
прискорення 
приросту прибутку 
на підприємстві 

Іміджева / 
репутаційна – 
створення бренду, 
який впливає на те, 
як клієнт сприймає 
компанію  

Інтелектуальна – 
акумулювання 
авторських прав і 
винаходів 

Інтеграційна – 
об'єднання знань з 
різних сфер діяльності з 
метою перетворення в 
новий продукт 

Культурна – 
створення 
моральних 
цінностей та 
сприятливої робочої 
обстановки 

Інформаційна – 
зберігання та 
обробка інформації 
про клієнтів, 
відстеження 
перебігу операцій з 
ними 

Інструментальна – 
дозволяє реалізовувати 
людський потенціал 
працівників 

Охоронна – охорона 
результатів 
інтелектуальної праці за 
допомогою 
використання їх на 
підприємстві 

Стимулююча – 
розробка методів 
мотивації і 
стимулювання 
персоналу 

Раціональності – 
налагоджена 
система збуту 
підприємства поряд 
із вибором 
найоптимальніших 
каналів збуту 

 

Джерело:  сформовано авторами на основі [4, 6, 7, 8]. 
 
Особливим фактором в проблемі управлінського дослідження 

інтелектуального капіталу організації є виділення власне такої категорії як 
управлінський капітал. Безсумнівно, це найбільш активна та динамічна 
частина людського капіталу організації, яка не тільки сама прихильна до 
постійного і систематичного професійного розвитку, а є рушійною силою в 
удосконаленні всього спектру якостей в цілому людського капіталу 
організації. Також необхідно відзначити, що якість організаційного капіталу 
цілком визначається якістю і професійною компетенцією управлінських 
кадрів і, до певної міри, є результатом діяльності системи менеджменту 
організації [1, c. 34]. 

З таблиці 1, можна зрозуміти, що управлінський капітал формується не 
лише завдяки внутрішнім ресурсам менеджера (як інтелектуальний), але і 
включає в себе інші види капіталу, що створює адекватну базу, при 
правильній імплементації якої, цілі системи підприємства можна переносити 
на національний чи міжнародний рівень, як це робиться із франшизами. 
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процесів, дотримання фірмових стандартів, незалежно від країни, 
культурних особливостей та інших факторів, що також викликає 
довіру клієнтури [9]. 

Дослідження Світового банку свідчать, що структура націо-
нального багатства розвинених країн вміщує у середньому 16 % – 
фізичного капіталу, природного – 20 %, та 64 % – людського капі-
талу. В Японії та Німеччині останній показник досягає 80 % [10]. 

Але треба також розуміти різницю між управлінським капіта-
лом та фізичним капіталом, який також займає важливе місце у 
структурі сукупного капіталу організації.

Фізичний капітал – це виробничий фактор тривалого користу-
вання (основний капітал), він бере участь у виробництві протягом 
багатьох років. [11]. 

Властивостями, що є спільними як для управлінського капіта-
лу, так і для фізичного, є:

− формуються завдяки інвестуванню та вкладенню ресурсів 
у певну галузь;

− приносять дохід підприємству; 
− піддаються зносу;
− це ресурс, який можна нарощувати, а не тільки зберігати. 
Відмінності між цими видами капіталу наведені у таблиці 2.

Таблиця 2 
Відмінності фізичного та управлінського капіталу

Джерело: [1, c.  44].

 

Категорія Фізичний капітал Управлінський капітал 

Джерело формування Матеріальна природа Нематеріальна природа 

Націленість Витрати в минулому Результати у майбутньому 

Процес накопичення  Адитивний (додавання 
шляхом складання) 

Сінергійний 

Метод оцінки Переважно вартісна оцінка Комбінація вартісної та невартісної 
оцінки  

Власність Підприємство володіє 
всією сукупністю капіталу 

Підприємство володіє капіталом 
лише частково  
 

Носій Не має конкретної 
прив’язки до міста чи 
особи 

Невід’ємний від свого носія – 
людини 

Джерело: [1, c.  44]. 
 

Слід також зауважити, що цікавим взаємозв’язком між цими двома 
видами капіталу є те, що підвищення продуктивності та ефективності 
використання фізичного капіталу організації без залучення додаткових 
активів можна використовувати як показник продуктивності управлінської 
праці, яка і є джерелом нововведень в підвищенні ефективності 
діяльності [12]. Підемо від зворотного. Статистика стверджує, що при 
збільшенні інтенсивності управління знаннями на 1 % схильність до 
інновацій зростає на 4 %, а продуктивність праці – на 3 % [13]. Через це, 
можна зробити висновок, що існує кореляція та прямий зв’язок між фізичний 
та управлінським капіталом, де останній постає важливим чинником у 
розвитку підприємства, який може виступати аналогом інвестицій протягом 
певного часу, та постає незалежним видом «мета-капіталу». 
 Але, все одно, не слід забувати, що ці види капіталу, перш за все, є 
компліментарними, що говорить про те, що вони доповнюють один одного, 
ніж заміщають та, очевидно, не можуть виконувати всі функції в організації. 
Як і інтелектуальний не може виконувати всі функції управлінського 
капіталу, так і останній постає як незалежний та важливий «паззл» у 
структурі сукупного капіталу організації, який потребує визнання та 
розвинення відповідними структурами на мікро-, мезо- та макрорівнях.  
 Висновки та пропозиції. Цілком очевидно, що управлінський капітал 
постає «мета-формою» над іншими капіталами, такими як людський, у який 
входить структурний і клієнтський капітал, а також фізичний. Управлінський 
капітал є компліментарним видом, що поєднує та «склеює» важливі елементи 
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Слід також зауважити, що цікавим взаємозв’язком між цими 
двома видами капіталу є те, що підвищення продуктивності та 
ефективності використання фізичного капіталу організації без за-
лучення додаткових активів можна використовувати як показник 
продуктивності управлінської праці, яка і є джерелом нововве-
день в підвищенні ефективності діяльності [12]. Підемо від зво-
ротного. Статистика стверджує, що при збільшенні інтенсивності 
управління знаннями на 1 % схильність до інновацій зростає на 
4 %, а продуктивність праці – на 3 % [13]. Через це, можна зроби-
ти висновок, що існує кореляція та прямий зв’язок між фізичний 
та управлінським капіталом, де останній постає важливим чин-
ником у розвитку підприємства, який може виступати аналогом 
інвестицій протягом певного часу, та постає незалежним видом 
«мета-капіталу».

Але, все одно, не слід забувати, що ці види капіталу, перш за 
все, є компліментарними, що говорить про те, що вони доповню-
ють один одного, ніж заміщають та, очевидно, не можуть вико-
нувати всі функції в організації. Як і інтелектуальний не може 
виконувати всі функції управлінського капіталу, так і останній 
постає як незалежний та важливий «паззл» у структурі сукупного 
капіталу організації, який потребує визнання та розвинення від-
повідними структурами на мікро-, мезо- та макрорівнях. 

Висновки та пропозиції. Цілком очевидно, що управлінський 
капітал постає «мета-формою» над іншими капіталами, такими 
як людський, у який входить структурний і клієнтський капітал, 
а також фізичний. Управлінський капітал є компліментарним ви-
дом, що поєднує та «склеює» важливі елементи підприємства, 
впровадження якого є вагомим етапом у досягненні бажаного 
конкурентоспроможного стану організації.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСОБЕННЫЙ 
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматривается проблема управленческого капитала современ-
ной организации. Это понятие сравнивается с другими видами капитала организа-
ции, которые чаще всего ошибочно объединяются: интеллектуальным и физиче-
ским. Раскрыто современное значение понятия «управленческий капитал», опре-
делены его влияние на эффективность деятельности организации. Дано определе-
ние и представлены общие функциональные элементы основных видов капитала, 
в сравнении с управленческим. Систематизированы взаимосвязи между управлен-
ческим, интеллектуальными и физическим капиталами.

Ключевые слова: управленческий капитал; конкурентоспособность ор-
ганизации; капитал организации; менеджмент структура капитала; интеллектуаль-
ный капитал; профессионализация управленческой деятельности.
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MANAGERIAL CAPITAL AS A SPECIAL 
FACTOR OF THE MODERN ORGANIZATION’S 
COMPETITIVENESS

In the modern economic state and capitalistic society, a certain tendency can be 
seen due to expanding markets, stip rise of IT-technologies and innovations. In order to 
thrive, companies shall obtain a specific kit of tools in order to reach a desirable level of 
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their competitive advantage. This is the crucial success factor one should always pay atten-
tion to. However, it should be noted that gaining and acquiring, evolving, and sustaining the 
raw material base is a smooth process while mastering knowledge, skills, ideas – here is a 
shaky ground to walk on. That is the moment when we refer to the term ‘managerial capi-
tal’ which, unfortunately, does not get fully recognized among scientists due to its newness, 
leading to the fact of falsely compared and included into intellectual capital. 

The goal, therefore, is to show the independence and sufficiency of the ‘manage-
rial capital’. Give the modern explanation of it how we understand it. Compare it to other 
forms of capital, such as intellectual capital and physical capital. Build connections and 
stress the uniqueness of managerial capital through other capital’s functions. 

To follow our goal, we have decided to analyze the existing base of knowledge 
regarding this topic. In this analysis complex of the general scientific and specific research 
methods were used to achieve the goal of the study. The method of historical and logical 
analysis of the literature was used. Method of comparative analysis was used to study the 
common and different between managerial, intellectual and physical capitals. Method of 
summarization was used to conclude. Scientific works of national scientists and interna-
tional legal documents were used as the informational basis for the conducted research. 

According to the research made, we may conclude to the eligibility of equaling 
managerial capital to so-called ‘meta-form’ that stands above other capitals and possesses 
such feature as a “gluing effect” becoming a significant factor in forming competitive ad-
vantage. Conduction of justified measures of development is an essential step to becoming 
a company with an apparent position on the market.

Keywords: managerial capital; enterprise competitiveness; enterprise capital; 
organizational management; capital structure; intellectual capital; professionalization of 
managerial capital.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ НА РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ 
МЕТАЛІВ

Ринок дорогоцінних металів є одним з важливих чинників ефективного 
функціонування національної економіки. В Україні він відповідає за функцію на-
копичення дорогоцінного металу в державному резерві та дає можливість брати 
участь у  операціях на світовому ринку дорогоцінних металів; що є особливо важ-
ливим в умовах глобалізації та євроінтеграції.

Метали, дорогоцінні та напівдорогоцінні каміння  є специфічними 
об’єктами обміну й торгівлі. Законодавством визначається, що дорогоцінними ме-
талами вважаються золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, 
іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, 
напів-фабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт 
тощо). Усі названі метали складають особливу ціннісну групу. Це проявляється 
не лише у фінансовому, але й у історико-культурному аспекті. Фінансова цінність 
підсилюється обмеженістю даних видів металів, їх складовою у золотовалют-
них резервах країни, що суттєво впливає на конкурентні позиції в глобальному 
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масштабі, бо саме дорогоцінні метали, дорогоцінні та напівдорогоцінні каміння  
можна у будь-який момент використати для регулювання платіжного дисбалансу, 
здійснення міжнародних платежів на державному рівні та для захисту заощаджень 
на рівні суб’єктів господарювання і населення.

Метою цієї статті є дослідження інноваційних підходів щодо управління 
активами на ринку дорогоцінних металів та каменів; висвітлення основних етапів 
розвитку операцій з дорогоцінними металами в Україні; дослідження сучасного 
стану менеджменту  операцій з дорогоцінними металами і камінням та перспек-
тивних напрямів його розвитку.

Ключові слова:  ринок дорогоцінних металів; фінансова грамотність на-
селення; державний резерв; операції з дорогоцінними металлами; інноваційні на-
прями та стратегії. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На тлі остан-
ніх фінансових подій в Україні та реакції на них громадян, під-
німається все той же висновок: в Україні досить низький рівень 
фінансової грамотності населення. Нажаль, це стосується бага-
тьох аспектів: 27 % громадян взагалі не роблять заощаджень; ко-
жен другий заощаджує вдома, 48 % українців мають тільки за-
гальні уявлення про рівень їхніх доходів та витрати, що не дає їм 
можливості визначити, що відбувається з їхнім бюджетом; 39 % 
населення нашої країни не мають банківських рахунків; такими 
фінансовими інструментами, як акції, облігації або інвестування 
в дорогоцінні метали користується лише 12 % населення; кожен 
третій українець вважає, що купувати речі в кредит є виправда-
ним, але ж понад 60 % українців вважають себе фінансово гра-
мотними [2].  Все це формулює величезну проблему не тільки для 
кожного окремого мешканця нашої країни, але й для всієї держа-
ви в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За даними НБУ, 
рівень фінансової грамотності українців гірший, ніж у жителів 
африканського континенту. Що таке фінансова грамотність і на-
віщо вона потрібна?. Що стосується безпосередньо зазначеної 
теми статті, розробкою проблем формування ринку дорогоцінних 
металів в Україні та дослідженнями їх особливостей займались 
такі вчені як В. А. Афанасьєва, Г. С. Веселовський, Д. В. Видо-
лоб, Д. С. Гурський, Н. Д. Дронова, К. В. Єфремова та ряд інших 
вчених  близького та далекого зарубіжжя.
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На відміну від інуючих напрацювань, дане дослідження по-
кликане охопити проблеми розвитку ринку виробів з дорогоцін-
них металів і каміння України з цілісним баченням пріоритетів 
їх вирішення. До того ж, обрана тематика доволі мало висвітлю-
ється вітчизняними вченими, відтак за останні роки відповідних 
публікацій є порівняно мало.

Постановка завдання. Дослідження інноваційних підходів 
щодо управління активами на ринку дорогоцінних металів та ка-
менів, підвищення фінансової грамотності населення України; 
висвітлення основних етапів розвитку операцій з дорогоцінни-
ми металами в Україні; дослідження сучасного стану проведення 
операцій з дорогоцінними металами і камінням та перспективних 
напрямів їх розвитку. 

Метою цієї статті є дослідження інноваційних підходів щодо 
управління активами на ринку дорогоцінних металів та каменів 
а також сприяння підвищенню фінансової грамотності населення 
України за допомогою аналізу ринку дорогоцінних металів та на-
півдорогоцінного каміння оргоногенного походження.

Виклад основного матеріалу дослідження. На міжнародному 
рівні вивченням фінансової грамотності займаються Всесвітній 
банк і Організація Економічного Співробітництва та Розвитку. В 
Україні це питання вивчають НБУ, Міністерство фінансів, а також 
громадські організації. Фінансова грамотність – це багаж знань і 
навичок, які формують правильне ставлення до особистих гро-
шей і дозволяють людині приймати вигідні для себе рішення. По-
няття застосовується як по відношенню до окремого індивіда, так 
і для оцінки рівня розвитку суспільства. 

Навіщо підвищувати фінансову грамотність і витрачати час на 
самоосвіту? По-перше, обізнаним людям живеться краще і спо-
кійніше. Вони розуміють суть економічних процесів і знають, 
коли варто панікувати, а коли не варто. По-друге, високий рівень 
освідченості відкриває перед людиною нові можливості. Можли-
вості нової роботи, додаткового доходу, самореалізації. По-третє, 
грамотну людину обдурити складніше. Якщо для середньостатис-
тичного українця переваги очевидні, то в чому необхідність під-
вищення фінансової грамотності населення з точки зору держави?
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Рис. 1. Фактори підвищення фінансової грамотності населення з 
точки зору держави

Джерело: розроблено авторами.

Ринок дорогоцінних металів в Україні є взаємодією учасників 
ринку щодо купівлі або продажу банківських металів, що спри-
яє накопиченню та концентрації їх у приватних осіб та держа-
ви. Крім того, таким чином держава може накопичувати резерви 
та здійснювати регуляторну політику. Отже, ринок дорогоцін-
них металів в Україні виконує функцію накопичення дорогоцін-
ного металу в державному резерві а також, дозволяє проводити 
операції на світовому ринку дорогоцінних металів, що є особливо 
важливим в умовах глобалізації та євроінтеграції. 

В сучасних умовах для захисту своїх заощаджень від інфляції 
найкращим інструментом довгострокового інвестування виступа-
ють саме дорогоцінні метали. В Україні ліцензію на операції з 
дорогоцінними металами мають 45 банків, які пропонують своїм 
клієнтам досить широкий набір операцій з дорогоцінними мета-
лами: купівлю- продаж зливків, продаж ювілейних і пам’ятних 
монет, відкриття поточних і депозитних рахунків у металах. 

Депозити – традиційний і найбезпечніший фінансовий інстру-
мент для отримування доходів. Депозити в банківських металах 
умовно поділяють на «готівкові» й «безготівкові». У першому 
випадку реальний зливок треба купити в банку й покласти його 
на депозит. Вадою цього різновиду депозиту є маржа між ціною 
купівлі й продажу, яка досягає сьогодні 10–15 % і з’їдає більшу 
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частину можливого доходу, а також комісії деяких банків. При 
відкритті депозиту в «безготівковому металі» клієнт кладе в банк 
свої гроші, які перераховуються в еквівалент обраного металу за 
курсом Національного банку на день відкриття вкладу. Реально 
метал при цьому не поставляється й маржа, звичайно, відсутня 
або мінімальна, що справді дає змогу виграти в разі зростання ко-
тирувань металу. Отже, безготівковий метал є найбільш цікавим 
інструментом для приватного інвестора, оскільки ціни тут макси-
мально наближені до світових [7]. 

Золото як найбільш поширений дорогоцінний метал є важли-
вим інструментом диверсифікації офіційних золотовалютних ре-
зервів Національного банку України. Ще в Стародавньому світі 
воно активно використовувалося для створення прикрас, різних 
предметів домашнього призначення, різноманітних культових та 
релігійних об’єктів. З давніх часів золото було металом королів, 
знаті, верховних правителів, так і сьогодні по праву вважається 
символом влади [6]. Крім того, воно не обтяжене жодними міжна-
родними кредитними зобов’язаннями, а це його вигідно відрізняє 
від інших складників резервів. В той же час, золото є важливим 
страховим резервом, джерелом ліквідних ресурсів та важливим 
елементом забезпечення національної грошової одиниці у складі 
активів НБУ. 

Ціни на золото більше визначаються психологічними факто-
рами, ніж балансом «попит/пропозиція». Відбувається так тому, 
що продукція кожної нової золотодобувної шахти швидко погли-
нається держателями запасів дорогоцінного металу. Іншими сло-
вами, коли власники «жовтого металу» налаштовані його прода-
вати, ціни на цей актив падають, а коли гравці, навпаки, в настрої 
купувати дорогоцінний метал, то всі нові партії золота швидко 
йдуть у запаси інвесторів.

На рис. 2 вивчено фактори, що постійно стимулюють попит на 
золото.
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Рис. 2. Фактори стимулювання попиту на золото
Джерело: розроблено авторами.

Тепер розглянемо інвестиції в срібло, адже їх популярність 
складно оскаржити. Привабливість срібла як об’єкта для «ризи-
кованого» вкладення коштів обумовлена надійністю і стабільніс-
тю його вартості. При цьому періодичні стрибки котирувань по 
цьому металі дозволяють отримати непоганий прибуток.

Інвестиції в срібло можуть бути як прямими, тобто покупка 
срібних злитків і виробів, і більш вигідна їх перепродаж згодом, 
так і опосередкованими, тобто придбання акцій та інших цінних 
паперів компаній, які займаються видобутком дорогоцінних мета-
лів і срібла в тому числі. З міркувань диверсифікації варто купува-
ти і золото, і срібло, хоча, як показує практика, зростання цін на ці 
метали, так само як і падіння котирувань, зазвичай відбувається 
одночасно і пропорційно: дорожчає золото, дорожчає і срібло.

Срібло цікаве для довгострокового інвестування. Адже в 
останні кілька десятків років спостерігається тенденція знижен-
ня обсягів видобутку цього металу, при підвищеному споживанні 
виробів з нього. При цьому 80 % переробленого срібла вже не 
придатне до оновлення [5]. Тобто в доступному для огляду май-
бутньому, ціна на нього не буде падати в зв’язку з очікуваним де-
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фіцитом, а очікувана прибутковість відкриває великі перспективи 
для примноження капіталу.

Крім інвестицій в срібло та золото можна зробити ставку і на 
інші метали – паладій, платину тощо. Але є ще один не меньш 
привабливий для інвестування актив-бурштин.

За даними дослідників, серед яких Б. І. Сребродольський, 
М. А. Богдасаров та ін. [8], Україна займає друге місце в світі за 
обсягом покладів природного бурштину, який віднесено до до-
рогоцінного каміння органогенного утворення. Запаси цієї цінної 
викопної смоли, що утворилася з живиці хвойних дерев типу 
Pinus 35-60 млн років тому, в розвіданих родовищах України оці-
нюються в межах 134.8 т, а в перспективних – понад 950 т [8].

Основним напрямом використання бурштину в Україні, як і в 
світі, є ювелірна галузь. Він легко піддається обробці, ріжеться, 
шліфується й полірується, має широкий спектр відтінків, а тому 
придатний для виготовлення різноманітних за асортиментом юве-
лірних і декоративних виробів. Бурштин з України цінується за кор-
доном. Люди дуже ризикують, коли хочуть заробити, щоб провезти 
через українсько-польський кордон «сонячне» каміння. Волинь – 
прикордонна область й слово контрабанда – нерідко вживане.

У Волинській митниці ДФС зауважують, що бурштин не зна-
читься у переліку предметів контрабанди, відповідно до чинного 
законодавства. На митниці «сонячне» каміння вилучають, якщо 
виявляють під час митних оглядів у громадян. Вилучення відбу-
вається через приховування бурштину від митного контролю, від-
повідно до ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України.

На ринок видобутку бурштину недавно зайшли чотири нові 
компанії. Таким чином, на сьогоднішній день вже дев’ять підпри-
ємств законно отримали спеціальні дозволи на користування над-
рами бурштину, а отже, інвестування в бурштин матиме цілком 
легальний характер, чого не можна було сказати ще 5 років тому.

Один з аспектів бурштинової проблеми: Україна з кожним 
роком втрачає технічний і науковий потенціал, який можна ви-
користовувати для створення бурштинових продуктів із висо-
кою доданою вартістю. Наразі більшість прибутку від роботи з 
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українським бурштином осідає в Польщі, де діє легальний ринок, 
процвітає обробна індустрія та створюються наукові установи з 
роботи з бурштином. Українці ж роблять найбруднішу, малоопла-
чувану роботу – видобувають. У переважній більшості випад-
ків  – нелегально. Це відбувається переважно по причині склад-
ної процедури отримання всіх необхідних дозволів для ведення 
легального видобутку. 

Щоб отримати можливість легально видобувати бурштин, не-
обхідно пройти складну та тривалу процедуру. Державна служ-
ба геології та надр (скорочено – Держгеонадра) має можливість 
надати відповідний дозвіл тільки після оформлення повного па-
кету документів, який передбачає, зокрема, й погодження від об-
ласної ради та від Міністерства екології та природних ресурсів 
України (скорочено – Мінприроди). У кожній області передбачена 
своя процедура отримання погодження. Наприклад, у Рівненській 
області необхідно подати понад 20 документів, значна частина 
яких  – це папери, які слід отримати від різних органів державної 
влади та державних підприємств. Подання неповного пакету до-
кументів або виявлення недостовірних відомостей у них є підста-
вою для відмови. Аналогічно, з різних причин можуть відмовляти 
Мінприроди та Держгеонадра.  Ця складна процедура породжує 
корупційні ризики й надзвичайно ускладнює – а на практиці зде-
більшого й унеможливлює – отримання документів на легальний 
видобуток бурштину.

Але подолавши цю проблему, є всі підстави стверджувати, що 
збільшення інвестицій у бурштиновидобувну галузь дасть мож-
ливість ввести в експлуатацію нові родовища, завдяки яким зрос-
те видобуток дорогоцінних металів, а отже, й доходи держави. Та-
ким чином, бурштиновидобувна галузь України має перспективи 
подальшого розвитку саме у рамках держави. Розроблений нами 
механізм управління бурштиновидобуванням в Україні (рис. 3) 
розкриває процес перетворення бурштину з корисної копалини у 
джерело доходів бюджету. 

Щодо розвитку та втілення інноваційних підходів на ринку до-
рогоцінних металів, треба відзначити наступні напрями:
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Необхідність формування цілісної  державної стратегії за ал-
горитмом: підвищення фінансової грамотності населення – роз-
виток фінансового ринку України – підвищення ефективності та 
впливу на фінансову інфраструктуру ринку дорогоцінних мета-
лів – розвиток та збільшення інвестицій у бурштиновидобувну 
галузь.

Формування напрямів професійної освіти для сегменту вироб-
ництва та інноваційного розвитку ринку дорогоцінних металів та 
бурштиновидобування в Україні.

Розробку корпоративної стратегії втілення інноваційних тех-
нологій щодо розвитку ювелірної галузі та підвищення податко-
вих надходжень до бюджету України.

Рис. 3 Механізм управління бурштиновидобуванням в Україні
Джерело: розроблено авторами.

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Механізм управління бурштиновидобуванням в Україні 
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Висновки та пропозиції. Щодо першої частини статті, потріб-
но зауважити, що діяльність з підвищення фінансової грамотнос-
ті охопила весь світ. Підвищення рівня фінансової грамотності 
необхідне як для забезпечення стабільності фінансового сектору, 
так і для інформування споживачів і підвищення їхньої відпові-
дальності.

Тому дуже важливо забезпечити належну законодавчу та регу-
ляторну базу, яка б підтримувала споживачів, коли вони прийма-
тимуть фінансові рішення, спираючись на нові знання. Фінансові 
події в Україні дали зрозуміти, що існує потреба у кращих стан-
дартах розкриття інформації та реалізації фінансових послуг для 
споживачів.

Також, на основі вищевикладеного матеріалу, слід підсуму-
вати, що  вітчизняний ринок виробів з дорогоцінних металів і 
каміння перебуває лише на етапі формування. Перспективи роз-
витку ринку мають орієнтуватись на цілі сталості з балансуван-
ням економічних, екологічних і соціальних інтересів. Вирішення 
лише окремих аспектів проблеми та бездіяльність щодо інших 
нічого не змінить. Наприклад, значне спрощення процедури ви-
добутку за умови відсутності покарання за незаконний видобуток 
бурштину не зупинить масового нелегального видобутку буршти-
ну, оскільки видобувати нелегально завжди вигідніше. Водночас 
посилення відповідальності за нелегальний видобуток бурштину 
при неможливості отримати легальні дозволи на видобуток при-
зведе до ще більшої корумпованості та масових заворушень серед 
місцевого населення. 

І жоден із «бурштинових» законопроектів, які зареєстровані у 
Верховній Раді, не може вирішити ці проблеми комплексно. Тому, 
ми вважаємо за необхідне вдатися до таких заходів: спростити 
процедуру отримання дозволів на спеціальне надрокористування 
у сфері видобутку бурштину, зробити публічним процес отриман-
ня спецдозволів: транслювати засідання комісій, викладати в пу-
блічний доступ протоколи їхніх засідань та всі документи, які не 
становлять комерційної таємниці, внести зміни до Кримінально-
го, Кримінального процесуального та Митного кодексів України, 
які посилять відповідальність за злочини, пов’язані із нелегаль-
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ним видобутком, скупкою та переміщенням через кордон буршти-
ну, а також ініціювати розслідування всіх фактів незаконних від-
мов у наданні або погодженні дозволів з відповідним покаранням 
винних у цьому посадових осіб. Усі ці заходи в силах покращити 
«бурштинову справу», що призведе до кращого функціонування 
інвестиційного механізму в рамках Української держави.

В цілому реалізація інноваційних підходів та ефективної дер-
жавної стратегії щодо розвитку та підвищення інвестиційної при-
вабливості фінансового ринку, ринку дорогоцінних металів, юве-
лірної промисловості та бурштиновидобування  в Україні мають 
на меті отримання ефекту синергії корпоративної стратегії за ак-
тивною участю державних установ та зміцнення відповідних га-
лузей економіки і їх питомої ваги у доходах державного бюджету.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВАМИ НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Рынок драгоценных металлов является одним из важных факторов 
эффективного функционирования национальной экономики. В Украине он отвеча-
ет за функцию накопления драгоценного металла в государственном резерве и дает 
возможность участвовать в операциях на мировом рынке драгоценных металлов; 
что особенно важно в условиях глобализации и евроинтеграции.
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Целью этой статьи является повышение финансовой грамотности населе-
ния Украины; освещение основных этапов развития операций с драгоценными ме-
таллами в Украине; исследования современного состояния проведения операций с 
драгоценными металлами и камнями и перспективных направлений их развития.

Ключевые слова: рынок драгоценных металлов; финансовая грамотность 
населения; янтарь; операции с драгоценными металлами; инновационные направ-
ления и стратегии.
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INNOVATIVE APPROACHES ON ASSET 
MANAGEMENT IN THE MARKET OF PRECIOUS 
METALS

The precious metals market is one of the important factors in the effective func-
tioning of the national economy. In Ukraine, it is responsible for the function of accu-
mulation of precious metal in the state reserve and gives an opportunity to participate 
in operations on the world precious metals market; which is especially important in the 
context of globalization and European integration.

Metals are a specific object of exchange and trade. Legislation determines that 
precious metals are gold, silver, platinum and platinum group metals (palladium, iridium, 
rhodium, osmium, ruthenium) in any form and state (raw materials, alloys, semi-man-
ufactures, industrial products, chemical compounds, products, waste, scrap, etc.). All 
of these metals form a special value group. This is manifested not only in the financial, 
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but also historical and cultural aspects. The financial value is amplified by the limited 
nature of these types of metals and their composition in the country’s gold and foreign 
currency reserves, which significantly affects the competitive position on a global scale, 
since precious metals can be used at any time to regulate the payment imbalance, to make 
international payments at the state level and to protect savings at the level of economic 
entities and population. The purpose of this article is to increase financial literacy of the 
population of Ukraine; coverage of the main stages of the development of operations 
with precious metals in Ukraine; research of the current state of operations with precious 
metals and stones and perspective directions of their development.

Keywords: market of precious metals, financial literacy of the population, am-
ber, operations with precious metals.

References

1. Pro derzhavne rehuliuvannia vydobutku, vyrobnytstva i vykorystannia doro-
hotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia ta kontrol za operatsiiamy z nymy: 
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МОДЕЛЮВАННЯ  РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО 
ПІДПРИЄМСТВА У ВЗАЄМОДІЇ  З ОБ’ЄДНАНОЮ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

У статті узагальнено аргументи та контраргументи в межах наукової дис-
кусії з питання ідентифікації стану виробничого підприємства для оцінки ефектив-
ності його функціонування та оптимізації цільових функцій при вирішенні завдань 
управління розвитком підприємства. Основною метою проведеного дослідження 
є розробка науково-методичного підходу до моделювання системи управління 
динамічним станом  виробничого підприємства в умовах децентралізації та фор-
мування індикаторів його розвитку. Запропонований науково-методичний підхід  
моделювання системи управління розвитком виробничого підприємства в умовах 
децентралізації та його практична реалізація дасть можливість визначати доміну-
ючі параметри розвитку виробничих підприємств, що мають вплив на об’єднану 
територіальну громаду і своєчасно відстежувати імпульси і простір її станів  з ура-
хуванням стану виробничої  системи в якості параметрів для її розвитку.  Результа-
ти проведеного дослідження можуть бути корисними для розробки систем моніто-
рингу та стратегічного управління процесами розвитку  виробничих  підприємств 
в умовах децентралізації.

Ключові слова: розвиток; виробниче підприємство; децентралізація; мо-
делювання стану виробничої системи; стратегування; об’єднана територіальна 
громада.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В Україні впро-
довж 2015-2019 рр. відбувається реформа місцевого самовряду-
вання, спрямована на створення спроможних територіальних гро-
мад. Нові об’єднання виходять на прямі міжбюджетні відносини 
з Державним бюджетом та отримують нові повноваження. Дотри-
мання принципу субсидіарності передбачає, що найбільші повно-
важення мають ті органи влади, які є найближчими для людей. 
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Відтак, об’єднані територіальні громади (ОТГ) отримують по-
вноваження, пов’язані із плануванням розвитку громади та фор-
муванням бюджету; стимулюванням економічного розвитку та 
залученням інвестицій; управлінням земельними ресурсами; роз-
витком місцевої інфраструктури; наданням житлово-комуналь-
них послуг; організацією пасажирських перевезень на території 
громади; громадської безпеки та пожежної охорони; наданням 
соціальних та адміністративних послуг; первинної медичної до-
помоги; освіти та культури. Адміністративно-територіальна ре-
форма та децентралізація, яка визначена як основна передумова 
ефективного соціального та економічного розвитку територі-
альних громад України, має вплив на формування та розвиток 
виробничих підприємств на території об’єднаної територіальної 
громади. Сьогодні стає дедалі більш очевидним, що у приклад-
ному плані важливе значення мають проблеми синергетичної 
взаємодії  виробничих підприємств і територій їх базування та об-
ґрунтування пріоритетних сфер розвитку. Процес управління роз-
витком підприємства в умовах децентралізації відноситься до ка-
тегорії слабко структурованих процесів у силу того, що для нього 
є характерним  [1; 2; 3; 4]:
−	 висока ступінь динамічності та швидкості зміни зовнішнього 

середовища ОТГ, в якій існує підприємство [5; 6];
−	 виникнення і посилення впливу процесів глобалізації світової 

економіки на окреме підприємство;
−	 посилення впливу зв’язку складних соціально-економічних 

систем як всередині держави, так і за рахунок інтеграції у єди-
не світове господарство [7].

В силу перерахованих причин, з одного боку процес розвитку 
виробничого підприємства стає все більш слабкоструктурованим 
і випадковим, з іншого − виникає необхідність в управлінні даним 
процесом з метою виживання та розвитку підприємства в агре-
сивному ринковому середовищі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В результаті ана-
лізу наукових праць з питань управління розвитком підприєм-
ством в умовах ризику та невизначеності [8-10] можна зазначити, 
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що конструктивний аналіз стану підприємства і оцінка динаміки 
його розвитку показує необхідність формування системи узагаль-
нених векторно-скалярних, ситуаційно-орієнтованих показників. 
Кожному рівню аналізу та проблемної ситуації відповідає агрего-
ваний набір оцінок, які враховують як окремі показники, так і їх 
різні групи.

Безліч показників, які є базовими для ідентифікації стану під-
приємства використовуються для оцінки ефективності його функ-
ціонування і для оптимізаційних цільових функцій при вирішенні 
завдань управління розвитком підприємства [11].

Для реалізації управління необхідні витрати різнорідних ре-
сурсів – вхідний вектор V = (V1, V2,…, Vn) – якими володіє підпри-
ємство протягом часу t, ґрунтуючись на поточному стані підпри-
ємства і ретроспективному аналізі його діяльності:

                                         (1)

де: Vф(t) − ресурси  функціонування; 
Vр(t) − ресурси  управління (розвитку).

 
З урахуванням сказаного вище завдання формування системи 

управління V(t) розвитком підприємства в умовах децентралізації 
полягає у визначенні упорядкованого у часі стану підприємства, 
який оцінюється вектором  X(t) = (x1(t), x2(t),…, xr(t))  та його змі-
ною −  при виконанні функціональних властивостей.

Постановка завдання. Метою статті є розробка науково-ме-
тодичного підходу до моделювання системи управління динаміч-
ним станом виробничого підприємства в умовах децентралізації 
та формування індикаторів його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі розвит-
ку підприємства відбувається зміна як його елементів, так і струк-
тури всіх його властивостей, включаючи і інтегративні властивості, 
тобто вектор Y(t), що визначає вихідні характеристики.В якості 
узагальненої математичної моделі управління динамічним  роз-
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витком підприємства можна використовувати модель наступного 
виду:

                
                       (2)

де: x(t) − n- мірний фазовий вектор; 
v(t) − вектор управління динамічним розвитком підприємства;
y(t) − вектор вихідних показників функціонуючого підприємства.

Завдання управління ефективністю функціонування 
підприємства слід розглядати як вид завдань оптимального 
управління, що пропонують оптимальне використання на кожно-
му етапі функціонування всіх ресурсів, якими володіє виробнича 
система (ВС) (трудових, енергетичних, інформаційних і т.д.) для 
досягнення головної на даному етапі мети при дотриманні безлічі 
обмежень. Завдання умовної оптимізації управління ВС можна 
записати у вигляді [1].

                                 argextr P(x)                     (3)

де: P(x) − функція корисності. 

Безліч допустимих рішень X(t) задається на основі змістовного 
аналізу ВС з обмеженнями у вигляді нерівностей:

                                                         (4)
та рівності

                                                                (5)

де: X(t) − керована змінна простору станів ВС; 
hi, gj − оператори, що визначають структуру математичної моделі 
відповідного обмеження;
qi, qj − кортежі кількісних параметрів відповідних обмежень.

Рішення завдання оптимізації функціонування виробничої 
системи в умовах децентралізації пов’язано с визначенням ме-
трики, в якій проводиться порівняння якості рішень з функцією 
корисності.
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Ідентифікація стану підприємства на основі комплексної оцін-
ки станів підприємства враховує фінансово-економічну діяльність 
підприємства, виробничу складову підприємства, інноваційно-ін-
вестиційну та соціальну сторони функціонування, а також вплив 
діяльності підприємства на екологію.

Процес розвитку виробничої системи вважається ефектив-
ним, якщо він забезпечує розвиток системи в напрямку досяг-
нення стратегічних цілей. Це означає, що в результаті впливу 
кількісні або якісні характеристики інтегративної властивості 
системи змінюються в напрямку поліпшення. При цьому слід 
ввести відповідні показники ефективності як критерії оптимізації 
управління розвитком у вигляді максимуму функціонала [2]:

                                   (6)

де: x(t), y(t)  − керована і вихідна змінні стану виробничої систе-
ми.

На функцію y(t) накладено обмеження:

                                                                    (7)

Рішення задач управління розвитком ВС вимагає інформацій-
ної підтримки, яку забезпечує АСУ. Однак вони орієнтовані на 
підтримку функціонування підприємства, а не на управління про-
цесами розвитку. Це стало передумовою для створення в складі 
АСУ підприємства підсистеми управління розвитком − системи 
стратегування розвитку. 

Формування управління по кожній групі процесів складається 
в послідовній реалізації етапів: контролю, діагностики, прогно-
зування станів, формування управляючих впливів, взаємозв’язок 
яких показано на рис.1.
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Рис. 1. Зв’язок розвитку та функціонування виробничої системи
Джерело: розроблено автором.

Аналіз існуючих систем управління підприємством [12] пока-
зує, що їм властивий ряд недоліків:
−	 не виділяється функціональна підсистема розвитку;
−	 не повністю враховується взаємодія з зовнішнім середовищем.

Актуальною темою дослідження ефективності управління в 
теперішній час є оцінка діяльності об’єднаної територіальної гро-
мади, на території якої знаходиться ряд підприємств, серед яких 
розташовуються і містоутворюючі за показниками: обсяги влас-
них ресурсів в бюджеті громади на одного мешканця; економічна 
самодостатність громади; витрати громади на управлінський пер-
сонал та   капітальні видатки на одного мешканця.

Об’єднана територіальні громада та бізнес мають спільну мету 
розвитку – збільшення доходів, яка досягається через стратегію 
росту конкурентоспроможності та залучення інноваційних 
високопродуктивних інвестицій, що забезпечать високий рівень 
доданої вартості [13]. 

Тому, представляючи ОТГ як зовнішнє середовище, модель 
підприємства, що розвивається, можна представити у вигляді на-
ступної структурної схеми (рис. 2).
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де: x(t), y(t)   керована і вихідна змінні стану виробничої системи. 
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Рис. 2. Структурна схема моделі підприємства, що розвивається, у 
взаємодії з зовнішнім середовищем

Джерело: розроблено автором.

Тут ОТГ – об’єднана територіальна громада; Х –  вектор-функ-

ція виробничо-технологічного процесу підприємства; dx
dt

 –  функ-

ціонування ВС; Vр2 – система управління виробництвом; Vр1 – 
система управління розвитком; Vр3 – система управління взаємо-
дією з ОТГ; Vрk – система узгодження, яка забезпечує взаємодію 

ОТГ – x(t) dx
dt

.

ОТГ перебудовує свій стан q(t) відповідно з вектором Vр1, дію-
чим у вигляді ініціюючого управління. Діяльність ВС визначаєть-
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Рис. 2. Структурна схема моделі підприємства, що розвивається, у 
взаємодії з зовнішнім середовищем 

Джерело: розроблено автором. 
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плює всі виробничі функції – планування, розробку, проектуван-
ня, матеріально-технічне забезпечення, технологію виготовлення 
продукту, його верифікацію і забезпечення якості, реалізацію. 
При цьому використовуються технології базового процесу діяль-
ності і відповідні їм технологічні процеси.

Для різних типів підприємств, що знаходяться на території 
ОТГ, мають місце свої технології процесу діяльності. Таким чи-
ном, підприємство як динамічна система, в основному визнача-
ється зміною мікроекономічних змінних.

Для ОТГ, в рамках якої розташовується містоутворююче під-
приємство, важливо знати умови управління стійким розвитком 
для підвищення його ефективного виробництва.

З цією ціллю розглянемо підприємство як ВС зі змінними, що 
характеризують його функціональну діяльність. Всі змінні, що ді-
ють на ВС або мають до неї якесь відношення доцільно розподі-
лити на три множини:

1) вхідні змінні                  що характеризують зовнішні 
впливи на входи системи;

2) змінні стану                    – внутрішні змінні, сукупність яких 
повністю характеризує властивості системи;

3) вихідні змінні                     що представляють ті реакції на 
зовнішні впливи і ті стани системи, які відносяться до показників 
ефективності системи.

Так, наприклад, вхідними змінними                    ВС можуть 
бути всі види ресурсів, що споживаються системою, інвести-
ції, інновації, використання передових технологій, обновлення 
основних засобів виробництва та ін.

До змінних стану хі можна віднести рівень зносу основних 
засобів, рентабельність роботи підприємства, ефективність ви-
користання основних фондів, виробничі потужності та ефектив-
ність їх реалізації.

До вихідних змінних уі відносяться: фінансові коефіцієнти ВС 
такі як рентабельність продукції, показники оборотності, фондо-
віддача, показники ринкової стійкості, конкурентоспроможність; 
соціальна, бюджетна та екологічна ефективність.
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скрині» з m входами та r виходами, з кожним з яких пов’язана відповідна змінна. 
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Сама ВС в структурі ОТГ може бути представлена у вигля-
ді «чорної скрині» з m входами та r виходами, з кожним з яких 
пов’язана відповідна змінна.

Розглянемо сукупність входів як один узагальнений вхід, на 
який впливає вектор                        а сукупність виходів – як уза-
гальнений вихід, який характеризується вихідним вектором  
                            Змінні стану пов’язані з внутрішніми властивос-

тями системи вектором                        і їх змінами dx
dt

 в процесі 
виробництва.

ВС, її входи та виходи –  це три взаємопов’язаних об’єкта, які 
в кожній конкретній ситуації визначаються відповідно з описом 
системи (структура й властивості компонент або математична мо-
дель ВС), а також заданням множин вхідних та вихідних змінних. 

В умовах розвитку ОТГ виробнича система є адитивною, тому: 

                     ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dx t A t x t B t v t
dt
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де: ( )A t   матриця системи (квадратна n-го порядку);  
     ( )B t матриця управління розміру ( n m ); 
     (t)С   матриця виходу розміру (r n) ; 
     ( )D t матриця входу розміру ( )r m .  
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Структура цієї матриці визначає яким чином змушуючі функції 
на вході (наприклад, збільшення показників інноваційного розви-
тку ВС) впливають на різні виходи ( )Y t  (наприклад, рентабель-
ність продукції, що випускається).

Нехай ВС описується рівнянням стану                            яке пред-
ставляє собою матричний запис системи диференціальних рів-
нянь з постійними коефіцієнтами в нормальній формі. Його рі-
шення, яке задовольняє початковим умовам                  для вектору 
стану ( )x t  і вихідного вектору ( )Y t  має вигляд:

                                                                              
                            (9)

Перший доданок  відповідає реакції ВС, що залежить від по-
чаткових умов (виробництво функціонує в штатному режимі), а 
інші доданки – реакції на вхідні впливи (наприклад, впроваджен-
ня інвестицій в основний капітал, кількість передових техноло-
гій, що використовується та ін.).

Фундаментальна матриця                            називається пере-
хідною матрицею стану ВС. Вона відображає початковий стан 
підприємства           в деякий стан для моменту часу t (при нульо-
вих входах), тобто                          

При запуску ВС, тобто при                  та відсутності зв’язку век-
тору входу           з вектором виходу                    зв’язок між реакцією 
на виходах і входах описується відношенням:

             
0 0
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де: ( )ijg t  − ij-елементи матриці (t)g , що описує вплив відпо-

відного вхідного параметру і дорівнює реакції ( )ijy t  на і-виході 
відносно j-входу, при умові, що всі інші входи нульові, тобто:
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Права частина рівності (15) є згорткою функцій ( ) v(t)g t ∗  [14]. 
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Скалярні функції (t)g та ( )h t  називаються відповідно імпуль-
сною та перехідною характеристиками ВС. Економічну інтерпре-
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Матриця ( ) ( )g t C t B  представляє собою узагальнену характеристику ВС 

відносно її вхідних та вихідних змінних. Реакцію на і-му виході підприємства 
можна записати у вигляді: 

 

             1 1 2 2 1
0

( ) [g ( ) ( ) g ( ) ( ) ... g ( ) ( )]d
t

i i i m my t t v t v t v                                    (11) 

 
де: ( )ijg t   ij-елементи матриці (t)g , що описує вплив відповідного вхідного 

параметру і дорівнює реакції ( )ijy t  на і-виході відносно j-входу, при умові, що всі 
інші входи нульові, тобто: 

 

 
0

( ) ( ) ( ) ,
t

ij ij jy t g t v d       1, r; 1,i j m                                              (12) 

 
Права частина рівності (15) є згорткою функцій ( ) v(t)g t   [14]. Враховуючи 

властивості згортки функцій [14] вираз для ( )ijy t  можна записати чотирьома 
різними способами з урахуванням спрощення позначення скалярних функцій 

( ) ( )ijy t y t  та ( ) ( )jv t v t : 
 

0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t t t t

y t g t v t g t v d g v t d h t v d h v t d                             (13) 

де: ( )h t  функція, похідна якої по її аргументу визначає (t)g , тобто: 
     

( )(t) ;dh tg
dt

              ( ) ( )
( )

dg t h t
d t

 


  


 

 
 Скалярні функції (t)g та ( )h t  називаються відповідно імпульсною та 

перехідною характеристиками ВС. Економічну інтерпретацію цим функціям 
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       0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )*
t t

p pY t g t v d g t v d g t Suτ τ τ θ τ τ θ= − = − = −∫ ∫    (14)

де: 0 ˂ θ  ˂ t; 
Su – величина складової ( )pv t  ресурсу розвитку.
Отже, ( )g t τ−  можна розглядати як реакцію ВС на складову 
( ) ( )pv t tδ τ= −  функцію, прикладену на вході в момент τ . Якщо 

D-матриця зв’язку вектору входу ( )v t  ВС з вектором виходу ( )Y t  
не дорівнює нулю, тобто D≠0, то характеристика ( )g t τ− є ( )pv t  
визначається виразом:

          ( ) ( );Atg t Ce B D tδ= +    1( ) ( )Ath t C e E A B D−= − +          (15)

де (t)δ − функція короткочасного надходження на вхід ВС 

складової ( )pv t  ресурсу управління розвитком підприємства;
h(t)  − реакція на прикладену в початковий момент часу 0t =  

функцію (t)δ .
Дана модель дає можливість оцінити імпульси ОТГ на розви-

ток ВС з одночасною оцінкою результативності діяльності під-
приємств та їх впливу на показники ОТГ.

В залежності від цілей розвитку підприємства в структурі ОТГ 
можуть використовуватися компромісні критерії, наприклад, на 
початкових етапах розвитку системи потрібне досягнення зада-
них показників в кожен період розвитку, а потім забезпечення 
найбільш високих вихідних показників.

Вибір і відносна ієрархія того чи іншого критерію пов’язані не 
тільки зі специфікою розвитку і функціонування, підприємства, 
а й з загальною структурою його економіко-математичних моде-
лей. До основних груп обмежень , в рамках яких здійснюється 
розвиток і функціонування підприємства, відносяться:
−	 ресурсні обмеження (на ресурси, фонд розвитку тощо) і об-

меження на виробничі потужності;
−	 балансові обмеження, що встановлюють взаємозв’язок між 
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окремими елементами і підсистемами;
−	 обмеження на значення техніко-економічних показників, що 

характеризують різні аспекти розвитку і функціонування сис-
теми.

Важливим етапом в розвитку ВС є оцінка стійкості. Проблема 
управління стійким розвитком об’єктів господарської діяльнос-
ті достатньо складна і різноманітна. Теоретичний апарат аналізу 
стійкості по Ляпунову не може бути в повній мірі застосований до 
класу організаційно-технічних систем, до яких відносяться ВС, 
так як поняття стійкого розвитку підприємства містить компонен-
ти ефективності функціонування і розвитку. Разом з тим, певна 
користь аналізу результатів моделювання розвитку підприємства 
з точки зору керованості і спостереженості цього процесу має міс-
це. Для цього до рівняння лінійної системи, що описує стан ВС:

              
( ) ( ) ( )dx t Ax t Bv t

dt
= + ,     ( ) ( ) ( )y t Cx t Dv t= +             (16)

Застосуємо перетворення Лапласа [14].  В операторній формі 
стан ВС має вигляд:

       ( ) (0) ( ) ( );PX p X AX p BV p− = +  (p) CX(p) DV(p)Y = +      (17)

Звідси отримаєм рішення для вектору стану           і вихідного 
вектору ( )Y p   в зображеннях:

                        
1( ) ( ) [ (0) ( )]X p PE A X BV p−= − +                    (18)

1 1( ) ( ) (0) [ ( ) ] ( )Y p C PE A X C PE A B D V p− −= − + − +

Тут матриця 1(p) (PE A)φ −= −  є зображенням перехідної матри-
ці стану ( )tφ .

Таким чином, перехідна матриця ВС ( ) exp( )t Atφ =  може бути 
обчислена шляхом перетворення матриці ( )F p PE A= −  і наступ-
ного переходу від 1( )ÐÅ À −−  до її оригіналу.

При умові, що стан ВС в операторній формі в початковому ста-
ні õ(0) 0= , вихідний вектор приймає вигляд:

1( ) ( ) [ (0) ( )]X p PE A X BV p−= − +
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                      ( ) [ ( ) ] ( ) ( ) ( )Y p C p B D V p F p V pφ= + =               (19)

Матриця ( ) ( )F p C p B Dφ= +  називається передавальною 
функцією. Економічний сенс цієї матриці полягає в тому, що вона 
формує зв’язок між процесом перетворення сировинних ресурсів 
в виріб та вихідною змінною – прибутком від реалізації готової 
продукції.

Зображення і-ої вихідної змінної містить:

                                  0
( ) ( ) ( )

m

i ij j
j

Y p F p V p
=

=∑                              (20)

 Елементи ( )ijF p  передавальної матриці ( )F p , яку можна роз-
глядати як скалярні передавальні функції від і-го входу до  j-го 
виходу. Знаючи

                                     
( )( )
( )

i
ij

j

Y pF p
V p

=
                                       (21)

( )ijF p  можна встановити зв’язок між V значеннями інвести-

ційних витрат і перехідною характеристикою Y складовою ( )pv t  
ресурсу управління розвитком підприємства і реакцією вихідного 
вектору ( )Y t . Це може бути зміна рентабельності виробництва, 
збільшення вартості основних фондів, прибутковість ВС. Це до-
зволяє оцінити ступінь впливу кожної виробничої системи на по-
казники розвитку ОТГ.

Таким чином, передавальна функція ( )ijF p  є зображенням 

( )ijg t , а зображення перехідної характеристики 
( )

( ) ij
ij

F p
h t

p
=  . 

Для отримання ( )ijg t  та (t)ijh  достатньо перейти від зображен-
ня до оригіналу, використовуючи зворотне перетворення Лапласа 
[14] . Визначивши ці характеристики для всіляких пар «вхід ВС 
– вихід ВС», можна записати матриці ( )g t  та ( )h t . 

ВС буде керованою, якщо всі змінні 1 2( ) (x ( ), x ( ),..., x ( ))nx t t t t=  
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залежать від вхідних впливів 1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ))vv t v t v t v t= . ВС нази-
вається спостережуваною, якщо змінні ( )ix t  пов’язані хоча б з 
одним виходом ( )jy t . Повна спостережуваність ВС означає, що 
існує такий вплив ( )v t , що по реакціям на виходах ( )y t  на зада-
ному інтервалі часу 0 t T≤ ≤  можна визначити початковий стан 

(0)õ  системи.
Висновки та пропозиції. Запропонований науково-методич-

ний підхід до моделювання системи управління розвитком вироб-
ничого підприємства в умовах децентралізації та його практична 
реалізація дасть можливість визначати домінуючі параметри роз-
витку виробничих підприємств, що мають вплив на ОТГ і своє-
часно відстежувати імпульси і простір станів ОТГ з урахуванням 
стану ВС в якості параметрів для її розвитку. Запропонований 
аналіз стану ВС в рамках ОТГ і оцінка динаміки її розвитку по-
казує необхідність формування системи узагальнених вектор-
но-скалярних, ситуаційно орієнтованих показників. Представле-
ні показники ВС у вигляді вектору стану ( )x t , вхідного ( )v t  та 
вихідного вектору ( )y t  можуть бути базовими для ідентифікації 
стану підприємства, а також можуть бути використані для оцінки 
ефективності його функціонування і для оптимізаційних цільо-
вих функцій при рішенні задач стратегування розвитку підпри-
ємства. Ідентифікація стану підприємства на основі комплексної 
оцінки його стану векторно-функціональними складовими ( )v t , 

( )x t , ( )y t  дозволяє враховувати фінансову діяльність, виробничу 
та інвестиційно-інноваційну діяльність ВС. Це сприятиме розви-
тку як ОТГ так і виробничих підприємств, що розташовані на їх 
території та отриманню ними відповідних економічних вигід: під-
йом економічно відсталих підприємств та територій; поширення 
нових технологій, нових видів продукції та розвиток сектора ін-
новацій; зростання зайнятості населення та збільшення попиту на 
кваліфіковану робочу силу, якісна зміна сучасного життя; висока 
економічна ефективність та рентабельність; стимулювання ново-
го бізнесу.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОБЪЕДИНЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНОЙ 

В статье обобщены аргументы и контраргументы в научной дискуссии по 
вопросу идентификации состояния производственного предприятия для оценки 
эффективности его функционирования и оптимизации целевых функций при ре-
шении задач управления развитием предприятия. Основной целью проведенного 
исследования является разработка научно-методического подхода к моделирова-
нию системы управления динамическим состоянием производственного пред-
приятия в условиях децентрализации и формирования индикаторов его развития. 
Предложенный научно-методический подход моделирования системы управления 
развитием производственного предприятия в условиях децентрализации и его 
практическая реализация даст возможность определять доминирующие параметры 
развития производственных предприятий, имеющих влияние на объединенную 
территориальную общину и своевременно отслеживать импульсы и пространство 
ее состояний с учетом состояния производственной системы в качестве параметров 
для ее развития. Результаты проведенного исследования могут быть полезными 
для разработки систем мониторинга и стратегического управления процессами 
развития производственных предприятий в условиях децентрализации.

Ключевые слова: развитие; производственное предприятие; децентра-
лизация; моделирование состояния производственной системы; стратегирование; 
объединенная территориальная община.
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MODELLING OF THE DEVELOPMENT OF THE 
INDUSTRIAL ENTERPRISE IN COLLABORATION 
WITH THE UNITED LOCAL COMMUNITY 

This article summarizes the arguments and counterarguments within the 
scientific discussion on identifying the state of the enterprise to evaluate the effectiveness 
of its operation and optimize the target functions in solving the problems of managing 
enterprise development. The main purpose of the research is to develop a scientific and 
methodological approach to modeling the system of management of the dynamic state 
of a manufacturing enterprise in the conditions of decentralization and formation of 
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indicators of its development. The systematization of literary sources and approaches to 
solving the problem of managing the development of industrial enterprises showed that 
each level of analysis of the state of the enterprise and assessment of the dynamics of 
its development and problem situation corresponds to an aggregate set of estimates that 
take into account both individual indicators and their different groups. The urgency of 
solving this scientific problem lies in the fact that the process of managing the enterprise 
development in the conditions of decentralization becomes increasingly poorly structured 
and random, and therefore there is a need to manage this process in order to survive and 
develop the enterprise in an aggressive market environment. Investigations into enterprise 
development management under decentralized conditions with purposeful change of 
system parameters, structure and properties, and perturbation of the enterprise’s external 
and internal environments require the use of new management models, with the new 
model being better than being replaced. An innovative approach involves managing the 
development of a manufacturing enterprise based on the intensification of innovation 
activity, analysis and implementation of innovative achievements in all areas of economic 
activity of the production system (aircraft). Methodical tools of the study were methods 
of optimizing the functioning of the production system in decentralization, mathematical 
models of managing the dynamic development of the enterprise, the assessment of 
impulses of the united territorial community (OTG) on the development of the Armed 
Forces with the simultaneous assessment of the performance of enterprises and their 
impact on the OGT, construction, transmission matrices which establishes the connection 
between the values   of investment costs and the transition characteristic of the resource 
management of enterprise development and the reaction of Sun dnyh performance. 
The object of the study is the dynamic development of a manufacturing enterprise 
under decentralized conditions. The proposed scientific and methodological approach 
of modeling the management system of development of a production enterprise in the 
conditions of decentralization and its practical implementation will allow to determine 
the dominant parameters of the development of production enterprises that have an 
impact on ATG and to timely monitor the impulses and space of the ATG states taking 
into account the state of the aircraft as parameters for its development. . The results of the 
study may be useful for developing systems for monitoring and strategic management of 
industrial enterprise development processes under decentralization.

Keywords: development; industrial enterprise; decentralization; modeling of 
state of production system; strategic planning; united local community.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 
АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Досліджуються особливості формування та розвитку інноваційної 
діяльності аграрного сектору національної економіки в умовах глобалізації. 
Розглянуті причини і наслідки зниження активності інноваційних процесів в умовах 
трансформації економіки. Показано зростання впливу різноманітних чинників 
на процес інноваційних перетворень в агропромисловому комплексі. Критично 
розглядається поширена в багатьох публікаціях теза про неможливість структурних 
перетворень та розвиток науково-технічного прогресу у аграрних підприємствах в 
умовах кризи. Зроблено висновок та обгрунтованно невідворотність запровадження 
інновацій у сільськогосподарських підприємств. Індикатором цього процесу є 
підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції в розрізі 
окремих виробників та їх груп.

Ключові слова: інновація; інноваційна діяльність; науково-технічний 
прогрес; інноваційний потенціал; аграрний сектор.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Відкриття і по-
дальше впровадження інновацій стають ключовими чинниками 
росту виробництва продукції і зайнятості в аграрному секторі. 
Саме тут криються найбільш суттєві резерви збільшення асорти-
менту, покращення якості продукції, економії трудових і матері-
альних ресурсів, росту продуктивності праці, вдосконалення сис-
теми управління і підвищення його ефективності.

Процес інноваційної діяльністі в сучасному агропромисловому 
комплексі характеризується досить складною ситуацією, багато в 
чому викликаною деформаціями переходу до ринкової економіки, 
зокрема обмеженням державного фінансування науково-
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дослідних робіт, різким скороченням оплати праці і відповідно 
міграцією наукових співробітників, руйнуванням матеріально-
технічної бази наукових і освітніх установ.

Конкурентоспроможність продукції агропромислового комп-
лексу на міжнародному ринку в умовах глобалізаційних процесів 
визначається обсягом застосування сучасних інноваційних тех-
нологій, які відповідають високим екологічним та економічним 
вимогам. Щодо проблем низького рівня конкурентоспроможності 
вітчизняної аграрної продукції на світовому  продовольчому рин-
ку, про що невідповідність структури українського експорту по-
питу іноземних країн на продукцію аграрного сектору; дуже мала 
частка підприємств, сертифікованих згідно з міжнародними стан-
дартами, особливо в галузі тваринництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, 
що внесли вагомий вклад в освітлення теоретичних та методо-
логічних положень, розкрили зміст інновацій, інноваційного по-
тенціалу, інноваційних процесів та інноваційної діяльності, ви-
значили закономірності їх розвитку в аграрному секторі, можна 
виділити: В. Г. Андрійчука, В. І. Благодатного, В. О. Василенка, 
О. І. Дація, О. В. Донця, В. О. Заготова, С. М. Ілляшенка, М. І.  Кі-
сіля, М. Ф. Кропивка,  П. Т. Саблука та ін.

Питання сутності інновацій як фактора суспільного розви-
тку знайшли відображення в наукових працях відомих класиків 
економічної теорії: Й. Шумпетера, М. Кондратьєва, М. Туган-Ба-
рановського, Д. Белла, Дж. Гроссмана, Е. Хелпмена, П. Ромера, 
Б. Лундвала, Р. Нельсона, Е. Роджерса, Б. Санто,  К. Фрімана, 
Б.  Твіста та ін..

Провівши дослідження інноваційної діяльності в сфері 
агропромислового комплексу, можимо стверджувати, що 
вирішення питань стратегічнного розвитку у цій галузі можливе 
завдяки широкому використанню інновацій із забезпеченням 
комплексної взаємодії професійної освіти, фундаментальної 
та прикладної науки та підприємництва. Вивчаючи дане 
питання, С. А. Володін одне із завдань реалізації стратегічних 
напрямів забезпечення інноваційного розвитку аграрного 
сектору економіки сформулював як питання «… інноваційної 
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політики в наукоємній сфері АПК для забезпечення безперервної 
інноваційної діяльності» [2, с. 349]. 

Інноваційні перетворення в аграрному секторі мають коло-
сальне значення для розвитку цієї галузі, підвищення її конку-
рентоспроможності на зовнішніх ринках в умовах глобалізації. 
Формування сучасної стратегії розвитку АПК передбачає засто-
сування революційних змін в економічному механізмі і методах 
управління усією аграрною сферою економіки на всіх рівнях на-
ціональної економіки.

У дослідженні проблем розвитку інновацій в  аграрній 
сфері економіки важливе місце займає визначення теоретико-
методологических передумов формування ефективної стратегії 
розвитку інноваційної діяльності АПК в умовах глобалізації та 
інтеграції у світовий економічний простір.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення 
основних напрямів забезпечення розвитку інноваційних процесів 
у агропромисловому комплексі та осбливості їх регулювання в 
аграрному секторі економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 
глобалізації світової економіки, коли рівень конкуренції в 
аграрному секторі сягнув небачених масштабів, забезпечення 
розвитку конкурентоспроможності агропромислового комплексу 
можливо тільки за умови переходу до сучасної, ефективної 
інноваційної моделі.

В період четвертої індустріальної революції та глобалізації 
світової економіки, від рівня інноваційного розвитку, 
представництва та питомої ваги країни на світовому ринку 
наукомісткої продукції в значній мірі залежить національна 
безпека.

Інновації є одним з чи не найважливіших чинників розвитку 
національної економіки у глобальному масштабі. Тим не менш, 
згідно останніх даних, в Україні, у аграрному секторі, викорис-
товується не більше 10-15 % інноваційних, розумних техноло-
гій. Лідерами в запровадженні інновацій у виробничий процес 
є Ізраїль та Нідерланди [8]. Першість ефективного управління 
інноваційними процесами національної економіки в цілому, ви-
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передивши США, належить ФРН, яка відзначилась найбільшою 
кількістю зареєстрованих винаходів та патентів, якістю проведе-
них досліджень національними компаніями та вченими, а також 
створенням мережевих структур міжнародного рівня.

На думку більшості експертів, сприятливий клімат, родюча 
земля, працьовиті люди, це ті фактори, які залишаються важливими 
для успішного розвитку аграрної сфери, але ці чинники вже давно 
не є головними. Сьогодні ефективність розвитку АПК залежить 
перш за все від запровадження сучасних інноваційних технологій 
в процес виробництва, зберігання, переробки та управління. 

Для досягнення сталого розвитку агропромислового комплексу, 
основним джерелом та локомотивом має стати стрімкий та 
невідворотній інноваційний розвиток на основі використання 
революційних технологій, адаптованих під природно-економічні 
умови нашої країни. Саме тому, сьогодні, в умовах інтеграції 
у світовий економічний простір з високою конкуренцією, на 
перший план виходить розробка та формування ефективного 
організаційно-економічного механізму управління інноваційним 
розвитком аграрного сектору і пошук оптимальної співпраці між 
виробниками і споживачами інноваційної продукції.

Саме слово «інновація» іноземного походження (англ. In-
novation) –  може означати нововведення, нова ідея, технологія, 
управління, заснована на використанні науково-технічного 
прогресу, передового досвіду.

Історія появи терміну «інновація» сягає ще минулого століття. 
Відомий австрійський науковець Йозеф Шумпетер, у своїх 
працях, в тому числі у роботі «Теорія економічного розвитку» 
у 1912 році розглянув концепцію інновацій. Розглядаючи це 
питання, він вперше застосував термін «інновація», замінивши 
вживаний в той час термін «нова комбінація», тим самим вів 
нову категорію в економічну теорію. В процесі розвитку своєї 
теорії, науковець, довів, що до урівноваження будь-якої системи 
соціально-економічного стану, спонукають саме інновації  [11]. 

Поняття терміну «інновація», передусім лежить в основі 
інноваційної діяльності. У різних економічних джерелах, 
різних періодів, можна зустріти різні тлумачення цього терміну. 
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Переважна більшість авторів, які досліджували це питання, 
розглядають саме поняття «інновації» відповідно до об’єкту і 
предмету дослідження, як технологічні або економічні категорії.

Найбільш відповідне пояснення інновації, на наш погляд, 
є – це кінцевий результат креативної, творчої діяльності, який 
представлений у вигляді нового продукту або вдосконалення 
вже існуючого, модернізованого технологічного процесу, для 
запровадження та використання в практичній діяльності.

В Законі України «Про інноваційну діяльність» термін 
«інновації» визначається, як новостворені (застосовані) і (або) 
вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери [1].

Поряд з поняттям «інновація», завжди виникає поняття 
«науково-технічний прогрес», як невід’ємний елемент 
інноваційного процесу. 

Під науково-технічним прогресом, більшість науковців, 
які досліджують питання інноваційного розвитку, розуміють 
впровадження нових, сучасних, більш досконалих розробок науки 
і техніки, вдосконалення механізмів управління фінансовою, 
інвестиційною або організаційною системою. У цьому понятті 
об’єднуються в собі процеси отримання, систематизації 
та накопичення наукового масиву знань, їх адаптація і 
впровадження. Першим етапом інноваційної діяльності є 
створення нового інтелектуального продукту – ідеї, тобто новації.  
Другий етап – це перетворення новації в інновацію. Саме в 
результаті цілеспрямованої діяльності новація, тобто ідея, може 
перетворитися на інновацію і тільки після цього буде використана 
у виробничій діяльності, управлінні, соціальному середовищі.

Зазвичай, інноваційний процес має три стадії розвитку: 
зародження ідеї, створення новацій, її фундаментальне та 
прикладне дослідження. Наступна стадія це проведення науково-
дослідних розробок та доведення до логічного завершення, 
отримання інновацій. Остання стадія це впровадження інновацій.
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Сучасна інноваційна структура національної економіки є 
найбільш ефективною та оптимальною моделлю взаємодії 
передової креативної науки, освіти і виробничих процесів. Що 
стосується аграрного сектору, то вона передбачає раціональне 
використання природного і біологічного потенціалу аграрного 
виробництва, спеціалізацію та концентрацію організації 
сільськогосподарської сфери, оновлення матеріально-технічної 
інфраструктури, впровадження нових, сучасних та ефективних 
технологій на всіх етапах управління виробничими та соціальними 
процесами.

Невід’ємною складовою інноваційного процесу є поняття 
«інноваційного потенціалу». Більшість науковців, розглядаючи 
питання інноваційного розвитку, розглядає інноваційний 
потенціал, як можливість залучення необхідних ресурсів, тобто 
їх сукупність для подальшого використання.

В той же час, Гугелев А. В. [5] припускає протележне 
тлумачення інноваційного потенціалу. Він схиляється до думки, 
що це можливість залучати та використовувати необхідні ресурси 
для здійснення інноваційних процесів.

На нашу думку, ці два, на перший погляд абсолютно різні 
підходи є взаємопов’язаними, взаємодоповнюючими один одного. 
Так ми вважаємо, що можливість та бажання залучати необхідні 
інноваційні ресурси, не можливий без їх наявності.

В аграрному секторі економіки, як і в будь якому секторі 
національної економіки, на систему управління забезпечення 
розвитку інноваційної діяльності чинить тиск система факторів:

1. Організація системи управління (підготовка персоналу 
середньої та вищої ланки, наявність механізмів втілення 
інноваційних рішень, креативність та здатність переглядати свої 
погляди та не боятися приймати щось нове).

2. Фінансово-економічні (наявність необхідних ресурсів для 
втілення інновацій, механізмів стимулювання нововведень, 
створення умов для діяльності інвестиційних фондів, через 
венчурний капітал).

3. Правове забезпечення (наявність чітких правил та 
законів щодо патентування, ліцензування, державна підтримка 
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інтелектуальної власності, створення пільгових механізмів 
впровадження інновацій в аграрний сектор тощо).

4. Інфраструктура підтримки інноваційних проектів.
5. Техніко-технологічні, які передбачають наявність прогре-

сивних технологій, матеріально-технічної бази та інше.

Рис. 1. Склад та структура забезпечення інноваційного потенціалу 
аграрного підприємства

Джерело: власна розробка. 

Інноваційний потенціал агропромислового комплексу, на наш 
погляд, це здатність перетворювати наявні ресурси, особливо ті що 
в силу різних причин не затребувані на сьогоднішній день, в пере-
ваги своєї діяльності з метою задоволення своїх потреб (рис. 1).

Основними фундаментальними складовими інноваційного 
процесу є дослідження, розробка, виробництво та споживання ін-
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новації, де кожний окремий елемент виконує свою індивідуальну 
функцію, а саме: в галузі дослідження відбувається пошук ідей, 
їх обґрунтування та висвітлення; на стадії розробки визначаються 
концептуальні та прикладні засади переходу ідеї в готовий про-
дукт; на стадії виробництва проходить апробація, сертифікація та 
безпосередньо продукування інновації; на останньому етапі від-
бувається просування інновації до кінцевої мети всього процесу, 
а саме споживача.

Першою ланкою системи забезпечення аграрного сектору ін-
новаційними продуктами мають бути запити безпосередньо ви-
робництва, тобто замовлення аграрних підприємств, які є осно-
вними споживачами науково-технічної продукції. 

На нашу думку, в процесі інноваційної діяльності необхідно 
використовувати своєрідну модель ланцюга формування ціннос-
ті кожної окремої інновації, яка буде мати вигляд послідовного 
трифазного процесу, з послідовністю дій: генерація ідей, їх дослі-
дження та впровадження. На кожному етапі виконуються шість 
взаємопов’язаних завдань: внутрішнє, зовнішнє, і внутрішньо 
перехресне співробітництво для пошуку ідей; відбір ідей, їх реа-
лізація та адаптація; впровадження розроблених ідей. В цій сис-
темі можуть виділятися окремі ланки за рівнем розвитку, в ту чи 
іншу сторону, тобто вона може бути як слабке місце, гальмуючи 
розвиток всіх інших елементів, так і навпаки. Необхідно усвідом-
лювати, що слабка ланка в середені системи може зруйнувати ін-
новаційні зусилля, тому перш за все необхідно проаналізувати та 
виявити існуючі недоліки. На думку більшості науковців, оскіль-
ки кожне окреме підприємство, має свою унікальну інноваційну 
мету, необхідно уникати використання універсальних рекоменда-
цій з вдосконалення інноваційного потенціалу. 

Насправді, кожне підприємство, в тому числі аграрне, по своє-
му особливе, має свої властивості, притаманні тільки йому і вико-
ристання інноваційних рекомендацій, без індивідуального підхо-
ду, може бути нераціональним, тобто призвести до зайвих витрат 
без очікуваного результату.

Відповідь на те, якою саме має бути інноваційна модель госпо-
дарювання в аграрному секторі, на думку Саблука П. Т., «повинні 



191

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

дати наука і практика виробництва та управління цим сектором та 
економікою загалом» [9, с. 35].

 Підвищення активності інноваційної діяльності, передусім, 
повинно супроводжуватися створенням потужних інноваційних 
організацій за різним призначенням, від створення наукової та на-
укомісткої продукцію до надання консалтингових послуг. Потріб-
на структурна взаємодія усіх, без виключення, ланок інноваційної 
діяльності з чітким визначенням їх функціональних обов’язків, 
де пріоритетом має стати побудова ефективної моделі взаємодії 
на макро-, мезо- і мікро- рівнях, включаючи виявлення пробле-
ми – наукову розробку та апробацію – застосування у господар-
ській діяльності.

Теоретично між споживачами інноваційної продукції і розроб-
никами інновацій завжди існує взаємна потреба один в одному. 
Розробник завжди буде зацікавлений в реалізації своїх інновацій, 
виробник аграрної продукції у впровадженні цих інновацій. 

На нашу думку, ефективне функціонування системи управ-
ління інноваційною діяльністю агропромислового комплексу не 
можливе без успішного функціонування всіх її підсистем, тобто її 
складових. Підсистема з обслуговування  системи інноваційного 
управління, на переконання автора, складається з наступних еле-
ментів, які діють в строгій послідовності: науково-освітня база, 
тобто генератор ідей; доведення до потенційних споживачів ін-
формації, про її наявність; розповсюдження інновацій через різ-
номанітні канали; впровадження наукових розробок.

Ефективність інноваційної діяльності агропромислового комп-
лексу залежить від ряду чинників, таких як: державна підтримка 
галузі, політична стабільність, фінансово-економічна ситуація в 
країні, механізм управління підприємством чи галуззю та інше. 

Держава є основним суб’єктом забезпечення дієвої інновацій-
ної системи. Забезпечення збалансованого механізму розвитку ін-
новаційного потенціалу аграрного комплексу, можливо, перш за 
все, при стабілізації фінансового та податкового законодавства, 
що неодмінно призведе до покращення інвестиційного клімату, та 
як наслідок, збільшення виробництва. Критерієм державної учас-
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ті у розвитку науково-технічного прогресу країні є питома вага 
витрат на виконання науково-дослідних робіт у ВВП. За даними 
Державного статистичного управління, наукоємність валового 
внутрішнього продукту у 2018 році становила лише 0,47 %, це 
співставно з такими країнами як Румунія 0,52 % чи Латвія 0,51 %. 
Для порівняння в розвинутих країнах, таких як Німеччина чи кра-
їни ЄС в цілому, цей показник сягає 3,02 % та 2,06 % відповідно. 
Спостерігається також, у 2018 році порівняно з 2016 роком, не-
гативна динаміка кількості підприємств, які займалися інновацій-
ною діяльністю на 9 % [8].

У результаті аналізу низької активності розвитку та впрова-
дження інноваційних проектів у агропромисловому комплексі, на 
перше місце нами було запропоновано проблему функціонування 
вітчизняної науки, яка фактично витратила повноцінну державну 
підтримку та знаходиться в складних умовах, що призвело до: 

– незадовільного стану, або повної відсутності матеріально-
технічної бази, зменшення обсягу, а головне якості науково-тех-
нічних розробок. Все це результат хронічного недофінансування 
наукової галузі. За даними досліджень, представленого агент-
ством Bloomberg у 2018 році, згідно індексу інноваційного розви-
тку, Україна посідала 53 місце [8]; 

– відтоку наукових кадрів, особливо молодих спеціалістів за 
кордон, що пов’язано з низьким рівнем життя, низькими заробітни-
ми платами, можливостями росту в професійному плані, неможли-
вістю займатися науковими дослідженнями на належному рівні. За 
даними Держстату, кількість науковців в нашій країні безперервно 
скорочується. Так у 2010 році цей показник складав 133,7 тис. осіб, 
а у 2017 році зменшився до 59,4 тис. осіб, що менше на 55,7 %, 
тобто практично у 2 рази [8]; 

– відірваність прикладної науки від реального сектору еконо-
міки, в тому числі і аграрної, практично відсутній взаємозв’язок 
між існуючими проблемами у виробництві, переробці, реалізації, 
системі управління процесами в агропромисловому комплексі та 
науковими дослідженнями, які проводять наукові установи.



193

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

Для реалізації ефективної моделі інноваційної діяльності в 
аграрному секторі необхідна послідовність певних дій, а саме: 
виявлення проблеми в агропромисловому секторі; на базі науко-
вих досліджень, спроба вирішення зазначених проблем; зацікав-
леність в наукових ідеях та розробках; ресурсне забезпечення для 
втілення нових ідей; наявність або розробка організаційно-еконо-
мічного механізму інноваційної системи (рис. 2). 

Рис. 2. Послідовність та характеристика впровадження інновацій 
в агропромисловому комплексі

Джерело: власна розробка автора.

В своїх роботах Мазнєв Г. Є., досліджуючи питання інновацій-
ного потенціалу, прийшов до висновку, що забезпечення сталого 
інноваційного середовища неможливо без вирішення таких пи-
тань, як детінізація економіки країни, забезпечення права влас-
ності на інноваційний продукт, забезпечення політичної та еконо-

зазначених проблем; зацікавленість в наукових ідеях та розробках; ресурсне 
забезпечення для втілення нових ідей; наявність або розробка організаційно-
економічного механізму інноваційної системи (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Послідовність та характеристика впровадження інновацій в 

агропромисловому комплексі 
Джерело: власна розробка автора. 
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області інновацій, забезпечення вільної конкуренції в галузі аграрного 
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мічної стабільності в державі, розвитку відповідної інфраструктури, 
в тому числі інноваційної, тісної співпраці  та кооперації в області 
інновацій, забезпечення вільної конкуренції в галузі аграрного ви-
робництва та інше. Крім цього необхідно змінювати менталітет 
аграрних виробників з формуванням «інноваційної ідеології» [7].

Зважаючи на те, що агропромисловий комплекс потребує вже 
зараз впровадження інноваційних технологій, а для відновлення 
наукового потенціалу держави необхідно час, тому як варіант, 
пропонується впровадження вже існуючого зарубіжного техно-
логічного потенціалу, який успішно використовується країнами з 
розвинутим аграрним сектором. 

Основним завданням держави в цьому процесі має стати запро-
вадження інституцій, здатних створити всі умови для успішного 
та ефективного запозичення найкращих інноваційних продуктів 
та  просування їх у аграрному секторі України. Ці заходи мають 
значно покращити матеріально-технічну базу, з метою її онов-
лення, підвищення продуктивності праці та енергозаощадженя, 
зменшити витрати на виробництво, покращити якість та асорти-
мент отриманої продукції та як наслідок, підвищити конкуренто-
спроможність аграрних підприємств на зовнішніх ринках. 

З цією метою рекомендуються наступні заходи: формування 
ринку інновацій, створення механізму вільної конкуренції між 
суб’єктами інноваційної діяльності;

– створення умов для залучення інвестицій в аграрний сектор 
економіки, в тому числі в інноваційну діяльність, через вдоско-
налення податкового законодавства, запровадження ринку землі 
тощо;

– надання пільг аграрним підприємствам, які активно втілю-
ють інноваційні технології у своїй діяльності;

– забезпечити правовий механізм з захисту права власності на 
отримані результати науково-технічної діяльності;

– розвиток та формування інфраструктури ринку інноваційної 
діяльності;впровадження інформаційної політики направленої на 
створення «інноваційного мислення» управлінців середньої та 
вищої ланки аграрного сектору.
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Паралельно з цим, держава має спрямувати значні фінансові та 
організаційні зусилля на відновлення та безперебійний розвиток 
вітчизняної науки, де в першу чергу пропонується:

– державне фінансування цільових перспективних програм ін-
новаційного розвитку аграрного сектору економіки;

– створення програм з взаємодії наукового та виробничого сек-
тору, з метою напрацювання спільних питань в агропромислово-
му комплексі та їх вирішення;

– комплексна підготовка спеціалістів аграрного сектору, за ін-
новаційними методиками, організація їх стажування у країнах з 
найбільшим інноваційним розвитком у аграрному секторі, з ви-
користанням механізму державного замовлення у вищих навчаль-
них закладах;

– розробка пільгового кредитування інноваційної діяль-ності;
– забезпечення гідного рівня фінансування науки на всіх рівнях.
Крім того, запорукою розвитку науково-технічного прогресу, 

вдосконаленню системи управління має передувати впроваджен-
ня сучасної інноваційної політики, спрямованої на стратегічне 
зростання інноваційного потенціалу агропромислового комп-
лексу, створення функціональних державних інституцій з забез-
печення сприятливих умов правового та фінансового механізму 
інноваційного розвитку, вдосконалення інноваційної інфраструк-
тури тощо.

Висновки та пропозиції. В період трансформації розвитку 
аграрного сектору України спостерігається загострення низки со-
ціально-економічних проблем, які вимагають своєчасного вирі-
шення з залученням держави та державних інституцій. Перспек-
тиви аграрного сектору національної економіки будуть залежати 
від його здатності оперативно та ефективно адаптуватися до но-
вих, сучасних вимог сьогодення, викликаних глобалізаційними 
процесами, які відбуваються у світі.

Як показує практика та досвіт розвинутих країн, тільки вза-
ємодія безпосередньо аграрного сектору економіки, науково-до-
слідних установ та державної підтримки може забезпечити роз-
виток інноваційної діяльності та стати запорукою успішного 
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функціонування агропромислового комплексу. Їх метою має стати 
об’єднання зусиль, повна координація дій та здійснення спільних 
проектів у питаннях пошуку і впровадження інновацій в аграрно-
му секторі національної економіки.

Передбачається подальше дослідження іноваційного процесу 
в агропромисловому комплексі в контексті українських реалій, з 
урахуванням інтеграційних та глобалізаційних умов.
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Исследуются особенности формирования и развития инновационной 
деятельности аграрного сектору национальной экономики в условиях глобализа-
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THE MODERN STATE AND PROSPECTS OF 
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN 
UKRAINIAN AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

The features of forming and development of innovative activity are investigated 
agrarian to the sector of national economy in the conditions of globalization. Considered 
causes and effects of decline of activity of innovative processes in the conditions of trans-
formation of economy. The height of influence of various factors is shown on the process 
of innovative transformations in an agroindustrial complex. A widespread in many publi-
cations thesis is critically examined about impossibility of structural transformations and 
development of scientific and technical progress in agrarian enterprises in the conditions 
of crisis. Drawn conclusion and обгрунтованно inevitability of input of innovations at 
agricultural enterprises. The indicator of this process is an increase of the labour and 
decline of unit cost productivity in the cut of separate producers and their groups.

Keywords: innovation; innovative activity; scientific and technical progress; 
innovative potential; agrarian sector.
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ  
МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ 
У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

У статті досліджуються питання формування структурно-логічної  моделі 
реалізації комплаєнс-політики у телекомунікаційній галузі. Досліджені теоретичні 
аспекти комплаєнсу. Запропоновано у телекомунікаційній індустрії впроваджувати 
внутрішньогалузеву комплаєнс-систему. Автором доведено, що комплаєнс-система 
забезпечить обґрунтоване прийняття нормативно-правових документів, які регулю-
ють ринок телекомунікаційних послуг, а також інформаційно-аналітичну підтримку 
змін у цій сфері. Комплаєнс-система забезпечить виявлення, діагностику, оцінку та 
дослідження комплаєнс-ризиків у телекомунікаційній сфері, їх моніторинг та контр-
оль.  Виокремлена спрямованість комплаєнс-ризиків к телекомунікаційні галузі. 
Визначені сфери застосування комплаєнс-функції у телекомунікаційному сегменті 
національного макроекономічного середовища. Розроблена структурно-логічна мо-
дель реалізації комплаєнс-політики у телекомунікаційні галузі. Визначені аспекти, 
які забезпечує комплаєнс-політика в системі управління телекомунікаційною га-
луззю. Доведено, що комплаєнс-політика у телекомунікаційній галузі базується на 
комплаєнс-програмі, яка сприятиме вільній, справедливій та всебічній  конкуренції 
на ринку телекомунікаційних послуг. Сформовано науково-методологічне забезпе-
чення комплаєнс-системи у телекомунікаційній галузі. Визначені основні принципи 
комплаєнс на ринку телекомунікаційних послуг. Запропоновані рекомендації щодо 
застосування внутрішньогалузевого комплаєнсу у діяльності суб’єктів ринку телеко-
мунікацій. Визначені основні інструменти для оцінки ефективності комплаєнс-сис-
теми та комплаєнс-програми у телекомунікаційні сфері.

Ключові слова: телекомунікаційна галузь; національна економіка; макро-
економічне середовище; комплаєнс; ринок телекомунікаційних послуг.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сталий інно-
ваційний розвиток суб’єктів на ринку телекомунікаційних послуг 
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є  першорядним значенням розвитку телекомунікаційної галузі. 
В умовах європейської інтеграції національного макроекономіч-
ного середовища достатньо сильно постають питання якості та 
надійності операторів та провайдерів, які надають свої телекому-
нікаційні послуги.

Будь-якому суб’єкту телекомунікаційної індустрії, який має 
намір вести законну, цивілізовану та ефективну підприємницьку 
діяльність, необхідно дотриматися всіх діючих нормативно-пра-
вових документів та принципів регулювання у телекомунікацій-
ній сфері. Оператори, провайдери, виробники та постачальни-
ки технічних засобів телекомунікацій, які високо цінують свою 
репутацію надійного суб’єкта ринку телекомунікацій, повинні 
здійснювати свою діяльність у відповідності з міжнародними та 
національними стандартами і створювати корпоративну бізнес-
культуру нетерпимості до корупції, зловживань та завжди прагну-
ти дотримуватися аспектів нормативно-правового забезпечення. 
Тому в умовах сьогодення формування структурно-логічної  мо-
делі реалізації комплаєнс-політики у телекомунікаційній галузі є 
своєчасним та актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями засто-
сування комплаєнсу у макроекономічному середовищі  займалися 
такі науковці: Новіков О. В., Симкіна А. Є., Іванов В. Б., Шарамко 
М. М., Беляев Ю. К., Бабяк Н. Д., Калініченко Л. Л., Перерва П.  Г. 
та інші.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтувати концеп-
туальні підходи та сформувати структурно-логічну модель реалі-
зації комплаєнс-політики у телекомунікаційній галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Довіра стейкхол-
дерів, а особливо споживачів телекомунікаційних послуг, інвесто-
рів, компаньйонів, контрагентів тощо, ґрунтується на впевненості 
в тому, що всі телекомунікаційні послуги надаються з дотриман-
ням основ професійної етики та здійснюються згідно з найвищи-
ми стандартами якості. Відповідність діяльності суб’єктів ринку 
телекомунікацій діючому законодавству, стандартам та етичних 
нормам ведення підприємницької діяльності, розкривається через 
застосування комплаєнс-системи.
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Комплаєнс – від англійської compliance («згода, відповідність») 
походить від дієслова to comply – «виконувати» – і буквально 
означає дотримання певних правил, вимог або умов [2].

У наукових працях дослідників-управлінців не існує єдиного 
трактування поняття «комплаєнсу».

Беляєв Ю. К. у своєму дослідженні, виокремлює комплаєнс 
як безперервну і специфічну діяльність з виявлення випадків та 
фактів невідповідності законам та вимогам, нормативно-право-
вим документам, ринковим стандартам й внутрішнім документам 
суб’єкта господарювання [3]. 

Комплаєнс – це розуміння стану або поведінки, що відповідає 
встановленому керівництвом, порядку, набору правил, вимогам, 
специфікаціям або законодавству [4]. 

Л. Калініченко, український фахівець з комплаєнсу, визначає, 
що  комплаєнс – це система захисту бізнесу і його акціонерів від зо-
внішньої корупції, зловживань та неефективного управління орга-
нізацією з боку її топ-менеджерів, а також здатність діяти у відпо-
відності з інструкціями, правилами та спеціальними вимогами [5].

Тобто, комплаєнс означає цілеспрямовану систему захисту під-
приємницької діяльності та її суб’єктів від зовнішньої корупції, 
зловживань та неефективного управління або регулювання, а та-
кож здатність діяти з дотриманням встановлених принципів та 
спеціальних вимог.

У міжнародному середовищі поштовхом для розвитку комп-
лаєнса стали 60–70 роки ХХ століття, зокрема Вотергейтський 
скандал, коли було викрито численні випадки корупції, які стосу-
валися також приватних компаній. З метою протидії такій ситуа-
ції було прийнято Закон США «Про корупцію за кордоном», яким 
були встановлені жорсткі правила контролю, вимоги до бухгал-
терської та фінансової документації, а також правила взаємовід-
носин з державними службовцями. На початку 90-х у США були 
прийняті роз’яснення про порядок застосування кримінального 
покарання для суб’єктів господарювання, що містять чіткі ін-
струкції для створення ефективної програми в галузі комплаєнс, 
включаючи правила етичної поведінки. У 2004 році роз’яснення 
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були доповнені положеннями, які вказували на необхідність обізна-
ності менеджменту з основними умовами комплаєнс-програм [6].

Комплаєнс, за визначенням  міжнародної комплаєнс-асоціації, 
це незалежна функція органів управління суб’єкта господарюван-
ня, яка виявляє, оцінює, дає відповідні поради, стежить і готує 
звіти щодо комплаєнс-ризиків [7]. 

Пропонується у телекомунікаційній індустрії впроваджувати 
внутрішньогалузеву комплаєнс-систему, яка забезпечить ціле-
спрямоване управління регуляторними ризиками на ринку теле-
комунікаційних послуг.

Комплаєнс-система забезпечить обґрунтоване прийняття нор-
мативно-правових документів, які регулюють ринок телекому-
нікаційних послуг, а також інформаційно-аналітичну підтримку 
змін у цій сфері. Комплаєнс-система забезпечить виявлення, діа-
гностику, оцінку та дослідження комплаєнс-ризиків у телекомуні-
каційній сфері, їх моніторинг та контроль.  

У контексті розвитку телекомунікаційної сфери, комплаєнс 
означає законність дій суб’єктів ринку телекомунікацій та регу-
люючих інституцій. Комплаєнс-перевірка підтверджує відпо-
відність функціонування та розвитку ринку телекомунікаційних 
послуг встановленим вимогам, стандартам та правилам. Складо-
вими сегментами комплаєнса є антикорупційний, антимонополь-
ний, санкційний, антидемпінговий та інші компоненти.

Перевірка на відповідність і дотримання вимог, стандартів 
і правил в системі регулювання телекомунікаційної сфери на-
зивається комплаєнс-контролем ринку телекомунікаційних по-
слуг, який спрямований на управління комплаєнс-ризиками, які 
пов’язані з регулюючими органами, операторами, провайдерами, 
виробниками та постачальниками технічних засобів телекомуні-
кацій.  

Всі комплаєнс-ризики мають наступну спрямованість: 
– операційні;
– економічні;
– соціальні;
– екологічні.
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Внутрішньогалузевий комплаєнс обґрунтовано підтверджує:
– ефективність користування радіочастотного ресурсу у націо-

нальному просторі, який обмежений та надається в оренду ліцен-
зіатам;

–  функціонування ринку телекомунікаційних та поштових по-
слуг на основі збалансування інтересів держави, операторів, про-
вайдерів, виробників та постачальників технічних засобів теле-
комунікацій та споживачів.

Сферами застосування комплаєнс-функції у телекомунікацій-
ному сегменті національного макроекономічного середовища є: 

– антимонопольне інституційне регулювання;
– протидія корпоративному шахрайству та корупції на ринку 

телекомунікаційних послуг; 
– захист персональних даних; 
– корпоративні та міжкорпоративні відносини у телекомуніка-

ційній сфері;
– технічні телекомунікаційні стандарти; 
–  захист прав юридичних та фізичних осіб, які замовляють та 

отримують телекомунікаційні послуги для власних потреб;
– трудові відносини у телекомунікаційні галузі; 
– соціальні та екологічні стандарти; 
– дотримання вимог телекомунікаційних мереж загального ко-

ристування; 
– інші.
Прикладами порушення комплаєнса у телекомунікаційній сфе-

рі є: неформальні винагороди та/або інші негласні «бонуси» для 
суб’єктів ринку телекомунікацій; не допуск контрагентів до загаль-
ної частини телекомунікаційної мережі між пунктом закінчення 
телекомунікаційної мережі та найближчим вузлом комутації; пору-
шення  протипожежної безпеки або охорони праці – це нагода для 
претензій з боку контролюючих державних інституцій та ін.

Комплаєнс також розкриває систему заходів щодо управління 
ризиками недотримання етичних норм органів регулювання, опе-
раторів, провайдерів, виробників та постачальників технічних за-
собів телекомунікацій і споживачів.
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Отже, у телекомунікаційній галузі, комплаєнс – це цілеспря-
моване дотримання суб’єктами ринку телекомунікацій вимог 
нормативно-правового характеру та зобов’язань, щодо недис-
кримінаційної поведінки, транспарентності, конфіденційності, 
автаркічності, відокремлення мереж, боротьби з корупцією; вре-
гулювання внутрішньогалузевих конфліктів;  антимонопольного 
та трудового законодавства; обробки персональних даних; закупі-
вель; екологічної та пожежної безпеки; ковенантів; забезпечення 
інформаційно-комунікаційної та кібербезпеки; відкритість теле-
комунікаційних мереж загального користування. 

Структурно-логічна модель реалізації комплаєнс-політики у 
телекомунікаційні галузі сформована на рис. 1.

Комплаєнс може включати в себе такі стандарти: 
– кодекс корпоративної етики (Code of Ethics); 
– кодекс поведінки (Code of Conduct); 
– політику протидії легалізації («відмиванню») доходів, здобу-

тих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (Fight against 
Money Laundering and Terrorist Financing); 

– політику приймання та дарування подарунків (Gift policy); 
– політику повідомлення про порушення (Whistleblowing policy); 
– політику регулювання конфлікту інтересів (Conflict of interest 

management policy); 
– політику взаємодії з керуючими та правоохоронними органа-

ми (Policy of working with Law Enforcement bodies); 
– політику «належної сумлінності» (Due Diligence); 
– політику ідентифікації контрагентів («Know your costumer» policy); 
– політику конфіденційності (Privacy policy) та ін.[8].
Таким чином, комплаєнс-система у телекомунікаційній інду-

стрії виокремлює сукупність взаємопов’язаних  елементів вну-
трішньогалузевої корпоративної культури, організаційно-вироб-
ничої структури, технічних засобів телекомунікацій, встановле-
них правил і процедур, регламентованих внутрішніми і зовніш-
німи стандартами, нормативами та вимогами, які забезпечують 
дотримання принципів комплаєнс на ринку телекомунікаційних 
послуг, а також механізм діагностики та оцінки корупційнонебез-
печних аспектів у телекомунікаційні сфері, з адекватною оціню-
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ванням та управлінням ризиками на ринку телекомунікацій та за-
безпечення комплексного захисту споживачів телекомунікаційних 
послуг від негативних внутрішньогалузевих явищ та процесів.

Рис. 1. Структурно-логічна модель реалізації комплаєнс-політики 
у телекомунікаційній галузі

Джерело: авторська розробка.
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Під комплаєнс-політикою у телекомунікаційній сфері слід розу-
міти сукупність способів, методів, механізмів, моделей  і процедур, 
які спрямовані на управління комплаєнс-ризиком на ринку телеко-
мунікаційних послуг. Комплаєнс-політика є частиною організацій-
но-комунікаційної культури суб’єктів ринку телекомунікацій.

Комплаєнс-політика забезпечує:
– протидію недоброякісній конкуренції;
– запобіганню корупції та шахрайству;
– негативне відношення до зловживання у телекомунікаційній 

мережі доступу; 
– протидію незаконному використанню фінансових ресурсів;
– виконання міжнародних стандартів, дія яких впливає на ді-

яльність суб’єктів ринку телекомунікацій; 
– забезпечення дотримання норм внутрішньогалузевої корпо-

ративної поведінки; 
– контроль дотримання ковенант; 
– розгляд скарг споживачів телекомунікаційних послуг;
– дотримання політики інформаційної безпеки у національно-

му макроекономічному середовищі країни.
Комплаєнс-політика телекомунікаційної галузі є основою для 

дотримання міжнародних та національних вимог функціонування 
ринку телекомунікаційних послуг в країні, а також є запорукою 
того, що розвиток телекомунікаційної індустрії стратегічно орі-
єнтований на міжнародні стандарти, зокрема європейські.   По-
рушення та/або недотримання положень комплаєнс-політики те-
лекомунікаційної галузі може призвести до негативних правових, 
економічних, соціальних та екологічних наслідків як для окремих 
суб’єктів ринку телекомунікацій, так і для країни в цілому.

Комплаєнс-політика у телекомунікаційній галузі базується на 
комплаєнс-програмі, яка сприятиме вільній, справедливій та все-
бічній  конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг. Вона та-
кож допоможе  знизити ризики, які пов’язані з порушенням вимог 
діючого нормативно-правого забезпечення, допоможе суб’єктам 
телекомунікаційної індустрії впевнено діяти в межах закону та не 
утискаючи їхню підприємницьку ініціативу.
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Впровадження комплаєнсу повинно мати не формальний, а ці-
леспрямований характер у телекомунікаційні галузі та стати части-
ною внутрішньогалузевої бізнес-культури. Комплаєнс у телекому-
нікаційній сфері повинен формувати системну процедуру та куль-
туру дотримання внутрішньогалузевих корпоративних стандартів 
та політики у макроекономічному середовищі. Комплаєнс забезпе-
чують відповідні фахівці. Галузеві комплаєнс-фахівці повинні:

– розуміти тонкощі бізнес-управління у телекомунікаційній 
сфері;

– мати практичні навички впровадження комплаєнс-системи 
з урахуванням особливостей функціонування підприємницького 
середовища в країні;

– постійно відслідковувати зміни у нормативно-правовому за-
безпеченні системи функціонування та розвитку телекомуніка-
ційної галузі;

– вміти обґрунтовано, неупереджено та інформативно налаго-
джувати внутрішньогалузеву комунікацію, щоб у суб’єктів галу-
зі була можливість викрити в анонімному режимі порушення на 
ринку телекомунікаційних послуг. 

Більшість корпоративних суб’єктів у європейських країнах ро-
зуміють важливість комплаєнсу в підприємницьких-процесах. У 
національному  корпоративному  середовищі комплаєнс сприй-
мався як тягар, але під впливом іноземних хед-офісів та контр-
агентів простежується помітна тенденція до розвитку комплаєнс-
систем у бізнес-середовищі країни.

Зазвичай, комплаєнс стосується таких питань, як виконання від-
повідних стандартів поведінки на ринку, управління конфліктами ін-
тересів, справедливе відношення до клієнтів. Водночас розроблення 
документів та процедур, що забезпечують діяльність суб’єкта госпо-
дарювання згідно з вимогами законодавства, запобігання ризикам, 
інформації, протидія корупції, розвиток культури управління та вста-
новлення етичних норм поведінки співробітників тощо, і  є складни-
ками впровадження типових бізнес-процесів [9].

В останні п’ять років достатньо часто застосування комплаєнсу 
спричинено викриттям внутрішньогосподарських порушень, що 
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вже сталися та привели до певних негативних фінансово-еконо-
мічних, бізнес-репутаційних та інших наслідків впливу. У націо-
нальному макроекономічному середовищі запити до формування 
дієвою комплаєнс-системи надходять від суб’єктів національної 
економіки, які мають стратегічні орієнтири розвитку та  потребу-
ють відповідної інноваційно-інвестиційної підтримки.

Науково-методологічне забезпечення комплаєнс-системи у те-
лекомунікаційній сфері включає:

– встановлені принципи та правила виконання відповідних 
операцій і процедур, які здійснюються в рамках комплаєнсу на 
ринку телекомунікаційних послуг;

– наявність і використання загально прийнятих національних 
та міжнародних стандартів, положень і нормативів щодо функці-
онування та розвитку телекомунікаційної сфери;

– застосування параметричних індикаторів, які розкривають 
інформаційну складову у комплаєнсі;

– якісний інформаційно-аналітичний супровід;
– етичні комунікаційні аспекти.
При конкретизації змісту визначених елементів науково-мето-

дологічної підтримки забезпечення комплаєнс-системи у телеко-
мунікаційній сфері доцільно використовувати досвід, який нако-
пичений в рамках юриспруденції.

Таким чином, застосування  даного інструменту в  телекомуні-
каційній сфері необхідно вирішувати в контексті розвитку філо-
софії комплаєнсу з позиції суб’єкта ринку телекомунікацій та його 
адаптацією до застосування на макроекономічному рівні країни. 

Концепція комплаєнс-системи у телекомунікаційній сфері в 
системі інформаційно-комунікаційного середовища країни – це 
комплексне взаємопов’язане інтердентальне забезпечення, яке 
пов’язує воєдино всі елементи формалізованого уявлення про 
комплаєнс як елемента системи регулювання та управління на 
ринку телекомунікаційних послуг, який забезпечує прийнятих 
зважених рішень і сприяє стратегічному розвитку національної 
економіки та її сегментних складових.

Принципи комплаєнс у телекомунікаційній сфері визначають-
ся відповідними органи, які наділені повноваженнями у сфері 
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комплаєнс-політики. До основних принципів комплаєнс на ринку 
телекомунікаційних послуг відносяться:

– функція комплаєнс повинна бути незалежною, цілеспрямо-
ваною, мати необхідні ресурси для своєї ефективності та сприяти 
результативному управлінню комплаєнс-ризиками;

– суб’єкт телекомунікаційної галузі несе відповідальність за 
здійснення загального контролю в системі управління комплаєнс-
ризиками; 

– виконавчі органи суб’єкта телекомунікаційної галузі несуть 
відповідальність за ефективність управління комплаєнс-ризиком;

–уповноважені органи суб’єкта телекомунікаційної галузі не-
суть відповідальність за прийняття та доведення до відома заці-
кавлених осіб політики комплаєнс, з умовою забезпечення її до-
тримання та звітності з питань комплаєнсу;

– виконавчі органи суб’єкта телекомунікаційної галузі несуть 
відповідальність за створення постійної та ефективної функції 
комплаєнс у господарській діяльності;

– предмет і масштаб діяльності функції комплаєнс повинні ре-
гулярно перевірятися відповідними внутрішньогалузевими орга-
нами регулювання та управління;

– суб’єкт телекомунікаційної галузі повинен дотримувати-
ся нормативно-правових документів у всіх юрисдикціях, у яких 
вони здійснюють свою підприємницьку діяльність;

– управління комплаєнс-ризиками  у телекомунікаційній галу-
зі повинен бути одним із напрямів управління ризиками в галузі 
телекомунікацій.

У телекомунікаційній сфері для залучення іноземних стейк-
холдерів з метою розвитку бізнес-процесів, які пов’язані з телеко-
мунікаційними послугами, необхідно впроваджувати міжнародні 
стандарти комплаєнсу.

Суб’єктам ринку телекомунікацій пропонуються наступні реко-
мендації щодо застосування внутрішньогалузевого комплаєнсу: 

– необхідно застосовувати єдиний внутрішньогалузевий під-
хід до управління комплаєнс-ризиками у телекомунікаційній ін-
дустрії; 



211

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

– дотримуватися загальносвітової практики застосування 
комплаєнсу;

– формувати узгоджену зі стейкхолдерами особливу компла-
єнс-політику з метою ефективного управління комплаєнс-ризи-
ком у сфері телекомунікаційних послуг; 

– забезпечити інструментальну підтримку комплаєнс-політики;
– прагнути до розвитку внутрішньогалузевої комплаєнс-куль-

тури, як частини інформаційно-комунікаційної корпоративної 
культури на ринку телекомунікаційних послуг; 

– забезпечувати відповідність наданих телекомунікаційних по-
слуг регуляторним вимогам і принципам етичного ведення під-
приємницької діяльності та дотримуватися комплаєнс-вимог усі-
ма стейкхолдерами.

Оцінка ефективності комплаєнс-системи та комплаєнс-про-
грами у телекомунікаційній сфері залежить від індивідуальних 
особливостей кожного оператора, провайдера, споживача теле-
комунікаційних послуг,  виробника та постачальника технічних 
засобів телекомунікацій.

У міжнародному середовищі не існує загальної універсальної 
моделі впровадження, діагностики, моніторингу, контролю та 
оцінки її ефективності, тому що будь-який сегмент підприємниць-
кої діяльності, у тому числі суб’єкт господарювання, має власні 
унікальні зони ризику, які взаємопов’язані з особливостями нор-
мативно-правового регулювання, державної та регіональної по-
літики у певній сфері, внутрішньогосподарськими процесами та 
внутрішньогалузевою та міжгалузевою взаємодією, інтеграцій-
ною складовою тощо. 

Для оцінки ефективності комплаєнс-системи та комплаєнс-
програми у телекомунікаційні сфері можна використовувати на-
ступні інструменти:

– проведення опитування стекхолдерів;
– оцінювання компетентністного підходу щодо дотримання 

комплаєнс-політик та корпоративної культури у телекомунікацій-
ній  сфері;

– експертне бальне оцінювання  комплаєнсу у телекомуніка-
ційній галузі; 
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– аналіз наявних і потенційних судових та інших спорів, які 
пов’язані з комплаєнсом  на ринку телекомунікаційних послуг.

Важливим механізмом оцінки комплаєнс-системи та компла-
єнс-програми у телекомунікаційній сфері є також інформаційно-
комунікаційна взаємодія між суб’єктами ринку телекомунікацій-
них послуг та зворотні зв’язки щодо потенційних та реальних 
ризиків на ринку телекомунікацій, які можуть бути непомітними 
для відповідних стейхолдерів.

Залучення зовнішніх комплаєнс-експертів для аудиту підпри-
ємницької діяльності на ринку телекомунікаційних послуг  є су-
часним механізмом оцінки ефективності комплаєнс-системи або 
комплаєнс-програми  та забезпечить отримання пропозицій щодо 
їх удосконалення.

Висновки та пропозиції. Таким чином, мета створення комп-
лаенс-системи у телекомунікаційній сфері  – формування та під-
тримка на ринку телекомунікаційних послуг дієвих механізмів 
щодо діагностики, моніторингу та оцінки корупційно-небезпеч-
них телекомунікаційних сегментів, управління ризиками при 
зустрічі з корупцією, забезпечення комплексного захисту від не-
гативних явищ та процесів, порушень виняткових прав, внутріш-
ньогалузевої етики тощо. 

Впровадження комплаенс-системи  у телекомунікаційному 
секторі національної економіки відкриває нові можливості для 
економічного зростання та стратегічного розвитку операторів, 
провайдерів, виробників та постачальників технічних засобів те-
лекомунікацій. У формуванні та впровадженні комплаенс-систе-
ми у телекомунікаційній галузі   зацікавлені всі суб’єкти ринку те-
лекомунікацій, тому що порушення обов’язкових вимог (стандар-
тів)  призводить до отримання негативних результатів.Необхідно 
пам’ятати, що не існує універсальної комплаєнс-системи, тому її 
розробка вимагає певного часу,  що необхідно для виявлення га-
лузевої специфіки, а також належного врахування підприємниць-
кої моделі функціонування.

Ззапропоновані концептуальні засади функціонування вну-
трішньогалузевої комплаєнс-системи, яка забезпечує цілеспрямо-
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ване управління регуляторними ризиками на ринку телекомуніка-
ційних послуг, враховуючи векторну спрямованість розвитку на-
ціонального інформаційно-комунікаційного середовища, з метою 
формування сучасної комплаєнс-політики телекомунікаційної га-
лузі, що є основою для дотримання міжнародних та національних 
вимог функціонування телекомунікаційного простору.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛАЕНС-
ПОЛИТИКИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
ОТРАСЛИ

В статье исследуются вопросы формирования структурно-логической мо-
дели реализации комплаенс-политики в телекоммуникационной отрасли. Иссле-
дованы теоретические аспекты комплаенс. Предложено в телекоммуникационной 
индустрии внедрять внутриотраслевую комплаенс-систему. Автором доказано, что 
комплаенс-система обеспечит обоснованное применение нормативно-правовых 
документов, регулирующих рынок телекоммуникационных услуг, а также инфор-
мационно-аналитическую поддержку изменений в этой сфере. Комплаенс-систе-
ма обеспечит выявление, диагностику, оценку и исследования комплаенс-рисков в 
телекоммуникационной сфере, их мониторинг и контроль. Выделены направления 
комплаенс-рисков в телекоммуникационной отрасли. Определены сферы примене-
ния комплаенс-функции в телекоммуникационном сегменте национальной макроэ-
кономической среды. Разработана структурно-логическая модель реализации ком-
плаенс-политики в телекоммуникационной отрасли. Определены аспекты, которые 
обеспечивает комплаенс-политика в системе управления телекоммуникационной 
отраслью. Доказано, что комплаенс-политика в телекоммуникационной отрасли 
базируется на комплаенс-программе, которая будет способствовать свободной, 
справедливой и всесторонней конкуренции на рынке телекоммуникационных ус-
луг. Сформировано научно-методологическое обеспечение комплаенс-системы в 
телекоммуникационной отрасли. Определены основные принципы комплаенс на 
рынке телекоммуникационных услуг. Предложены рекомендации по применению 
внутриотраслевого комплаенс в деятельности субъектов рынка телекоммуникаций. 
Определены основные инструменты для оценки эффективности комплаенс-систе-
мы и комплаенс-программы в телекоммуникационный сфере.

Ключевые слова: телекоммуникационная отрасль; национальная эконо-
мика; макроэкономическая среда; комплаенс; рынок телекоммуникационных услуг.
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FORMATION OF THE STRUCTURAL-
LOGICAL MODEL OF COMPLIANCE-POLICY 
IMPLEMENTATION IN TELECOMMUNICATION 
SECTOR

The article deals with the formation of a structural-logical model of implemen-
tation of the compliance policy in the telecommunication industry. Theoretical aspects 
of compliance are investigated. It has been proposed in the telecommunications industry 
to implement an intra-industry compliance system. The aspects that the compliance pol-
icy in the management system of the telecommunications industry provides. It has been 
proven that telecommunication compliance policy is based on a compliance program that 
will promote free, fair and comprehensive competition in the telecommunications ser-
vices market. Scientific and methodological support of the telecommunication industry 
compliance system has been formed. The basic principles of compliance in the market of 
telecommunication services are defined. Recommendations on the use of intra-industry 
compliance in the activities of telecommunications market entities are offered. The basic 
tools for evaluating the performance of the compliance system and the compliance pro-
gram in the telecommunications field are identified.

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 research is the scientific work of domestic and 
foreign scientists on the application of compliance in the national macroeconomic en-
vironment.

Implementation of the compliance system in the telecommunications sector of 
the national economy opens up new opportunities for economic growth and strategic 
development of telecommunication operators, providers, manufacturers and suppliers of 
telecommunications equipment. All entities in the telecommunications market are inter-
ested in the formation and implementation of the telecommunication compliance system, 
because the violation of mandatory requirements (standards) leads to negative results. 
It should be remembered that there is no universal compliance system, so its develop-
ment requires some time, which is necessary to identify the industry specificity, as well 
as to properly take into account the entrepreneurial model of operation. The conceptual 
bases of functioning of the intra-industry compliance system, which provides purpose-
ful management of regulatory risks in the telecommunication services market, taking 
into account the vector orientation of the development of the national information and 
communication environment, with the purpose of forming a modern telecommunication 
compliant telecommunication policy, telecommunication space.

The author has proved that the compliance system will ensure the sound adop-
tion of regulatory documents regulating the market for telecommunications services, as 
well as information and analytical support for changes in this area. The compliance sys-
tem will provide for the identification, diagnosis, evaluation and investigation of compli-
ance risks in the telecommunications field, their monitoring and control. The focus of 
compliance risks on the telecommunications industry is highlighted. Areas of application 
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of the compliance function in the telecommunication segment of the national macroeco-
nomic environment are identified. A structural-logical model of implementation of the 
compliance policy in the telecommunication fields is developed. 

Keywords: telecommunications industry; national economy; macroeconomic 
environment; compliance; telecommunication services market. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ 
СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ 
ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

В статті досліджуються сучасні тенденції формування системи мотивації 
та стимулювання персоналу на сучасному підприємстві. Проаналізовано сучасні 
теорії мотивації, особливої уваги надано процесуальним теоріям. Авторами було 
запропоновано правила ефективної мотивації персоналу. Проаналізовано типові 
стимули, які є актуальними для сучасного українського підприємства. Здійснено 
пошук найбільш ефективних методів стимулювання. Особливої уваги надано соці-
альній політиці підприємства як інструменту економічного стимулювання. Дослі-
джено основні проблеми процесу стимулювання та мотивації персоналу сучасного 
підприємства.   

Ключові слова: мотивація; стимулювання; персонал; соціальна політика.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Персонал су-
часного підприємства є основним фактором його конкуренто-
спроможності. Ефективність та продуктивність діяльності пер-
соналу є запорукою успіху. Впливати менеджмент підприємства 
може на ці параметри лише завдяки стимулюванню та мотивації 
персоналу, що і робить цю проблематику актуальною у всі часи, 
оскільки досі немає універсального інструменту мотивації та сти-
мулювання. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню ефектив-
ної мотивації праці на підприємстві присвятили свої наукові ро-
боти як вітчизняні так і зарубіжні вчені. Серед них: А. Афонін, 
В. Абрамов, Д. Богиня, А. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороні-
на, А. Єськов, І. Завадський, М. Карлін, А. Колот, О. Віханський, 
Н. Любомудрова, В. Сладкевич, К. Альдефер, В. Врум, Ф. Герц-
берґ, О. Кузьмін, Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, 
Е. Мейо, М. Мескон, Р. Оуена, та ін.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасних 
технологій мотивації та стимулювання персоналу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Питанню мотива-
ції було приділено багато уваги теоретиками наукового управлін-
ня. Їх наукові концепції було покладено у підґрунтя формування 
теорій мотивації.

Сучасні теорії мотивації поділяються на:
Змістовні; 
Процесуальні. 
Змістовні теорії ґрунтуються на визначенні потреб і іденти-

фікації мотивів особистості, які спонукають людей діяти цілком 
певним чином.

Процесуальні теорії не заперечують, що людина діє на основі 
мотивів і з метою задоволення потреб, але зосереджують свою 
увагу на поведінці людей з урахуванням їх виховання і пізнання. 

І. Найбільш відомими змістовними теоріями мотивації є те-
орії А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда і Ф. Герцберга. В цілому ці те-
орії орієнтовані на дві групи потреб: первинних, що пов’язані з 
фізіологічними факторами, і вторинних, які за своєю природою є 
психологічними. 

ІІ. Серед процесуальних теорій мотивації найбільшу популяр-
ність здобули теорія очікування, теорія справедливості і модель 
Портера-Лоулера. 

Так, В. Врумом була розроблена теорія очікування. Очікуван-
ня – це оцінка даної особистістю ймовірності певного події. При 
аналізі мотивації теорія очікування підкреслює важливість трьох 
взаємозв’язків: витрати праці – результати – винагорода – задово-
леність винагородою [1, с. 376]. Виходячи з теорії очікувань моти-
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вація і задоволеність, одержувані працівником, залежать від того, 
наскільки очікувана винагорода відповідає результатам його праці.

Якщо людина не буде відчувати чіткого зв’язку між досягну-
тим результатом і бажаною винагородою, мотивація буде слабша-
ти і працівник буде прагнути мінімізувати витрати своєї праці. 

Теорія справедливості доповнює теорію очікувань, констату-
ючи, що люди не тільки визначають співвідношення отриманої 
винагороди і витрачених зусиль, а й співвідносять власну вина-
городу з винагородою інших людей, що виконують аналогічну 
роботу. При дисбалансі між винагородами колег мотивація також 
знижується. Усунути дисбаланс можна, або збільшивши винаго-
роду, або зменшивши зусилля. 

Л. Портер і Е. Лоулер розробили модель мотивації, що 
об’єднала теорію очікування і теорію справедливості. У моделі 
Портера-Лоулера взаємопов’язані п’ять змінних: витрачені зусил-
ля, сприйняття, отримані результати, винагорода, ступінь задово-
лення. Відповідно до цієї теорії, досягнуті результати залежать 
від прикладених співробітником зусиль, його здібностей, а також 
від усвідомлення ним своєї ролі. Рівень витрачених зусиль буде 
залежати від цінності винагороди і від того, наскільки працівник 
упевнений у стабільності винагороди за свою працю. Елементи 
теорії очікування тут виявляються в тому, що працівник оцінює 
винагороду відповідно до витрачених зусиль і вірить в те, що ця 
винагорода буде адекватно витраченим їм зусиллям. Елементи те-
орії справедливості виявляються в тому, що люди мають власну 
думку з приводу правильності чи неправильності винагороди в 
порівнянні з іншими співробітниками і відповідно і ступінь задо-
волення. Звідси важливий висновок про те, що саме результати 
праці є причиною задоволення співробітника, а не навпаки. Від-
повідно до такої теорії, результативність повинна неухильно під-
вищуватися [2, с. 190–214]. 

Один з найбільш важливих висновків з цієї моделі полягає в 
тому, що результативна праця веде до задоволення і, отже, сприяє 
підвищенню результативності праці. 

Розробки психолога В. Скіннера лягли в основу теорії поси-
лення, ключова ідея якої полягає в тому, що поведінка людей зу-
мовлена результатом їх дій в подібній ситуації в минулому. Витя-
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гуючи уроки з досвіду попередньої роботи, працівники намагаються 
виконувати ті завдання, які ведуть до бажаного результату, і уникати 
тих завдань, які призводять до небажаних результату. 

Одним із сучасних напрямків у мотивації персоналу є концепція 
партисипативного управління, яка виходить з того, що задоволеність 
працею залежить від зацікавленості індивіда брати участь у різній 
внутрішньо організаційній діяльності. Отримуючи задоволення від 
можливості самостійно приймати рішення, як краще здійснювати 
свою трудову діяльність, контролювати кількість і якість своєї праці, 
брати участь у раціоналізаторської діяльності, розробляти пропози-
ції щодо підвищення рівня роботи працівників і організації в цілому, 
людина діє з більшою віддачею, більш якісно і продуктивно. 

В цілому, проаналізувавши існуючи теорії та форми мотивації 
й стимулювання праці персоналу, можна сформулювати ряд пра-
вил здійснення ефективної мотивації працівників: 

1. Мотивування дає результати, коли підлеглі відчувають ви-
знання свого внеску в результати роботи, мають заслужений ста-
тус. Інтер’єр і розмір кабінету, участь в престижних конгресах, 
функція представника фірми на важливих переговорах, поїздка за 
кордон, неординарне позначення посади – все це підкреслює по-
ложення співробітника в очах колег і сторонніх осіб. Вдаватися 
до цього методу варто делікатно: часткове або повне позбавлення 
працівника раніше наданого статусу призводить, як правило, до 
надзвичайно бурхливих реакцій аж до звільнення. 

2. Несподівані, непередбачувані і нерегулярні заохочення мо-
тивують краще, ніж прогнозовані, коли вони практично стають 
незмінною частиною заробітної плати. 

3. Позитивне підкріплення результативніше негативного. 
4. Підкріплення має бути невідкладним, що виражається в не-

гайній і справедливій   реакції на дії співробітників. Вони почи-
нають усвідомлювати, що їх неординарні досягнення не тільки 
помічаються, але і відчутно винагороджуються. Виконану роботу 
і несподіване винагороду не повинен розділяти занадто великий 
проміжок часу; чим більше часовий інтервал, тим менше ефект. 
Однак заохочення керівника повинні врешті-решт втілюватися в 
життя, а не залишатися в вигляді обіцянок. 
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Співробітників слід стимулювати за проміжними досягненням, не 
чекаючи завершення всієї роботи, так як великі успіхи важко досяж-
ні і порівняно рідкісні. Тому позитивну мотивацію бажано підкрі-
плювати через не надто великі інтервали часу. Але для цього спільне 
завдання повинно бути розділене і сплановано по етапах з таким роз-
рахунком, щоб кожному з них могла бути дана адекватна оцінка і на-
лежна винагорода, що відповідає об’єму реально виконаної роботи. 

Важливо дати співробітникам відчути себе впевнено, оскільки 
того вимагає внутрішня потреба в самоствердженні. Успіх тягне 
за собою успіх. Як правило, великі нагороди, рідко кому діста-
ються, викликають заздрість, а невеликі і часті – задоволення. Без 
серйозних підстав не слід постійно виділяти когось із співробіт-
ників, іноді цього не слід робити заради збереження колективу. 

Типовими для українських підприємств є такі стимули: 
−	 підвищення на посаді;
−	 розширення повноважень; 
−	 збільшення влади;
−	 надання частки економічного ефекту;
−	 визнання;
−	 найкраще місце за столом на нараді;
−	 усна подяка керівника в присутності колег;
−	 можливість прямого спілкування з вищим керівництвом;
−	 матеріальна премія з зазначенням «за що»;
−	 страхування життя і здоров’я;
−	 оплата медичних послуг;
−	 позачергова оплачувана відпустка;
−	 гарантія збереження робочого місця;
−	 позики зі зниженою ставкою на навчання;
−	 придбання житла;
−	 оплата витрат на ремонт особистого автомобіля і бензин;
−	 тощо.

У конкретного підприємства не може бути стандартного паке-
ту стимулів. Стимулювання повинно бути адресним, орієнтова-
ним на конкретного працівника. 

Найбільш ефективними методами стимулювання персоналу у 
сучасній практиці є: 
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Покарання як засіб мотивації працівників. В одних фірмах во-
ліють більше карати, в інших – більше заохочувати, десь знайшли 
дійсно золоту середину. Рівень покарання залежить в першу чергу 
від цілей впливу. Основна мета покарання – це недопущення дій, 
які можуть завдати шкоди фірмі. Тобто покарання цінне не саме 
по собі, як «помста» за неправильні дії підлеглого, а як бар’єр, 
який не дозволить людині повторити ці дії в майбутньому і стане 
прикладом всьому трудовому колективу. 

Таким чином, покарання ефективно, коли ця дія спрямована 
на надання необхідного психологічного впливу на співробітни-
ка і весь колектив. При цьому, караючи небажані дії, ми певним 
чином заохочуємо тих співробітників, які працюють в дозволено-
му напрямку. При покаранні співробітника обов’язкова наявність 
пояснення, за що і навіщо застосовується покарання. Покарання 
обов’язково повинно відповідати проступку. 

Матеріальне ж покарання допустимо в тому випадку, коли ді-
ями співробітника організації заподіяно дійсно прямий матері-
альний збиток, який можна виміряти і прорахувати. У багатьох 
випадках після проступку підлеглого начальнику буває досить 
просто поговорити з ним, і питання закривається. Якщо основна 
розумна мета використання покарань в організації – це уникнен-
ня невдач, то відповідно застосування заохочень висловлює праг-
нення до досягнення кращих результатів і розвитку. 

2. Грошові виплати за виконання поставлених цілей – це най-
більш поширений тип мотивації. Такі виплати здійснюються при 
відповідності працівника деяким заздалегідь встановленим кри-
теріям. Серед них можуть бути економічні показники, показники 
якості, оцінка співробітника іншими особами. Кожна компанія 
встановлює власні критерії такого роду. 

3. Виплати до заробітної плати для стимулювання здорового 
способу життя працівників. Це виплати у вигляді грошової ви-
нагороди за відмову від куріння, співробітникам, не пропустив 
жодного робочого дня протягом року через хворобу, працівникам, 
постійно займаються спортом. 

4. Спеціальні індивідуальні винагороди – це спеціальні премії, 
які виплачуються за володіння навичками, необхідними компанії 
в даний момент. 
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5. Удосконалення системи організації праці та управління. По-
ліпшення координації та взаємодії між співробітниками органі-
зації, правильний розподіл службових обов’язків, чітка система 
просування по службі, утвердження духу взаємодопомоги і під-
тримки, вдосконалення відносин між керівниками і підлеглими  – 
все це сприяє підвищенню ефективності, продуктивності та мо-
тивації праці. 

6. Соціальна політика організації є також найважливішим ін-
струментом економічного стимулювання: 

−	 По-перше, в організації реалізуються пільги і гарантії в 
рамках соціального захисту працівників (соціальне страхування 
по старості, у зв’язку тимчасовою непрацездатністю, безробіття, 
тощо), встановлені на державному або регіональному рівні.

−	 По-друге, організації надають своїм працівникам і членам 
їх сімей додаткові пільги, які стосуються елементів матеріального 
стимулювання, за рахунок виділених на ці цілі коштів з фондів 
соціального розвитку організації. 

Таким чином, соціальна політика підприємства (організації) як 
складова частина політики управління персоналом являє собою 
заходи, пов’язані з наданням працівникам додаткових пільг, по-
слуг і виплат соціального характеру. Зацікавленість працівників у 
роботі в організації, її успішної економічної діяльності тим вище, 
чим більше кількість наданих пільг і послуг. Це призводить до 
скорочення плинності кадрів, так як працівник навряд чи захоче 
втрачати численні пільги при звільненні. Така політика може за-
безпечувати додатковий дохід працівників у разі невисокого рівня 
заробітної плати (наприклад, на державних підприємствах) або 
пропонуватися в інтересах залучення і збереження кваліфікова-
ної робочої сили при високому рівні оплати праці.

Зарубіжний і вітчизняний досвід проведення соціальної полі-
тики в організаціях дозволяє скласти приблизний укрупнений пе-
релік виплат пільг і послуг соціального характеру, що надаються 
в різних формах: 

−	 Матеріальна грошова форма: виплати на придбання влас-
ності і майна компанії; надання пільгових кредитів; витрати на 
недержавне медичне страхування; туристичне страхування; стра-
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хування майна працівників; оплачуване тимчасове звільнення від 
роботи (наприклад, при вступі в шлюб); оплачуваного робочо-
го часу при скороченому передсвятковому дні; оплата навчання 
працівників на різних курсах або в навчальних закладах; надання 
на пільгових умовах місць в дитячих дошкільних установах і їх 
оплата; оплата і надання навчальних відпусток особам, що по-
єднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законо-
давством; надання оплачуваних відпусток, встановлених за зако-
нодавством; грошові винагороди та компенсації, що надаються в 
зв’язку з особистими урочистостями, круглими датами трудової 
діяльності або святами, смертю родичів, екстреними випадками 
(крадіжками, пожежами, тощо); дотації на харчування в їдальнях 
організації; оплата комунальних послуг; оплата рахунків мобіль-
ного зв’язку при підключенні по корпоративному тарифу; оплата 
проїзду до місця роботи і по місту; надання в користування служ-
бового автомобіля; прогресивні виплати за вислугу років; «Золоті 
парашути» – це виплата декількох посадових окладів при вихо-
ді працівника на пенсію; корпоративна пенсія – доповнення до 
державної пенсії з фондів підприємства; одноразова винагорода 
пенсіонерам з боку фірми (підприємства). 

−	 Матеріальна негрошова форма: користування соціальни-
ми установами організації; користування будинками відпочинку, 
дитячими оздоровчими таборами (для дітей співробітників) за 
пільговими путівками; придбання продукції, виробленої орга-
нізацією, за цінами нижче відпускної або безкоштовно, а також 
винагороди, пов’язані зі зміною робочого місця; підвищення тех-
нічної оснащеності та комфортності робочого місця; поліпшен-
ня соціальних умов праці; підвищення гнучкості графіка роботи; 
введення скороченого робочого тижня або дня; забезпечення без-
коштовної підписки на періодичні видання; надання квитків на 
відвідування різних культурних заходів; безкоштовного доступу 
в Інтернет, тощо. 

Для усунення фізичного і морального дискомфорту працівни-
ків доцільно щомісяця інвестувати невеликі суми грошей в за-
безпечення можливостей відпочинку. Наприклад, одна з останніх 
новинок – це обладнання в компаніях спеціальних кімнат для від-
починку співробітників. Західні фірми почали розуміти: якщо не 
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давати людям відпочивати, то вони не зможуть і продуктивно пра-
цювати. Якщо дозволити працівникові відчути себе як вдома, то, 
швидше за все, він і за роботу візьметься старанним. 

Частиною соціальної політики організації є загальнофірмові 
заходи – свята, наприклад, присвячені випуску нової моделі про-
дукції, дні підприємства, екскурсійні поїздки, оплачувані центра-
лізовані обіди, вечірки. Переваги подібних заходів полягають в за-
безпеченні гарного відпочинку співробітників компанії, усунення 
накопичилася у співробітників втоми. Крім корисного для компанії 
і приємного для працівників відпочинку, саме в різноманітних кор-
поративних святах, як і в інших корпоративних заходах, можливо 
згуртування працівників організації, розвиток командного духу, 
формування позитивної корпоративної культури. Дослідження по-
казують, що місце проведення свята великої ролі не грає, успіш-
ність буде залежати в основному від програми свята, від уміння 
його організувати і провести, від створеної атмосфери. 

7. Нематеріальні стимули, які не стосуються будь-яких витрат 
роботодавця. Особливо актуальні дані інструменти для організа-
цій з обмеженими матеріальними ресурсами стимулювання, на-
приклад, державні організації (в тому числі в органах влади та 
місцевого самоврядування). 

До нематеріальних стимулів можна віднести: 
−	 Винагороди-вдячності. До подібних винагород можна від-

нести перехідні вимпели, дипломи, звання «кращий за професі-
єю», «керівник року», «менеджер року» з врученням значка та 
цінного подарунка, письмова подяка керівництва компанії, зро-
блений у трудовій книжку. Навіть комплімент співробітникові 
можна розглядати як одну з форм заохочення.

−	 Винагороди, які пов’язані з високою оцінкою статусу спів-
робітника, запрошення співробітника як лектора, радника, тощо 
[3, с. 66–69].

Крім того в практиці управління поряд з традиційними класич-
ними методами стимулювання, що було розглянуто вище, можуть 
бути застосовані нетрадиційні методи. Сьогодні у сучасній прак-
тиці управління роль нестандартних методів мотивації та стиму-
лювання збільшується.
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Найчастіше менеджмент підприємств мотивацію пов’язує з 
потребами співробітників і, виходячи з цього, підбирає відповідні для 
них нестандартні методи заохочення. Вони можуть бути однора-
зовими і на постійній основі.  

Прикладами одноразової мотивації можуть служити оплата до-
рогого лікування, оплата навчання дітей співробітників або допо-
мога з одруженням. Крім того, існує незапланована мотиваційна 
акція. Як приклад, можна розглянути випадок, коли менеджер 
призначає збори, на яких оголошує, що кращий співробітник міся-
ця нагороджується сертифікатом на вечерю в дорогому ресторані 
за те, що він виконав більше всіх продажів за поточний місяць. В 
наступному місяці очікується, що відсоток продажів у інших пра-
цівників збільшиться, але менеджер нагородить співробітника за 
інший показник. Таким чином, співробітники не знатимуть, за що 
буде призначено заохочення. Така нестандартна мотиваційна ак-
ція призведе до того, що працівники будуть намагатися виконува-
ти всі категорії завдань якісніше.

Міжнародний досвід використання нестандартних мотива-
ційних механізмів є найбільш цікавим. Так, наприклад, в Японії 
власниця однієї маркетингової компанії, в якій працюють тільки 
жінки, ввела в мотиваційну систему відгули, пов’язані з причи-
ною «розбитого серця» [4]. Таке рішення було прийнято після 
проведення опитування серед співробітниць, які страждали через 
розрив зі своїми «половинками» і після чого не могли зосеред-
итися на виконанні роботи. 

Іншим яскравим прикладом може служити різноманітна не-
класична мотиваційна діяльність діяльність компанії «Google». 
Наприклад,  до штаб-квартири в Каліфорнії щотижня приїжджає 
пересувна перукарня, в якій будь-який охочий може безкоштовно 
підстригтися. 

Також поширеним є метод нетрадиційного стимулювання як 
бізнес-ланч. Так наприклад, для персоналу компанії Сбербанк Ро-
сії, в якості заохочення за хорошу роботу передбачені запрошення 
на обід з президентом. 

Поряд зі звичайними методами мотивації окремі компанії 
практикують і нестандартні прийоми спонукання співробітників 
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до праці і поліпшення їх психологічного стану. В більшості ви-
падків вітчизняні організації не розробляють жодних нових мето-
дів, а лише переймають успішний досвід у зарубіжних колег.

Вже за часів Ф. Тейлора в рамках експерименту на одній з фа-
брик, де працювали в основному жінки, було доведено, що до-
машні тварини, зокрема коти, можуть підняти настрій, що в кін-
цевому підсумку сприяє підвищенню продуктивності праці. У 
зв’язку з цим у багатьох американських корпораціях («Google», 
«Amazon», тощо) співробітникам дозволено брати з собою на ро-
боту улюблених вихованців.

Список нестандартних способів мотивації можна нескінчен-
но продовжувати. Але все ж за оригінальністю і різноманітністю 
методів українські підприємства поки поступаються розвиненим 
країнам. До того ж менеджмент багатьох вітчизняних компаній 
характеризується відсутністю інноваційного мислення, що ви-
ражається у використанні застарілої системи поглядів на управ-
ління персоналом, зокрема застосування стандартних способів 
мотивації (преміювання, публічне визнання заслуг, розширення 
повноважень, тощо) і відсутності будь-якого бажання вдоскона-
лити їх [5].

В Україні близько 60 % працівників дотримуються думки, що 
основний стимул до праці – це отримання необхідних коштів для 
існування. І тільки близько 20 % на перше місце ставлять задо-
волення від роботи, від її соціальної значущості незалежно від 
розміру оплати.

Відповідно, при створенні системи стимулювання на підпри-
ємстві в основу її створення повинні бути покладені трудові мо-
тивації. У сьогоднішній української ситуації це матеріальний 
фактор як засіб для існування.

Крім цього, важливо знати, як розподіляються трудові моти-
вації за окремими групами працівників. Саме виходячи з цього, 
необхідно встановлювати різні системи оплати праці та стимулю-
вання його ефективності і якості в цілому за групами працівників.

Керівники підприємств більшого значення надають важливос-
ті виконуваних робот, отримання задоволення від трудової діяль-
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ності (близько 40 %) і менша частина (близько 35 %) – матеріаль-
ному фактору.

Решта робітників на перше місце ставлять мотивацію отриман-
ня коштів для існування. Причому зі зниженням статусу праців-
ників знижуються практично до нуля їх вимоги до роботи як до 
джерела задоволення і усвідомлення значущості своєї діяльності. 

Наприклад, серед керівників структурних підрозділів підпри-
ємств близько 45 % на перше місце ставлять матеріальні вигоди і 
близько 30 % задоволення від праці, серед кваліфікованих робіт-
ників в місті відповідно 70 і 10 %, на селі – 65 і 15 %, серед неква-
ліфікованих робітників в місті відповідно 60 та 5 %, на селі – 65 і 
5 % [6, с. 48-51].

Подібного роду відмінності в типах трудових мотивів легко 
зрозуміти: керівники підприємств, керівники середньої ланки, як 
правило, добре матеріально забезпечені, у них не буває затримок 
в заробітній платі, вони не думають, як прогодувати себе і сім’ю. 
Цим і пояснюються їхні потреби в задоволенні від праці. Тоді як 
у службовців і робітників проблеми іншого рівня – вони розгля-
дають заробітну плату і, відповідно, роботу тільки як джерело ко-
штів для існування [7].

Як показує досвід, на українських підприємствах в даний час 
основними проблемами в механізмі стимулювання та мотивації 
найманих працівників є:

1) недостатня гнучкість механізму формування оплати праці, 
його неспроможність реагувати на зміни в ефективності і якості 
праці окремого працівника;

2) відсутність взагалі будь-якої оцінки або необ’єктивна оцінка 
керівниками індивідуальних трудових показників найманих пра-
цівників;

3) відсутність справедливої   оплати праці керівників, фахівців 
і службовців; 

4) наявність необґрунтованих співвідношень в оплаті праці 
різних категорій співробітників; 

5) негативне ставлення персоналу до розміру оплати їх праці 
та до існуючої системи стимулювання та мотивації.
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Всі ці дані говорять про те, що при стимулюванні та мотива-
ції працівників потрібен індивідуальний підхід як до працівників 
різного соціального і посадового статусу, так і до окремих праців-
никам в межах різних груп.

Висновки та пропозиції. Узагальнення досвіду практичної ді-
яльності вітчизняних та зарубіжних підприємств і організацій в 
області мотивації та стимулювання показали значимість немате-
ріальних інструментів стимулювання для співробітників компа-
ній і підтвердили хибність думок про абсолютне значення матері-
альних чинників у формуванні лояльності персоналу. 

За нашою думкою, головна мета мотивації співробітників – це 
викликати бажання у працівника працювати ефективно на благо 
компанії, для цього необхідно створити певні умови, які будуть 
відповідати вимогам керівника організації, а також будуть задо-
вольняти потреби співробітників. Більш того, щоб правильно і 
ефективно мотивувати працівників, необхідно використовувати 
не тільки стандартні методи мотивації, а й розробляти свою мето-
дику мотивації всередині компанії, а також необхідно адаптувати 
їх під кожного співробітника індивідуально.

Емоційний підйом підлеглих – найкраща нематеріальна моти-
вація в організації для якісних результатів в  сучасних умовах, 
коли часто доводиться економити і знижувати витрати. Немате-
ріальна мотивація співробітників в компанії можлива і необхідна, 
це підвищує лояльність, зміцнює командний дух, це недорого і 
швидко приносить плоди, бо співробітники отримують задово-
лення від праці. А це означає, що вони будуть знову і знову праг-
нути до компанії і працювати краще.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 
СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

В статье исследуются современные тенденции формирования системы 
мотивации и стимулирования персонала на предприятии. Проанализированы 
современные теории мотивации, особого внимания предоставлено процессуальным 
теориям. Авторами был предложен правила эффективной мотивации персонала. 
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Проанализированы типичные стимулы, которые актуальны для современного укра-
инского предприятия. Осуществлен поиск наиболее эффективных методов сти-
мулирования. Особого внимания уделено социальной политике предприятия как 
инструмента экономического стимулирования. Исследованы основные проблемы 
процесса стимулирования и мотивации персонала современного предприятия.
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MODERN TRENDS OF FORMATION OF THE 
STAFF MOTIVATION AND STIMULATION 
SYSTEM AT THE MODERN ENTERPRISE 

The article examines the modern tendencies of formation of the system of mo-
tivation and stimulation of the personnel in the modern enterprise. Modern theories of 
motivation have been analyzed, and procedural theories have been given special atten-
tion. The authors suggested rules for effective staff motivation. The typical incentives 
that are relevant for the modern Ukrainian enterprise are analyzed. The most effective 
methods of stimulation were searched. Particular attention was paid to the social policy 
of the enterprise as a tool of economic stimulation. The main problems of the process of 
stimulation and motivation of the personnel of the modern enterprise are investigated.

The aim of this study is to analyze the staff motivation and the development 
of the directions to improve the stimulation and motivation process at the enterprise 
under current economic conditions. For this point the essence and methods of the staff 
motivation and stimulation were considered. The objective of this study is to identify 
the main areas for improvement of work motivation at the enterprise. According to this 
goal the analysis of employment impacts was conducted, which helped to describe more 
fully the results of its operations, the effectiveness of the staff and working conditions. 
Based on the analysis of the existing system of working motivation authors offered 
to take measures that will lead to the creation of the company effective motivational 
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environment. Through the implementation of the proposed measures on improvement 
of work motivation in the company the goal of any entity, namely the improvement of 
economic and financial results of business can be reached.

Keywords: motivation; stimulation; personnel; social policy.
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СИСТЕМНІСТЬ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

У статті досліджено системність впливу на управління розвитком про-
мислового комплексу на основі логістичного підходу. Обґрунтовано доведено, що 
сучасні тенденції розвитку суб’єктів господарювання свідчать про деякі супер-
ечності приватних та державних інтересів, що насамперед стосується соціаль-
но-економічних програм розвитку на мезо- та макросередовища, де визначається 
критичний та найбільш ефективний рівень та горизонт планування, з визначенням 
ступеня ризиковості. Сформовано модель процесу управління потоковими проце-
сами у промисловому комплексі за умови взаємодії  державних та ринкових меха-
нізмів. Доведено, що системність впливу на управління розвитком промислового 
комплексу формується на основі логістичної інфраструктури, яка залежить від гео-
графічного розташування суб’єктів господарювання, ступеня впливу державних 
інституцій, потенціальних можливостей людського капіталу, а також від структури 
стейкхолдерів відповідного рівня функціонування. Запропоновано впровадження 
системи логістичної автаркії, яка забезпечує відповідну незалежність в управлінні 
потоковими процесами на регіональному та макрорівнях. 

Ключові слова: логістика; логістична діяльність; промисловий комплекс; 
національна економіка.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Побудова ло-
гістичної платформи з елементами інноваційної спрямованості 
уможливлює процедуру формування потужної системи управлін-
ня потоковими процесами в усіх галузях національної економіки. 
Загальне та повноцінне задоволення сукупного попиту спожива-
чів за допомогою  оптимізації та селективності потокових про-
цесів з використанням  матеріальних, сировинних, енергетичних, 
трудових, фінансових та інших видів ресурсів здійснюється в 
межах макро- та мезологістичних систем, які характеризуються 
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високою цілеспрямованістю та враховують вплив факторів зо-
внішнього та внутрішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження 
останніх тенденцій в міжнародному економічному просторі під-
тверджує, що інструментальне та методичне забезпечення систе-
ми управління відповідними процесами щодо підвищення ефек-
тивності матеріальних потоків впливає на стратегічні шляхи роз-
витку промислового комплексу, враховуючи діючу інфраструкту-
ру та динамічність елементів формування промислової політики. 

Функціонування сучасного макроекономічного середовища 
формує багатоаспектність підходів до дослідження системнос-
ті впливу на управління розвитком промислового комплексу на 
основі логістичного підходу, що потребує чіткості визначення та 
оцінки сегментних складових. Питаннями дослідження теорети-
ко-методичних аспектів присвячені праці зарубіжних та вітчиз-
няних науковців, а саме: Н. Тюріна, Т. Назарчук, Н. Карвацкої, 
О. Шкодіна, Д. Бауерсокса, Р. Баллоу, М. Окландера, І. Такахара, 
А. Гаджинського, М. Гордона, С. Карнаухова, В. Копитко, Н. Ко-
ніщева, Є. Крикавського, Д. Ламберта, Л. Миротина, В. Николай-
чука, М. Румянцева, Л. Сєргеєва, А. Чудакова, Н. Чухрай, С. Бо-
няра, Г. Кучерук, С. Мочерного, О. Сумець, Н. Трушкіна та ін. Але 
не зважаючи на достатню кількість наукових робіт з визначеної 
проблематики, існує необхідність суттєвого поглиблення та за-
безпечення даних дефініцій на основі систематизації та оцінки 
теоретико-методичних та практичних аспектів. 

Постановка завдання. Метою є дослідити фундаментальну 
основу логістичного підходу в управлінні розвитком промислового 
комплексу національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження.  На думку деяких 
науковців, спрямованість на швидкий розвиток логістики у промис-
ловості в Україні пов’язаний з виявленням причин, які стримують її 
впровадження у практичну діяльність, до яких можливо віднести:

– відсутність системного державного підходу до проблем ло-
гістики, що проявляється у відсутності правової юридичної бази, 
відсутність високо якісних спеціалістів; 
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– загальна економічна криза, яка впливає на питання власності, 
зниження обсягів виробництва, інфляцію тощо; 

–логістичний підхід передбачає досить кардинальні зміни в 
структурі суб’єктів господарювання з переходом до більш гнуч-
ких організаційних структур [1]. 

Сучасні тенденції розвитку суб’єктів господарювання свідчать 
про деякі суперечності приватних та державних інтересів, що на-
самперед стосується соціально-економічних програм розвитку 
на мезо- та макросередовища, де визначається критичний та най-
більш ефективний рівень та горизонт планування, з визначенням 
ступеня ризиковості. Зазначимо, що у промисловому комплексі 
управління матеріальними потоками здійснюється на основі тери-
торіального розподілу завдань, що підтверджує необхідність ре-
гулювання окремих питань на державному рівні, особливо щодо 
процесу прогнозування точки безповоротності, після якої почина-
ються системні зміни та розбалансованість у макроекономічному 
середовищі, які здійснюють негативний вплив на життєздатність 
як окремих суб’єктів господарювання, так й галузей в цілому.   

Саме тому формування ефективного інструментального забез-
печення системи державних інституцій уможливить не тільки ви-
окремити загальні інтереси в межах логістичного підходу, але й 
побудувати систему моніторингу, яка знизить рівень ризиковості 
та негативного втручання в ринкові процеси та механізми. Регу-
лювання та управління макрологістичним потоком з державного 
та галузевого боку значно підвищує результативність окремих 
процесів, навіть в умовах глобального кризового становища та 
зростаючої конкуренції міжнародних компаній.    

Побудовані схеми суб’єктів господарювання за умови взаємо-
дії з державними інституціями повинні враховуватись при фор-
мування загальних аспектів промислової політики країни, засто-
совуючи при цьому традиційний логістичний інструментарій з 
елементами інноваційних технологій.

Стратегія розвитку промислового комплексу повинна базува-
тись на ефективному управлінні матеріальним потоком, врахову-
ючи аспекти національної безпеки та векторіальну спрямованість 
національної економіки.  
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Використання сучасних концепцій розвитку промисловості 
враховує логістичний аспект, який містить не тільки логічні схе-
ми руху матеріальних потоків, але й методи оптимізації ресурсно-
го потенціалу, способи вирішення соціально-економічних, еколо-
гічних завдань на мезо- та макрорівнях.  

Необхідно підкреслити, що концепція побудови логістичних 
систем включає такі ключові підходи та напрями дослідження під 
час створення або аналізу: системний підхід; облік загальних ви-
трат; забезпечення необхідного протоколу сервісу в рамках систе-
ми; ефективність системи; адаптивність; наявність неоднорідних 
зв’язків; емерджентність [2].

Сучасна стратегія розвитку промисловості повинна складатися 
із сукупності ефективних інструментів та механізмів державного 
та ринкового характеру,  які впливають на функціонування мате-
ріальних потоків та мають логістичний, правовий та економічний 
аспект. При цьому важливою умовою є дотримання стратегічних 
цілей і формування системи забезпечення економічної безпеки 
країни, що можливо забезпечити при застосуванні сучасних ме-
тодологічних підходів з  елементами логістичного підходу, врахо-
вуючи цілі та інструменти державного регулювання та промисло-
вого сектору національної економіки.

Діагностика та оцінка руху матеріальних потоків базується на 
релевантній системі принципів та методів державного та ринко-
вого механізмів, з урахуванням факторного середовища, що, в 
свою чергу, формує стратегію розвитку як окремих суб’єктів гос-
подарювання, так й макроекономічного середовища. 

Формування системно-перманентного індикатора взаємо-
зв’язку суб’єктів та об’єктів у вигляді інструментів державного 
регулювання дає можливість побудувати адекватні схеми потоко-
вих процесів створення та розподілу матеріального продукту на 
мікро-, мезо- та макрорівнях.

Державні інституції для сталого розвитку національної еконо-
міки  повинні забезпечити модернізацію транспортних шляхів, 
вузлів, здійснювати підтримку участі національних суб’єктів гос-
подарювання у міжнародних проектах, прискорити процес діджи-
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талізації інформаційного та комунікаційного забезпечення,що є 
основою логістичної діяльності промислового комплексу. 

Процес управління потоковими процесами у промисловому 
комплексі за умови взаємодії  державних та ринкових механізмів 
представлений в моделі (рис. 1), який  підтверджує факт необ-
хідності регулювання окремих сегментів логістичного сектору з 
боку державних інституцій, при цьому слід враховувати відповід-
ні інструменти та методи, а також діючі нормативи та важелі. 

Рис. 1. Модель процесу управління потоковими процесами у про-
мисловому комплексі за умови взаємодії  державних та ринкових 

механізмів
Джерело: сформовано автором.
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Результатом адекватного загального та галузевого регулюван-
ня потокових процесів, у тому числі матеріального, фінансового, 
інформаційного, сервісного характеру, можуть бути сегментна 
оптимізація руху матеріальних потоків, перманентне підвищення 
ефективності логістичної діяльності, впровадження інноваційних 
логістичних проектів. 

Підкреслимо, що збалансована взаємодія державних регулято-
рів та ринкових важелів уможливлює реалізацію стратегії розви-
тку промислового комплексу в межах макроекономічного серед-
овища на основі логістичного підходу. Важливим аспектом роз-
витку сучасного промислового комплексу є участь суб’єктів гос-
подарювання за підтримки держави у міжнародних проектах, які 
базуються на забезпечені логістичної інфраструктури та впрова-
дженні інноваційних технологій вирішення поставлених завдань.   

В свою чергу, інфраструктура  є  базовим елементом логіс-
тичної системи на мезо- та макрорівнях та має суттєвий вплив 
на  економічне зростання промислового комплексу. Але слід під-
креслити той факт, що нерівномірно розвинена  інфраструктура є 
значною проблемою на тільки на регіональному, але й на держав-
ному рівні, яка потребує всебічної участі та фінансової та органі-
заційної підтримки з боку держави.

Більшість країн, які намагаються підвищити свій соціально-
економічний рівень, стикаються з наслідками глобальної еко-
номічної кризи, яка ставить під загрозу розвиток та оновлення 
транспортної інфраструктури за рахунок зниження інвестиційних 
потоків. З точки зору предметної сутності інфраструктура – це 
сукупність окремих фізичних об’єктів,чіткого організаційного та 
системного взаємозв’язку між ними, що забезпечує задоволення 
потреб стейкхолдерів на мікро-, мезо- та макрорівнях.

Системність впливу на управління розвитком промислового 
комплексу формується на основі логістичної інфраструктури, 
яка залежить від географічного розташування суб’єктів госпо-
дарювання, ступеня впливу державних інституцій, потенціаль-
них можливостей людського капіталу, а також від структури 
стейкхолдерів відповідного рівня функціонування, що пред-
ставлено на рис. 2.
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Рис. 2. Системність впливу на управління розвитком промислово-
го комплексу на основі логістичного підходу

Джерело: сформовано автором.
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нентні технології забезпечення логістичних систем, які відпові-
дають сучасним вимогам. Векторіальна спрямованість на процес 
діджиталізації управлінських функцій підкреслює необхідність 
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обслуговуючих та забезпечуючи об’єктів, якість та стан яких 
значно знижують потенціальні можливості національної логіс-
тичної системи.

Формування мезо-  та макрологістичної системи базується на 
окремих сегментах: 
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– людському капіталі та потенціалі;
– суб’єктах логістики державного та недержавного сектору;
– транспортній та комунікаційній інфраструктурі;
– системі нормативно-правового забезпечення. 
Оцінка географічного сегменту щодо розвитку логістичної 

системи дає можливість виокремити важливі фактори конкурен-
тоспроможності  окремого регіону, проаналізувати, яким чином 
впливає доступність та розміщення об’єктів промислового комп-
лексу на його загальну результативність та ефективність впрова-
дження програм розвитку мезо- та макросередовища. 

Процес удосконалення територіальної доступності надає дея-
кі потенційні переваги для суб’єктів промисловості, адаптуючи 
їх до сучасних умов функціонування за рахунок зниження певної 
обмеженості  периферичних територій об’єктів, що можливо на 
основі реформування та децентралізації ресурсів. 

Серед основних підходів щодо сутності логістичного управ-
ління виділяють наступні: функціональний (логістика постачан-
ня, виробнича логістика, розподільча логістика та транспортно-
складська логістика); концептуальний (системна інтеграція та 
синхронізація логістичних потоків з метою оптимізації логістич-
них витрат); стратегічний (досягнення визначених стратегічних 
цілей та конкурентних переваг на основі логістики) [3].

Вектор стратегічного розвитку промислового комплексу є сис-
темним елементом державної політики, яка забезпечує формуван-
ня базису взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання 
на основі інноваційного методологічного підходу. 

Результати діагностики та оцінки досвіду реалізації промислової 
політики свідчать про регулюючу роль держави щодо забезпечення  
розвитку мезо- та макроекономічного середовища завдяки удоскона-
лення керованості економіки і відповідних процесів розвитку. 

Сучасний логістичний підхід передбачає, що для розвитку 
промислового комплексу необхідна побудова системи взаємоді-
ючих механізмів та інструментів, які відповідають принципам 
комплексності, динамічності, транспарентності та синергітич-
ності. Вплив ринкових важелів на функціонування руху потоко-
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вих процесів на всіх рівнях управління дає можливість впровади-
ти комбіновані інструменти в стратегію розвитку промисловості, 
враховуючи фактори зовнішнього та внутрішнього середовища та 
векторіальну спрямованість національної економіки. 

Розглядаючи тенденції щодо глобалізації логістичних систем, 
важливо зосередитись на можливості виконання завдань макро- 
та мезоекономічного рівня за рахунок власного ресурсного, ка-
дрового та фінансового потенціалу. 

У зв’язку з цим впровадження системи логістичної автаркії за-
безпечує відповідну незалежність в управлінні потоковими про-
цесами на регіональному та макрорівнях. 

На нашу думку, логістична автаркія – це закрита система, яка 
відповідає сучасним вимогам щодо самозабезпеченості ресур-
сами, транспортною та комунікаційною інфраструктурою та не 
залежить від зовнішнього економічного середовища або значно 
знижує та стримує цей вплив. 

Автаркія може розглядатися як форма здійснення державного 
суверенітету, яка базується на відокремленні економіки будь-якої 
країни від економіки інших країн. При цьому поняття «автаркія» 
не є протиставленням зовнішньої діяльності держави і не означає 
повну ізоляцію, це – недопущення чужого зовнішнього управлін-
ня та господарський суверенітет [4].

Слід підкреслити, що при глобалізації кожна країна не здатна 
існувати в умовах економічної автаркії (в економічному відно-
шенні автаркія економічної та господарчої відокремленості пев-
ної країни або групи країн, що звільняє певну державу від ввезен-
ня найважливіших предметів споживання, створення замкнутого 
самодостатнього господарства. Автаркія означає політичну й еко-
номічну незалежність однієї держави від інших; стан замкнутої 
торгової держави закритої, економічно самодостатньої, ізольова-
ної від решти світу) [5].

Побудова ефективних та функціональних державних інститу-
цій, а також розробка та реалізація економічної політики країни 
в умовах інтеграції та глобалізації уможливлює підвищення авто-
номності національної економіки та відповідну соціально-еконо-
мічну та політичну незалежність.   
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Незважаючи на функціонування дієвих механізмів макрорів-
ня, до яких можливо віднести нормативно-правове забезпечення, 
промислову політику, стратегію розвитку країни та ін., необхід-
ною умовою є  підвищення ефективності регіонального управлін-
ня в межах загальної стратегії розвитку промисловості, врахову-
ючи територіальні властивості та потенціальні можливості.    

Розробка та впровадження промислової політики держави по-
винна супроводжуватись нормативно-правовим сегментом, зба-
лансованістю ресурсів та визначенням інтересів окремих груп 
суб’єктів. Трансформування процесу державного регулювання 
макроекономічного середовища здійснюється на основі концепції 
розвитку логістики інституційного характеру, що враховує інтер-
еси не тільки окремих груп, але й галузевих сегментів. Зазначені 
підходи підтверджують розуміння логістики як автентичного ін-
струментарію регуляторів, який для забезпечення комплексної ці-
льової функції стратегії державного розвитку впливає  на управ-
ління суб’єктами промисловості, елементами комплексів та галу-
зей за допомогою саме економічної політики.

Концепція логістичного підходу до промислового комплексу 
є базисом та орієнтиром регулювання економічних процесів на 
мезо- та макрорівнях. Зазначимо, що проекція інноваційно-орієн-
тованої економіки повинна віддзеркалювати послідовні процеси 
матеріального виробництва і розподілу, які в свою чергу залежать 
від інформаційних, ресурсних та технологічних сегментів, під-
креслюючи значущість інформаційно-аналітичного забезпечення 
та композиційність управління потоковими процесами. 

Оцінка стану макросередовища підкреслює, що визначення 
оптимальних варіантів логістичної діяльності та пріоритетів про-
мислової технології значно підвищує рівень конкурентоспромож-
ності окремих суб’єктів та впливає на загальні соціально-еконо-
мічні індикатори національної економіки. Мікро- та мезорівень 
функціонування промислових суб’єктів підсилюється стандарт-
ними логістичними методами,  але в свою чергу, держава транс-
формує глобальні потокові процеси, враховуючи системність 
управління та національні інтереси.   
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Оцінка стану національної економіки та фактори впливу зо-
внішнього середовища підкреслюють необхідність створення дер-
жавою механізмів для входження інновацій в логістичний потік за 
допомогою відповідного сучасного інструментарію, що, в свою 
чергу, потребує системності методичного забезпечення державно-
го регулювання потокових процесів у промисловому комплексі.

Трансформація підходів до управління розвиток промислового 
комплексу спрямована на впровадження інноваційних сегментів 
управління на основі міжгалузевих зв’язків, а також за допомо-
гою функціонування інтегрованих структур мікро- та мезорівня, 
які націлені на забезпечення комплексного технічної модерніза-
ції не тільки суб’єктів господарювання, але й логістичної інфра-
структури, на удосконалення системи управління промисловими 
активами на базі динамічних телекомунікаційних технологій.   

Важливим є не тільки реструктуризація матеріальних об’єктів 
промислового комплексу, але перебудова свідомості щодо систе-
ми управління, в тому числі  логістичними процесами за рахунок 
впровадження та застосування концептуально-нових підходів ін-
струментального забезпечення. 

Сегментація методів втручання інтеграційного або автаркічно-
го характеру дає можливість сформувати найбільш ефективний 
механізм регулювання логістичних процесів, враховуючи галузе-
ві особливості промислового комплексу. Оцінка досвіду техноло-
гічно-розвинених країн дає можливість частково впроваджувати 
інноваційні методи управління потоковими процесами, що удо-
сконалює процес трансформації інформаційних потоків в галузе-
вому і міжгалузевому аспектах та підвищує результативність ло-
гістичної діяльності, як на мікро-, так й на мезо- та макрорівнях. 

Першочерговим етапом на шляху інноваційного розвитку ма-
кроекономічного середовища повинні бути інтеграційні процеси 
галузевого характеру, які відрізняються композиційністю та си-
нергетичністю, підтримуються відповідними державними інстру-
ментами за умови урахування ринкових механізмів, що посилює 
ефективність, у тому числі логістичної діяльності промислового 
комплексу. 
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Висновки  та пропозиції. Таким чином, забезпечення систе-
ми управління розвитком промислового комплексу базується на 
взаємодії державних та ринкових механізмів, що підвищує ефек-
тивність впливу на суб’єкти мікро- та мезорівня. Застосування 
логістичного підходу до вирішення окремих завдань соціально-
економічного та промислового розвитку уможливлює отриман-
ня динамічних зрушень щодо галузевих сегментів, враховуючи 
процеси глобалізації та інтеграції макроекономічного середови-
ща. Системність впливу на управління розвитком промислового 
комплексу здійснюється на основі логістичної інфраструктури, 
яка залежить від географічного розташування суб’єктів господа-
рювання, ступеня впливу державних інституцій, а також потен-
ціальних можливостей людського капіталу. Вирішення проблем 
трансформації та модифікації транспортних шляхів та вузлів за-
безпечує ефективність логістичної діяльності як галузевого, так й 
макроекономічного рівня.

Список використаної літератури

1. Россинська Л. В. Сутність та характеристика логістичного підходу підпри-
ємств машинобудування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2016/22.pdf. (звернення 24.08.2019)

2. Перевозова І. В., Сакун А. Ж. Логістична концепція виробничо-промислового 
підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. 
Вип. 14 (2). С. 58-64.

3. Тюріна Н. М., Назарчук Т. В., Карвацка Н. С., Шкодіна О. С. Управління ло-
гістичними процесами на промислових підприємствах. Вісник Хмельницького 
національного університету. Економічні науки. 2018. № 5. Т. 1. С. 161-169.

4. Кундєєва Г. О. Інтеграційна модель забезпечення продовольчої безпеки за прин-
ципами автаркії. Вісник Черкаського університету. 2017. № 4 (1).  C. 40-47

5. Тютюнникова С. В., Микитась В. В. Економічний суверенітет в умовах гло-
балізації: зміст та особливості модифікації. Ефективна економіка. 2016. № 5. 
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4947 (звернення 24.08.2019)

Стаття надійшла 13.10.2019 р.



245

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

А. В. Церковная,
старший преподаватель 
кафедры менеджмента и инноваций
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
Французский бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Украина,
e-mail: onu_eu@ukr.net

СИСТЕМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

В статье исследовано системное влияние на управление развитием про-
мышленного комплекса на основе логистического подхода. Обоснованно доказано, 
что современные тенденции развития субъектов хозяйствования свидетельствуют 
о некоторых противоречия частных и государственных интересов, прежде всего 
касается социально-экономических программ развития на мезо и макросреды, где 
определяется критический и наиболее эффективный уровень и горизонт планиро-
вания, с определением степени рискованности. Сформирована модель процесса 
управления потоковыми процессами в промышленном комплексе при взаимодей-
ствии государственных и рыночных механизмов. Доказано, что системность вли-
яния на управление развитием промышленного комплекса формируется на основе 
логистической инфраструктуры, которая зависит от географического расположе-
ния субъектов хозяйствования, степени влияния государственных институтов, по-
тенциальных возможностей человеческого капитала, а также от структуры стейк-
холдеров соответствующего уровня функционирования. Предложено внедрение 
системы логистической автаркии, которая обеспечивает соответствующую незави-
симость в управлении потоковыми процессами на региональном и макроуровнях.

Ключевые слова: логистика; логистическая деятельность; промышлен-
ный комплекс; национальная экономика.
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The article investigates the systematic influence on managing the development of an 
industrial complex on the basis of logistic approach. It is substantiated that the current 
tendencies of development of economic entities testify to some contradictions of private 
and state interests, first of all concerning socio-economic programs of development on 
meso and macroenvironment, which determine the critical and most effective level and 
horizon of planning, determining the degree of riskiness. The model of process flow 
management in an industrial complex under conditions of interaction of state and market 
mechanisms has been formed. It is proved that the systematic influence on the develop-
ment management of an industrial complex is formed on the basis of logistical infra-
structure, which depends on the geographical location of economic entities, the degree 
of influence of state institutions, potential human capital, as well as on the structure of 
stakeholders at the appropriate level of functioning. 

The methodological basis of the article is a set of methods, including methods of sci-
entific cognition, analysis and synthesis, systematization and scientific abstraction. The 
scientific basis of the conducted research is the scientific works of domestic and foreign 
scientists in the field of logistics.

The provision of the industrial complex development management system is based 
on the interaction of state and market mechanisms, which increases the efficiency of 
influence on the micro- and meso-entities. Applying a logistical approach to solving spe-
cific problems of socio-economic and industrial development makes it possible to obtain 
dynamic shifts in the sectoral segments, taking into account the processes of globaliza-
tion and integration of the macroeconomic environment. The systematic influence on the 
development management of an industrial complex is carried out on the basis of logisti-
cal infrastructure, which depends on the geographical location of economic entities, the 
degree of influence of state institutions, as well as the potential human capital. Solving 
the problems of transformation and modification of transport routes and interchanges 
ensures the efficiency of logistical activity at both industry and macroeconomic level.

Practical importance of the introduction of a logistical autarky system, which pro-
vides appropriate independence in managing the flow processes at the regional and mac-
ro levels, is proposed.

Keywords: logistics; logistic activity; industrial complex; national economy. 
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АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ 
ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

В статті розглядається важливість аналітики, а саме кібернетики, в при-
йнятті рішень для будь-якої економічної організації. Доводиться, що без певного 
підґрунтя в області математики, інформатики та економіки неможливо створювати 
альтернативні варіанти управління економічними об’єктами. Важливість і своєчас-
ність даної статті полягає в тому, що занадто багато організацій у сучасному сві-
ті, особливо в пострадянському просторі, страждають від неякісного управління, 
тому важливо показати вплив спільної роботи менеджерів та спеціалістів еконо-
мічної кібернетики для позитивної діяльності підприємства, вчасного досягнення 
цілей та максимізації прибутку. Також в статті аналізується діяльність компаній, 
що досягли успіху завдяки впровадженню змін до системи управління і, таким чи-
ном, змогли зробити певні висновки щодо сучасних систем управління.

Ключові слова: менеджмент; кібернетика; аналітика; система управлін-
ня; економіка; підприємство.

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодніш-
ній день в Україні ще не визначився курс, досі ще не всі грома-
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дяни розуміють, куди ми рухаємося і з якою метою. У сучасному 
світі ми бачимо, що управління нашою державою недієздатне, саме 
тому з’являється проблема управління не тільки державою, а й вза-
галі окремими організаціями. В теперішньому українському біз-
несі особливо гостро постає проблема менеджменту і менеджерів. 
Усе це провокує необхідність розробити довготривалу стратегію 
менеджменту, управлінських пріоритетів [1, с. 231–237].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження 
останніх тенденцій розвитку та становлення аналітичних даних 
як основи прийняття ефективних управлінських рішень можли-
во знайти у працях таких вітчизняних і закордонних вчених, як 
Е.  А. Кузнецов, В. М. Колпаков, О. Ю. Кузьміна, О. Б. Яресь, 
І. В. Паньшин, Б. Хіл (Heale, 2014).

Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день недостатньо до-
слідженими на теоретико-методичному рівні залишаються питан-
ня, що стосуються розкриття суті прийняття ефективних управ-
лінських рішень на основі аналітичних даних та їх позитивного 
впливу на розвиток та вдосконалення діяльності компанії.

Постановка завдання.  Основною метою даної статті є визна-
чення впливу аналітичних даних на прийняття ефективних управ-
лінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світ змінюється, 
постійно йде вперед, з’являються нові технології, нові можливос-
ті, змінюються й самі люди. В таких умовах просто неможливо 
стояти на місці, інакше нас просто поглине те, що відбувається 
навколо. Звичайно, Україна також намагається робити певні змі-
ни. Ми вже бачимо, як багато в університетах з’являється нових 
цікавих, затребуваних спеціальностей, направлених саме на май-
бутнє. Наші університети навчають вже не одне покоління сту-
дентів спеціальності «Менеджмент». Але постає питання: «Чи 
ефективні ці працівники?». Якщо поглянути на економіку краї-
ни в цілому, то можна знайти відповідь на це питання. Резуль-
тати засмучують: лише декілька організацій мають дійсно висо-
кокваліфікованих керівників на чолі своєї компанії. Всі ці зміни 
в оточуючому середовищі вимагають від людей, які навчаються 
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на менеджерів, розвитку інтелектуального потенціалу. Інтелек-
туальний потенціал – це не просто множина здобутків яскравих 
особистостей, це постійне самовдосконалення, вимогливість як 
до інших, так і до себе. Нові умови господарювання вимагають 
нових підходів до управління, тому має особливе значення огляд 
докорінних змін, які відбуваються у сфері управління, оскільки 
триває зміна соціально-економічної системи. Постає необхідність 
рішуче ламати стереотипи мислення, які склалися протягом три-
валого часу. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається 
практично всіх сфер її діяльності. Менеджмент як сукупність 
принципів, методів, функцій і форм управління фірмами на Заході 
відомий в нашій країні давно. Однак ще десять років назад наші 
фахівці вважали, що його основними цілями є отримання висо-
кого прибутку і постійне випередження країн по продуктивнос-
ті праці. В останні роки відношення до менеджменту в Україні 
значно змінилося. Опубліковані праці відомих теоретиків і прак-
тиків менеджменту, почалася активна підготовка керуючих мене-
джерів. Але все ж в українському менеджменті чимало проблем  
[1, с. 231–237]. Деякі з них, а саме ті, що пов’язані з прийняттям 
ефективних управлінських рішень, допоможе розв’язати наука 
кібернетика, точніше її направлення в економіці. Щоб краще ро-
зуміти саму сутність проблеми, ми проаналізували історичні пе-
редумови виникнення економічної кібернетики.

На початку 40-х років минулого століття сформувалась гру-
па вчених, відомих спеціалістів різних галузей науки, яких 
об’єднував інтерес до однієї спільної проблеми – проблеми управ-
ління. Це нова наука «про спільні закони управління і зв’язку в 
живих організмах та машинах» отримала назву «кібернетика». 

Кібернетика (від грец. Kybernetike – мистецтво управління, від 
kybernáo – правлю кермом) – прикладна наука про управління, 
зв’язок і переробку інформації.

Основним об’єктом дослідження в кібернетиці є так звані кі-
бернетичні системи. У загальній (або теоретичній) кібернетиці 
такі системи розглядаються абстрактно, безвідносно до їх реаль-
ної фізичної природи. Високий рівень абстракції дозволяє кібер-
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нетиці знаходити загальні методи підходу до вивчення систем 
якісно різної природи, наприклад технічних, біологічних, медич-
них, економічних, лінгвістичних і навіть соціальних [2].

Слово «кібернетика» в значенні «наука про судно керування» за-
стосовував ще Платон в поемі «Георгій». У 1843 році воно було 
використано французьким фізиком і математиком Андре Марі Ам-
пером. Ампер позичив це слово з грецької мови, в якій «кібернус» 
означає рульовий, та застосував його в праці «Очерки по філософії 
наук» для визначення «науки про управління суспільством». Але 
згодом цей термін не отримав поширення і, по суті, на ціле століття 
був забутий. Знову про нього згадали лише в 1948 році в зв’язку 
з видавництвом книги професора Масачусетського технологічного 
інституту Норберта Вінера (1894-1964) «Кібернетика».

Тож новий напрям в економічній науці, що виник на початку 
60-х років минулого століття, базується на використанні ідей і ме-
тодів кібернетики в економічних системах. Уперше термін «еко-
номічна кібернетика» з’явився в працях С. Біра (Великобританія), 
Г. Греневського (Польща) та В. Немчинова (СРСР). Вони ж окрес-
лили й основні напрями розвитку цієї науки, приділивши особли-
ву увагу взаємозв’язку системного аналізу економіки з теорією 
регулювання, логікою і теорією інформації. Однак багато фунда-
ментальних теоретичних положень економічної кібернетики було 
сформульовано значно раніше: уявлення про економіку як цілісну 
і взаємопов’язану систему міститься вже в економічній таблиці 
Франсуа Кене (1758); воно було розширено і науково обґрунтова-
но в працях класиків теорії і практики управління. Принципове 
значення для розвитку економічної кібернетики має теорія і прак-
тика державного регулювання народного господарства, представ-
леного у вигляді цілісної системи.

Активне використання електронно-обчислювальних машин 
(ЕОМ) і методології математичного моделювання в економічних 
дослідженнях, плануванні й управлінні народним господарством 
в Україні, яка була складовою частиною колишнього СРСР, поча-
лось у 1962 р. (до цього вони застосовувалися тільки для одинич-
них розрахунків і не використовувались у практиці планування і 
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управління) одночасно в різних галузях народного господарства: 
промисловості, сільському господарстві, зв’язку, торгівлі й тран-
спорті. Проте основні наукові сили і засоби були сконцентровані 
на виконанні комплексу науково-дослідних і експериментальних 
робіт за загальносоюзною темою «Розробка методики ув’язки 
планів промислового виробництва і капітального будівництва з 
планами матеріально-технічного постачання на основі застосу-
вання економіко-математичних методів і електронно-обчислю-
вальної техніки», яка була затверджена ЦК КПРС і Радою Міні-
стрів СРСР у статусі найважливішого державного завдання на 
найближчі роки [3]. Сьогодні з метою підвищення ефективності 
управління роль аналітика все більш виділяється, набуваючи са-
мостійного значення. У сучасній економіці виділяються, таким 
чином, дві основні функції – функція аналітика, здійснюючого 
аналіз і прогноз, і функція «обличчя, приймаючого рішення» – 
людини, яка власне і здійснює прийняття рішення. У цих умо-
вах на кібернетику покладена відповідальна місія служити сво-
го роду «інтерфейсом» між аналітиком і обличчям, приймаючим 
рішення. Кібернетика виступає як «універсальна мова», на якій 
в об’єктивному вигляді може бути описано багато економічних 
ситуацій.

Інтенсивно розвиваючись, кібернетика в теперішній час 
об’єднує цілий комплекс таких самостійних наук, як теоретична 
кібернетика, біологічна кібернетика, економічна кібернетика, во-
єнна кібернетика.

Тож, далі постає питання: «Чому менеджмент повинен базува-
тися на аналітиці?». Для того, щоб найповніше відповісти на це 
питання, потрібно чітко розуміти що таке менеджмент, чим займа-
ються менеджери. Надзвичайно важливо розуміти суттєву різницю 
між менеджментом та економічною кібернетикою, а також розби-
ратися в тому, де найкраще ці науки доповнюють одна одну.

Менеджмент – це раціональний спосіб управління діловими 
організаціями, тобто людьми в організаціях, орієнтований на до-
хідність і прибутковість [4, с. 42]. Звичайно, це не повне визна-
чення, але саме те, на чому і базується наша проблема. Коли ме-
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неджер приймає рішення, він бере за основу свої вміння, знання 
про ринок за даний проміжок часу і ще багато всіляких факторів, 
що можуть вплинути на певне підприємство. Тобто те, що може 
стати перепоною на шляху до цілі. Який би не був досвідчений, 
кваліфікований і впевнений в своїх вчинках менеджер, він не 
може на всі сто відсотків прорахувати дії людей. Адже люди – це 
створіння, які мають інтелект. Наші дії мало прогнозовані, тому 
нами дуже важко керувати, хоча і можливо. Менеджери в цьому 
плані досягли певних висот, в сучасному світі керуючі посади в 
різних організаціях займають саме вони. Не просто люди, які че-
рез вислугу років, можливо, навіть через непотизм, стають на по-
саду управлінця, а саме менеджери. Ті, хто вчився багато років 
для того, щоб керувати людьми, вести їх за собою і робити так, 
щоб вони виконували всі поставлені перед ними цілі заради успі-
ху компанії неначе заради себе. Все виглядає начебто ідеально, 
але на основі чого менеджери дають вказівки своїм підлеглим? В 
реаліях українського часу в роботі менеджерів немає аналітичної 
основи, математичного підґрунтя. Отже, немає ніякої впевненості 
в тому, що менеджер, який правильно організував роботу підпри-
ємства, вмотивував людей на досягнення цілей, підібрав кваліфі-
кований персонал і розділив між ними роботу, дійсно робить все 
правильно. Адже все залежить навіть не від освіченості керівни-
ка, а просто від удачі. Бо людина, яка б вона не була, просто фі-
зично не в змозі прорахувати все до найменших деталей. Саме тут 
виходить на передній план економічна кібернетика.

Економічна кібернетика в даному випадку спрямована на до-
помогу менеджменту. Якщо управлінець буде співпрацювати з 
аналітичним відділом, чого дуже часто не відбувається, то ком-
панія буде працювати на всі сто відсотків. Розглянемо декілька 
основних причин відсутності аналітичного відділу на підприєм-
ствах. По-перше, через людський фактор: менеджер не хоче по-
казувати свого незнання в певній області, власник організації не 
розуміє важливість такого відділу на підприємстві. По-друге, еко-
номічний фактор: дуже часто на працівників аналітичного відділу 
просто не вистачає коштів в бюджеті, адже це дороге обладнання 
і висококваліфіковані спеціалісти.
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В такому випадку просто конче необхідно довести необхід-
ність існування спеціалістів економічної кібернетики в організа-
ціях різних рівнів. Доцільно буде назвати певні позитивні сторони 
економічної кібернетики, які допоможуть у прийнятті важливих 
рішень щодо економічних об’єктів. Кращою стороною кіберне-
тики є те, що вона до найменших деталей відома і прогнозова-
на. Ця наука, як і математика, підкорюється певним законам, чого 
не можна сказати про менеджмент. Для будь-якої задачі можливо 
знайти рішення, яке буде мати під собою щільну базу із законів та 
норм. У кібернетиці роль людини можна мінімізувати, а це вже 
значить, що набагато менше шансів помилитися в розрахунках.

На даному етапі кібернетика досягла досконалості. Потріб-
но тільки поглянути на різні механізми, що проектуються зараз 
в світі. Звичайно, в економіці вона ще вдосконалюється, тому 
вважається молодою наукою. Але завдяки системному підходу 
в кібернетиці можливо вже на даний момент розрахувати дуже 
багато планів роботи підприємства, врахувати безліч зовнішніх і 
внутрішніх факторів впливу на досягнення мети.

Звичайно, неможливо не врахувати й негативні сторони вико-
ристання економічної кібернетики, точніше використання її не в 
тандемі з менеджментом. Головним мінусом ми вважаємо те, що 
економічна кібернетика втрачає всі свої якості і переваги перед 
іншими науками, в тому числі і менеджментом, коли річ заходить 
про моделювання людини. Кібернетика присутня скрізь: в біоло-
гії, фізиці та навіть генній інженерії. Ця наука може змоделювати 
безліч ситуацій, об’єктів і їх функцій за допомогою математики, 
економіки та інформатики, але коли на шляху її аналізу, моделю-
вання трапляється людина – вона безсильна.

Тож, тепер, коли ми поговорили про менеджмент і кібернети-
ку окремо одне від одного, найбільш правильним варіантом буде 
згрупувати ці два напрями, змусити їх працювати в єдиному рит-
мі. Потрібно зрозуміти, що станеться, коли кібернетик і менеджер 
будуть працювати разом.

Звичайно, в системі управління має бути чітка ієрархія. Також 
цілком зрозуміло, що саме менеджер має бути на вершині цієї іє-
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рархії. Саме він приймає всі управлінські рішення, несе відпо-
відальність за всі минулі і майбутні вчинки. Його робота дуже 
складна, особливо, коли до вище названих обов’язків, також пла-
нування, організації діяльності всього підприємства, мотивуван-
ня працівників, додається врахування всіх можливих ризиків, всі 
математичні і економічні розрахунки. В такому темпі важко пра-
цювати, а особливо працювати правильно, без помилок зараз та в 
майбутньому.

У процесі прийняття важливих рішень далеко не завжди мож-
на довіряти інтуїції. Саме тому менеджери будь-якої ланки ор-
ганізації часто вдаються до допомоги інструментів бізнес-ана-
літики і засобів поглибленої аналітики. Глибокий аналіз даних 
дозволяє зрозуміти поточну ситуацію і впевнено приймати стра-
тегічні рішення [5]. Тому для досягнення мети будь-якого під-
приємства (максимізації прибутку, зменшення витрат ресурсів 
та інших найпоширеніших цілей) необхідні певні корпоративні 
відносини, де менеджер та аналітик будуть працювати в одному 
напрямку, заради досягнення одних цілей. Між цими людьми має 
бути взаємозв’язок, всі рішення управлінця мають прийматися на 
основі доводів та висновків по певній проблемі спеціаліста еко-
номічної кібернетики. Зрозуміло, менеджер повинен враховувати 
результати аналізу, але він здатний приймати рішення і керуючись 
своєю інтуїцією. Аналітика даних може допомогти в прогнозу-
ванні, але які бізнес-перетворення будуть потрібні для досягнення 
фактичної вигоди від таких прогнозів, скаже лише той, хто добре 
розбирається в бізнесі. Ми впевнені, що розробка великих даних 
дійсно рухається до більшої автоматизації прийняття рішень, як 
це було і в усіх попередніх промислових революцій, які підвищи-
ли вартість людської праці [5].

В останні роки зростає розуміння того, що математичні курси 
грають ключову роль в підготовці сучасного менеджера, так як 
тільки вони здатні об’єктивізувати процес управління.

Кібернетика в цьому сенсі є дуже потужним засобом аналізу, 
привабливим за цілою низкою причин. По-перше, вона дозволяє 
оперувати кількісними закономірностями, що в області соціаль-
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них і економічних наук є скоріш винятком, ніж правилом. По-
друге, вона дозволяє проводити аналіз ситуації, аналіз систем 
різного роду, аналіз явищ і подій в напрямку дослідження мож-
ливостей для найбільш ефективного – або, як часто говориться в 
теорії управління і кібернетики, «оптимального» – рішення. По-
третє, кібернетика дозволяє сформувати на основі проведеного 
в її рамках аналізу чіткі і однозначні критерії, що дозволяють 
вибрати з безлічі можливих саме той єдиний сценарій розвитку 
ситуації, який і реалізується в даний момент на практиці. З цієї 
причини кібернетика в останні роки завойовує все міцніші по-
зиції, стаючи природним і звичним інструментом соціального і 
економічного аналізу [6].

Гадаємо, що для більш наглядного підтвердження нашої статті 
потрібні приклади успішних компаній, що працюють за схемою 
менеджер-аналітик і це призводить до гарного результату: отри-
мання прибутку та диверсифікації ризиків.

Що може допомогти менеджеру по продукту мінімізувати ри-
зики при прийнятті рішень щодо розвитку тих чи інших сфер? 
Наскільки вагомим може і повинно бути слово аналітика в про-
цесі розробки? Візьмемо приклад роботи продакт-менеджера 
певної компанії зі штатним аналітиком цієї ж компанії. Для ана-
лізу успішних компаній ми обрали компанію «Wrike». Вона була 
заснована в 2006 році і нараховує понад 500 фахівців в різних 
країнах світу. Вони тісно співпрацюють з великими компаніями, 
малим і середнім бізнесом, підвищуючи продуктивність і спро-
щуючи спільну роботу команд по всьому світу. «Wrike» – це плат-
форма співпраці та організації роботи, яку використовують ви-
сокоефективні компанії всього світу. Тож як працює ця компанія. 
У «Wrike» робота продуктового аналітика тісно зав’язана на вза-
ємодії з product owner кожної конкретної функціональності. Він 
фактично є правою рукою product manager: допомагає з валідаці-
єю нових ідей і вибором пріоритетів для вже існуючих, здійснює 
операційну підтримку і займається поширенням знань в команді.

Зараз йде час змін, тому в закордонних компаніях трансфор-
мується структура команд, в тому числі маркетингових. Зазви-
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чай відділ маркетингу очолюють brand manager, product manager, 
фахівець по споживчих перевагах тощо. Сьогодні в такі коман-
ди вводять фахівців з обробки даних, а також аналітиків. Якщо 
традиційно аналітикою займався спеціальний відділ або сторон-
ні організації, то тепер аналітики повинні працювати пліч-о-пліч 
із співробітниками, відповідальними за бренд, продукт, роздріб. 
Так що на зміну спеціалізованим командам приходять міжфунк-
ціональні [7]. Такі структури є надзвичайно ефективними, вони 
дають змогу не просто правильно провести рекламну компанію, а 
й прорахувати всі можливі зміни в прибутках від неї та інші фак-
тори. Звичайно, не кожен повинен бути професійним аналітиком 
даних, але розуміти, в чому полягає робота цих фахівців, повинні 
всі. В іншому випадку маркетолог не впорається зі своїм завдан-
ням – бути сполучною ланкою між аналітиками, з одного боку, та 
продуктами і споживачами – з іншого. На жаль, сьогодні маркето-
логи, навіть молоді, як правило, погано розбираються в аналітиці. 
Тому завдання компаній – наймати технічно підкованих співро-
бітників і в цей же час навчати вже наявних [7]. Таким чином, 
ми бачимо, що у наш час неможливо бути розвиненим лише в 
одному напрямку Звичайно, професіоналом у своїй справі потріб-
но бути, мати певне єдине направлення в професії, спеціалізацію, 
але потрібно бути освіченим, вміти швидко освоювати нові зна-
ння. Іншими словами, працівники мають знати досконально не 
тільки свою професію, а ще й досить добре розбиратися в інших 
зв’язаних з нею сферах.

Ми дуже часто говоримо про успішні компанії, які викорис-
товують знання кібернетичного моделювання на практиці, по-
єднують аналітику з менеджментом. На Заході існує безліч шкіл 
менеджменту, бізнес-аналітики. Там це все швидко і стабільно 
розвивається, набирає оберти. Люди розуміють важливість цих 
наук, розуміють, де і як їх використовувати правильно. Чого, на 
жаль, не можна сказати про Україну. Наша країна здається про-
сто непристосованою для успішного бізнесу. В українських вузах 
навчається величезна кількість студентів менеджерів, аналітиків, 
кібернетиків, але на практиці їм нема де випробувати свої знання, 
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показати, чого вони навчились, і, можливо, навіть внести якісні 
зміни в діяльність обраного ними підприємства. У менеджерів ця 
проблема ще не настільки гостра, як у спеціалістів економічної 
кібернетики. Все це через певні причини, які ми вже обговорю-
вали: економічна криза в країні та нестача коштів в організаці-
ях, мало великих підприємств, корпорацій, яким дійсно потрібен 
аналітичний відділ, які готові змінювати структуру компанії за-
раз, для отримання прибутку в майбутньому. В наших реаліях, 
коли ситуація в країні нестабільна, підприємці просто бояться 
думати про завтрашній день, тому всі намагаються отримати при-
буток тут і зараз. Закордонні підприємства докорінно змінюють 
структуру своєї компанії. Вони створюють зовсім іншу систему 
управління, на чолі якої виступає топ-менеджер, а далі під його 
керуванням знаходяться керівники відділів на підприємстві, від 
виробничих до адміністративних. І, звичайно, прийняття рішень 
топ-менеджерів базується на певних висновках аналітичного від-
ділу. Так діють зарубіжні компанії, а в країнах СНД можна сказа-
ти, що система управління досить застаріла. Топ-менеджери  – це 
не спеціально навчені люди, які гарно знають свою справу і вмі-
ють саме правильно і успішно керувати людьми, а просто вихід-
ці з цієї ж компанії, які стали керівниками просто через те, що 
довго працюють на високій посаді. Звичайно, повністю ідеаль-
ний варіант керівника організації – людина, що знає роботу всієї 
компанії, працювала в ній, показувала добрі результати, але при 
цьому має досвід в керуванні людьми. Ідеальний керівник, як уже 
обговорювалося, має бути всебічно розвинутим, тому було б іде-
ально, щоб людей певної спеціальності, перед тим як просувати 
по кар’єрним сходинкам, відправляти на так звану післядипломну 
освіту зі спеціальності «Менеджмент». Тоді люди, які вже мають 
досвід роботи в певній сфері, просто отримають освіту ще й у 
сфері керування людьми.

 Ще на початку двадцять першого сторіччя в Україні діяв «Укра-
їнський соціалістичний менеджмент», який був невід’ємною час-
тиною теорії і практики управління, що склалися в СРСР. Він по-
вністю ґрунтувався на їх методах і постулатах, серед яких пере-
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дусім слід назвати такі: віра в абсолютну керованість, спонтанна 
нормотворчість, відомчість, зрівнялівка, імітація роботи, тіньове 
управління, калька російського чиновництва, довічне наймання 
номенклатури, ризикофобія.

Водночас з’явилися нові «мінуси» українського менеджменту:
−	 латентність великої потреби в менеджерах. Дотепер у масш-

табах країни не зроблено реальної оцінки потреби в менедже-
рах, яка не заявлена як попит. Традиційне для минулих часів 
злиття (не тільки функціональне, а й статистичне) інженер-
но-технічного персоналу (ІТП) зі службою управління в деяку 
загальну групу ускладнює розрахунки потреби в менеджерах;

−	 відсутність довгострокового планування управління. Пере-
важна більшість українських компаній не здійснює довгостро-
кового планування своєї діяльності. Більше того, більшість 
підприємств навіть не ставлять перед собою такого завдання. 
Однією з проблем довгострокового планування як діяльності, 
так і управління є досить мала вірогідність точного прогнозу 
характеру середовища в майбутньому. Водночас у найбільш 
успішних в Україні компаніях докладають певних зусиль для 
розвитку методів прогнозування і планування, намагаються 
скласти еволюційну схему розвитку методів менеджменту;

−	 невміння імпортувати нові технологічні прийоми. Українські 
керівники зазвичай відчували труднощі, імпортуючи нові тех-
нологічні прийоми;

−	 брак «клем» для підключення інтелектуального потенціалу. 
Український менеджмент – і державний, і приватний – не має 
так званих «клем-контактів» для регулярного підключення ін-
телектуального і духовного потенціалу українського народу, 
через які б надходили конструктивні ідеї;

−	 водночас слід зазначити, що інтелектуальна еліта України сьо-
годні не має необхідної мотивації застосування наявних знань 
і професійних навичок у своїй державі, а відтак прагне реалі-
зувати їх за кордоном. Спостерігаються і такі тенденції, коли 
наші люди після навчання або стажування в інших країнах не 
можуть знайти адекватної роботи в Україні;
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−	 особливості управління компаніями в Україні. Наші менедже-
ри зверхньо дивляться на робітників, умови їхньої праці та 
можливості кар’єри, тобто на ті фактори, що здебільшого і 
просувають бізнес. Проблеми якості і відповідальності управ-
лінського корпусу України так і не було вирішено;

−	 брак корпоративної культури. Компанія – це «продовження» 
людських якостей її керівників і водночас середовище форму-
вання корпоративних цінностей. Психологія вищих керівників 
компаній визначає корпоративну культуру. Недоліком україн-
ської культури менеджменту є те, що керівник переважно на 
інтуїтивному рівні усвідомлює, що добре, а що погано. При 
цьому він ще не завжди може сформулювати свої уявлення у 
вигляді кодексу;

−	 конфлікти в українському менеджменті. На сучасних україн-
ських підприємствах дедалі більше загострюються і диферен-
ціюються за великим числом ознак конфлікти: між діловими 
культурами України і Заходу; між підприємцями й інвестора-
ми; між власниками, директорами і найманими працівниками; 
між директорами і фінансовими структурами; між управлін-
цями й особами, що не беруть участі в менеджменті, а також 
між акціонерами і найманими менеджерами та фахівцями.

Безумовно, розвиток теорії і формування української моделі 
менеджменту відбувається під впливом сучасних американських 
шкіл, а також накопиченого вітчизняного і світового досвіду. Уна-
слідок значного інтересу до менеджменту, викликаного економіч-
ними реформами, що проводяться в Україні, існує важлива про-
блема неоднорідності в сутності й змісту менеджменту [8].

Висновки та пропозиції. Підводячи підсумки, можна сказати, 
що бізнес-аналітика – це технологія «зворотного погляду», необ-
хідна для розуміння того, як компанія працювала в минулому і 
яких результатів досягла. Вона буде розвиватися в бік збільшення 
автоматизації процесів, що зменшить кількість ручного кодуван-
ня, необхідного для отримання інформації. Компанії перестануть 
думати про те, чи потрібен їм доступ до бізнес-аналітики, і по-
чнуть цікавитися тим, яке BI-рішення підходить для них найкра-



261

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

ще. До того ж вони почнуть приділяти більше уваги управлінню 
даними і якості цих даних. 

Якщо раніше найбільш успішними компаніями були ті, хто 
просто володів інформацією, зараз на перше місце виходять орга-
нізації, що володіють достатньою компетенцією для інтерпрета-
ції даних і їх реального застосування. При цьому, дуже важливо 
використовувати передові методи аналітики даних, і замість того, 
щоб передбачати майбутнє, вибудовувати більш гнучкі і стійкі ІТ-
процеси. Таким чином, найважливіші тренди на ринку великих 
даних і бізнес-аналітики пов’язані в першу чергу з модернізацією 
інфраструктури аналізу даних, використанням не тільки корпора-
тивної інформації, а й даних з датчиків і пристроїв, соціальних, 
погодних даних і так далі.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ОСНОВА 
ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

В нашей статье рассматривается важность аналитики, а точнее кибернети-
ки в принятии решений для любой экономической организации. Мы доказываем, 
что без определенной основы в области математики, информатики и экономики не-
возможно создавать альтернативные варианты управления экономическими объек-
тами. Важность и своевременность данной статьи заключается в том, что слишком 
многие организации в современном мире, особенно на постсоветском простран-
стве страдают от некачественного управления, поэтому важно показать влияние 
совместной работы менеджеров и специалистов экономической кибернетики для 
положительной деятельности предприятия, своевременного достижения целей и 
максимизации прибыли. Также в этой статье мы проанализировали деятельность 
определенных компаний, достигших успеха благодаря внедрению изменений в си-
стему управления, таким образом, смогли сделать определенные выводы относи-
тельно современных систем управления.

Ключевые слова: менеджмент; кибернетика; аналитика; система управ-
ления; экономика; предприятие.
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ANALYTICAL DATA AS A BASIS FOR MAKING 
EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS

In this article, we consider the importance of analytics, and more precisely, 
cybernetics in decision-making for any economic organization. We argue that without 
a certain foundation in the field of mathematics, computer science and economics it is 
impossible to create alternative ways of managing economic objects. The importance and 
relevance of this article is that too many organizations in the modern world, especially in 
the post-Soviet space, suffer from poor management, so it is important to show the effect 
of joint work of managers and specialists of economic cybernetics on the positive activity 
of the enterprise, timely achievement of goals and maximization of profit. In addition, in 
this article we have analyzed the activities of certain successful companies through the 
introduction of changes to the management system, thus, were able to draw some conclu-
sions about modern management systems.

Keywords: management; cybernetics; analytics; management system; 
economy; enterprise.
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ОЦІНКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ ДІАГНОСТИКИ 
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 
ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ

У статті запропоновано визначення для характеристики економічного по-
тенціалу сільськогосподарської галузі регіону. Зазначено роль сільськогосподар-
ського потенціалу регіону у контексті діагностики економічного потенціалу сіль-
ськогосподарської галузі на рівні регіону. Представлено структурно-логічну схему 
взаємозв’язку між даними категоріями. Запропоновано виокремлювати в оцінці 
сільськогосподарського потенціалу регіону наступні складові потенціали: природ-
ній, виробничо-господарський, фінансово-інвестиційний, науково-інноваційний, 
трудовий та потенціал якості життя у сільській місцевості. Розглянуто динаміку 
показників, які характеризують запропоновані для оцінювання складові сільсько-
господарського потенціалу, на прикладі Черкаського регіону. виявлено, що Чер-
каський регіон володіє сприятливими умовами для ведення сільського господар-
ства: значна частка капітальних інвестицій на розвиток галузі, висока концентрація 
навчальних та науково-дослідних установ, вище середнього по Україні рівень заро-
бітної плати у галузі. Встановлено, що зважаючи на високу частку ріллі, родючість 
ґрунтів переважаючою є галузь рослинництва.

Ключові слова: потенціал; сільськогосподарський потенціал; економіч-
ний потенціал; регіон.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах ди-
намічного соціально-економічного середовища дослідження 
економічного потенціалу набуває дедалі більшої актуальності, 
оскільки допомагає окреслити сильні та слабкі сторони, визна-
чити можливості подальшого розвитку досліджуваного об’єкта 
національної економіки. Особливо це стосується економічного 
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потенціалу пріоритетних галузей економіки, однією з яких як для 
України в цілому, так і для Черкаського регіону, зокрема, є сіль-
ськогосподарська. Економічний потенціал сільськогосподарської 
галузі Черкаського регіону є комплексом різноманітних потенціа-
лів, які характеризують рівень залучення та використання еконо-
мічних благ у сільськогосподарській галузі на рівні регіону для 
забезпечення соціально-економічних потреб останнього. Однак, 
ефективне дослідження економічного потенціалу сільськогоспо-
дарської галузі регіону не можливе без оцінки сільськогосподар-
ського потенціалу регіону, що перебуває в першооснові даного 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню со-
ціально-економічного розвитку регіону, зокрема його економічно-
го потенціалу, присвячено праці: М. В. Макаренка, Н. В.  Сменти-
ної. Значна частина дослідників розглядає у своїх роботах окремі 
складові сільськогосподарського потенціалу, зокрема: З. Рижок, 
А. М. Пугач, А. В. Ключник. Однак, маловивченою залишається 
сфера дослідження теоретико-методологічного характеру сіль-
ськогосподарського потенціалу регіону.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрун-
тування доцільності застосування запропонованого підходу оці-
нювання сільськогосподарського потенціалу регіону на прикладі 
Черкаського регіону у контексті діагностики економічного по-
тенціалу сільськогосподарської галузі регіону на сучасному етапі 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційно, під 
категорією «економічний потенціал регіону» розуміють «сукуп-
ність потенціалів регіону, залежно від особливостей розвитку 
території регіону, а також відповідних механізмів і часу їх залу-
чення в господарський оборот з метою підвищення рівня конку-
рентоспроможності й соціально-економічного розвитку регіону»  
[1, с. 13], з метою «забезпечення виробництва максимально мож-
ливого обсягу матеріальних послуг, відповідних потребам сус-
пільства на даному етапі його розвитку» [2, с. 218]. 

Що стосується терміну «економічний потенціал сільськогос-
подарської галузі регіону», він є менш дослідженим серед нау-



267

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

ковців. Існуючі напрацювання спрямовано на вивчення окремих 
складових, зокрема: фінансового, ресурсного (зокрема, земельно-
го), виробничого, експортного та інших потенціалів. У той же час, 
при дослідженні потенціалу сільськогосподарської галузі на регі-
ональну рівні можна зустріти наукові праці, зорієнтовані на ви-
значення подібних, проте не тотожних категорій, таких як: еконо-
мічний потенціал сільськогосподарських підприємств, потенціал 
сільськогосподарського виробництва (З. Рижок) [3, с. 175], еконо-
мічний потенціал сільських територій (А. В. Ключник, А. М. Пу-
гач, А. В. Мовчанюк) [4, с. 170-171; 5, с. 9-10; 6, с. 437-438]. 

Враховуючи розглянуті наукові підходи щодо дослідження 
сутності потенціалу сільськогосподарського виробництва на рівні 
окремих територіальних утворень та окремо економічного потен-
ціалу сільських територій, запропоновано визначення для харак-
теристики економічного потенціалу сільськогосподарської галузі 
регіону, під яким варто розуміти сукупність економічних ресурсів 
та здатність їх ефективно акумулювати і використати суб’єктами 
економічних відносин певного адміністративно-територіального 
утворення, які провадять господарську діяльність з виробництва 
(вирощування) та переробки власної сільськогосподарської про-
дукції, що у кінцевому результаті забезпечує соціально-економіч-
ний розвиток відповідного регіону.  

Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону за-
вдяки використанню потенціалу сільськогосподарської галузі є 
комплексним завданням, яке включає збільшення валового ре-
гіонального продукту, зростання обсягів торгівлі та надходжень 
до місцевого бюджету, підвищення інвестиційної привабливос-
ті регіону, створення робочих місць у сільськогосподарській та 
пов’язаних з нею галузях народного господарства (переробна 
промисловість, торгівля, транспорт тощо), розвиток підприємни-
цтва, покращення (мінімізація негативного впливу) стану екології 
тощо. У контексті діагностики економічного потенціалу сільсько-
господарської галузі на рівні регіону важливу роль відіграє враху-
вання сільськогосподарського потенціалу регіону (рис. 1).
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Рис. 1. Структурно-логічна схема взаємозв’язку між категоріями 
«сільськогосподарський потенціал» та «економічний потенціал 

сільськогосподарської галузі»     
Джерело: складено автором.

На думку автора, сільськогосподарський потенціал регіону, 
як і економічний потенціал сільськогосподарської галузі регіону, 
необхідно розглядати та оцінювати як сукупність різноманітних 
характеризуючи показників, які запропоновано згрупувати у на-
ступні потенціали: природній, виробничо-господарський, фінан-
сово-інвестиційний, науково-інноваційний, трудовий та потенці-
ал якості життя у сільській місцевості. При цьому, якщо сільсько-
господарський потенціал регіону  характеризує регіон, зважаючи 
на стан володіння наявними та перспективами залучення необ-
хідних ресурсів для ведення сільськогосподарської діяльності, 
то друга категорія зорієнтована на економічну доцільність вико-
ристання наявних та можливості залучення ресурсів для веден-
ня сільськогосподарської діяльності у регіоні. Тому, процес діа-
гностики економічного потенціалу сільськогосподарської галузі 
доцільно розпочати з оцінювання сільськогосподарського потен-
ціалу регіону, що дозволяє виявити існуючі тенденції розвитку 
сільського господарства, галузеву специфіку виробництва, сильні 
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та слабкі сторони та порівняти з базовим періодом або іншими 
регіонами.

Розглянемо більш детально показники, які характеризують за-
пропоновані для оцінювання складові сільськогосподарського по-
тенціалу регіону. Головним засобом виробництва галузі сільсько-
го господарства, що і вирізняє її з поміж інших видів економічної 
діяльності, є земля. Саме тому, дослідження природнього потен-
ціалу зосереджене на оцінці рівня забезпечення регіону землями 
сільськогосподарського призначення, їх структурі та якості (ріллі 
для галузі рослинництва та пасовищ і сіножатих – для тварин-
ництва). Спираючись на дані міркування, визначено наступні 
індикатори оцінювання природного потенціалу, зокрема: частка 
земель у загальнодержавному значенні, інтенсивність та раціо-
нальність використання земель, рівень пошкодження посівних 
площ (шкідниками, посухою), рівень використання меліорованих 
земель та рівень збагачення (виснаження) ґрунтів. 

Виробничо-господарський потенціал, який характеризує ви-
робничий процес з позиції рівня забезпечення сільськогосподар-
ської галузі регіону основними матеріальними оборотними ко-
штами, технікою сільськогосподарського призначення та досту-
пом до складських приміщень для збереження вирощеної продук-
ції, запропоновано оцінювати за такими показниками, як: рівень 
сировинного, технічного та складського забезпечення. Не менш 
важливим є фінансово-інвестиційний потенціал, який розкрива-
ється через абсолютну та відносну капіталоємність галузі, доступ 
до кредитних ресурсів і рівень страхового покриття. 

Науково-інноваційний потенціал, як перспектива та можли-
вість інтенсивного розвитку галузі, її виходу на новітній щабель 
розвитку, характеризується такими показниками, як: чисельність 
науково-дослідницьких кадрів, фінансування наукових дослі-
джень та розробок; охоплення вищою спеціалізованою освітою. 

Рівень забезпечення регіону трудовими ресурсами (працівни-
ками), готовими за відповідних умов вкласти у сільськогосподар-
ське виробництво свої час, зусилля та вміння, визначає трудовий 
потенціал. Для оцінки даного потенціалу обрано наступні показ-
ники: землезабезпечення сільського населення, трудозабезпечен-
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ня землі, рівень освіченості сільського населення, рівень старіння 
сільського населення. Потенціал якості життя у сільській місцевос-
ті вказує на наявність умов, які приваблюють та створюють спри-
ятливе середовище для проживання на даній території, та склада-
ється з наступних показників: рівень соціальної інфраструктури, 
перспективи для молоді, рівень безпеки життя та праці.

Використовуючи офіційні статистичні дані, обчислено перера-
ховані показники оцінювання сільськогосподарського потенціалу 
регіону на прикладі Черкаської обл., яка, зважаючи на структуру 
виробництва, належить до аграрно-промислового регіону (за ре-
зультатами 2018 р. частка сільськогосподарської та промислової 
продукції у структурі ВРП області склала 27 % та 26 % відповід-
но) [7]. 

Для зручності оцінювання показники згруповано в шість інте-
гральних показників (які характеризують відповідні складові за-
гального сільськогосподарського потенціалу) та порівняно з інте-
гральними показниками відповідних середніх значень по Україні 
(розраховано темпи приросту за кожен рік). Зважаючи на відмін-
ності у веденні господарства, природний та виробничо-господар-
ський потенціали розраховано окремо для галузей тваринництва 
та рослинництва. Інтегральний показник відповідного потенціа-
лу ( ) визначено за формулою 1 [8, с. 235].

                                                   (1),

де  – стандартизоване значення i-го показника – складової по-
тенціалу;
n –  кількість показників, за якими проводилися розрахунки.
Результати розрахунків представлено у табл. 1.

Результати оцінювання вказують на те, що Черкаський регі-
он володіє сприятливими умовами для розвитку рослинництва. 
Так, 88 % сільськогосподарських земель регіону складає рілля. 
До того ж, майже чверть продукції рослинництва (23,2 %) виро-
щується сільськими домогосподарствами області. Підтверджен-
ням переважаючої схильності господарств населення області 
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виробляти продукцію рослинництва порівняно з тваринництвом 
є обсяг сільськогосподарської продукції у розрахунку на 100 га 
угідь. Так, сільськими домогосподарствами зі 100 га угідь зібрано 
729,6 тис. грн. продукції рослинництва, що на 53,1 тис. грн. біль-
ше проти результатів відповідної діяльності підприємств, в той 
час, котрими виготовлено 459,8 тис. грн. продукції тваринництва 
зі 100 га землі, що на 25 % більше за аналогічні показники домо-
господарств [7]. 

Таблиця 1
Динаміка інтегрального показника сільськогосподарсько-

го потенціалу Черкаського регіону за 2012-2018 рр, пункти

Джерело: побудовано автором за даними [7; 9].

Це досить суттєві показники, котрі характеризують госпо-
дарства населення Черкаської обл., як важливих учасників сіль-
ськогосподарського сектору економіки у галузі рослинництва. Їх 
вклад у загальному обсязі вирощування сільськогосподарських 
культур області визначається наступними частками: сільськими 
домогосподарствами виготовлено 96,5 % картоплі, 83,4 % плодо-
вих та ягідних культур, 74,4 % овочевих культур, 11,7 % зернових 
та зернобобових культур [7]. 

На думку автора, дана ситуація, у першу чергу, зумовлена не-
обхідністю залучення значного обсягу людської праці, зокрема, 

промислової продукції у структурі ВРП області склала 27 % та 26 % 
відповідно) [7].  

Для зручності оцінювання показники згруповано в шість інтегральних 
показників (які характеризують відповідні складові загального 
сільськогосподарського потенціалу) та порівняно з інтегральними показниками 
відповідних середніх значень по Україні (розраховано темпи приросту за кожен 
рік). Зважаючи на відмінності у веденні господарства, природний та виробничо-
господарський потенціали розраховано окремо для галузей тваринництва та 
рослинництва. Інтегральний показник відповідного потенціалу (𝑌𝑌𝑗𝑗) визначено за 
формулою 1 [8, с. 235]. 

 
𝑌𝑌𝑗𝑗 =

1
𝑛𝑛 (∑𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗)                                                   (1), 

 
де 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗 – стандартизоване значення i-го показника – складової потенціалу; 
n –  кількість показників, за якими проводилися розрахунки. 
Результати розрахунків представлено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Динаміка інтегрального показника сільськогосподарського потенціалу 
Черкаського регіону за 2012-2018 рр, пункти 

Назва потенціалу 
Рік Абсолютне 

відхилення, 
2018/2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рослинництво 
Природний 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,26 0,22 
Виробничо-господарський 0,94 0,77 0,89 0,81 0,76 0,73 0,66 -0,28 

Тваринництво 
Природний -0,35 -0,40 -0,45 -0,45 -0,39 -1 -1,04 -0,69 
Виробничо-господарський -0,18 -0,17 -0,17 -0,19 -0,14 -0,37 -0,42 -0,24 

Сільське господарство (спільне) 
Фінансово-інвестиційний 1,19 1,22 1,27 0,93 0,80 0,57 1,24 0,05 
Науково-інноваційний 1,05 1,1 1,1 1,1 1,1 1,05 1,05 0,01 
Трудовий 1,24 1,13 1,08 1,27 1,3 1,43 1,43 0,19 
Потенціал якості життя у 
сільській місцевості 1,75 1,78 1,64 1,96 1,90 2,1 2,1 0,35 

Джерело: побудовано автором за даними [7; 9]. 
 
Результати оцінювання вказують на те, що Черкаський регіон володіє 

сприятливими умовами для розвитку рослинництва. Так, 88 % 
сільськогосподарських земель регіону складає рілля. До того ж, майже чверть 
продукції рослинництва (23,2 %) вирощується сільськими домогосподарствами 
області. Підтвердженням переважаючої схильності господарств населення області 
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у вирощуванні овочевих, плодових та ягідних культур. З одно-
го боку, це створює додаткові витрати на оплату найманої праці, 
а з іншого – продуктивність праці у господарствах населення є 
вищою порівняно з сільськогосподарськими підприємствами за-
вдяки реалізації першими особистого інтересу у реалізації раціо-
нального та ефективного виробничого процесу. По-друге, нестача 
робочих місць та надлишок робочої сили у сільських місцевостях 
перетворюють натуральне виробництво сільгосппродукції на осо-
бистих ділянках джерелом отримання доходів. По-третє, сільські 
домогосподарства мають конкурентну перевагу перед суб’єктами 
підприємництва за рахунок спроможності реалізовувати продук-
цію за відносно нижчими ринковими цінами. 

На противагу, галузь тваринництва є менш привабливою для 
господарств населення, які не мають необхідного технічного, фі-
нансового та інформаційного забезпечення. Сільськогосподарські 
підприємці також виявляють низьку зацікавленість у здійсненні 
діяльності пов’язаної з тваринництвом через високий рівень фі-
нансових та матеріальних затрат, у результаті чого відбувається 
скорочення чисельності поголів’я худоби у їх користуванні. 

Висновки та пропозиції. Діагностика економічного потенці-
алу сільськогосподарської галузі регіону потребує, перш за все, 
дослідження та оцінювання сільськогосподарського потенціалу, 
як характеристики регіону з позиції володіння та можливості за-
лучення ресурсів для ведення сільськогосподарської діяльності. 
Запропонований підхід оцінювання сільськогосподарського по-
тенціалу регіону передбачає дослідження шести основних скла-
дових потенціалів: природнього, виробничо-господарського, фі-
нансово-інвестиційного, науково-інноваційного, трудового та по-
тенціалу якості життя у сільській місцевості. 

За результатами дослідження було виявлено, що Черкаський 
регіон володіє сприятливими умовами для ведення сільського 
господарства: значна частка капітальних інвестицій на розвиток 
галузі, висока концентрація навчальних та науково-дослідних 
установ, вище середнього по Україні рівень заробітної плати у 
галузі. Зважаючи на високу частку ріллі, родючість ґрунтів пере-
важаючою є галузь рослинництва. Перспективою подальших до-
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сліджень є виявлення перспектив розвитку галузі тваринництва у 
Черкаському регіоні та покращення умов ведення рослинництва. 
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В статье предложено определение для характеристики экономического по-
тенциала сельскохозяйственной отрасли региона. Указано роль сельскохозяйствен-
ного потенциала региона в контексте диагностики экономического потенциала 
сельскохозяйственной отрасли на уровне региона. Представлено структурно-ло-
гическую схему взаимосвязи между данными категориями. Предложено выделять 
в оценке сельскохозяйственного потенциала региона следующие составляющие 
потенциалы: природный, производственно-хозяйственный, финансово-инвестици-
онный, научно-инновационный, трудовой и потенциал качества жизни в сельской 
местности. Рассмотрена динамика показателей, характеризующих предложены для 
оценки составляющие сельскохозяйственного потенциала на примере Черкасского 
региона. Обнаружено, что Черкасский регион обладает благоприятными условия-
ми для ведения сельского хозяйства: значительная доля капитальных инвестиций 
на развитие отрасли, высокая концентрация учебных и научно-исследовательских 
учреждений, выше среднего по Украине уровень заработной платы в отрасли. 
Установлено, что, несмотря на высокую долю пашни, плодородие почв, преоблада-
ющей является отрасль растениеводства.

Ключовые слова: потенциал; сельскохозяйственный потенциал; эконо-
мический потенциал; регион.
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AGRICULTURAL POTENTIAL ASSESSMENT IN THE 
CONTEXT OF DIAGNOSTICS THE AGRICULTURAL 
INDUSTRY ECONOMIC POTENTIAL IN CHERKASSY 
REGION

The purpose of the article is to substantiate the feasibility of applying the pro-
posed approach to assessing region agricultural potential on the example of Cherkassy 
region in the context of economic potential diagnostic of region agricultural sector at 
current stage of development. Researching of economic potential is becoming more rel-
evant as it helps to identify strengths and weaknesses, identify opportunities for further 
development of national economy. Especially this concerns the economic potential of 
priority economy sectors, one of which is agricultural both in Ukraine and Cherkassy 
region. However, effective research of region’s agricultural industry economic potential 
is not possible without an assessment of the region’s agricultural potential.

The survey is based on institutional structure of economic potential that has de-
veloped under the conditions of the regional market, under the influence of agriculture 
sector.
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Results of the survey identified trends that Cherkassy region has favorable con-
ditions for agriculture: a significant share of capital investment, high concentration of 
educational and research institutions, high wages level. Due to high share of arable land, 
soil fertility crop sector is dominant in the region.

Keywords: potential; agricultural potential; economic potential; region.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ
ВИНОРОБНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

У статті розглядається об’єктивна необхідність підвищення економічної 
ефективності територіальних виноробних комплексів і вирішуються задачі, що 
пов’язані з вибором конкурентоспроможної моделі економіки, яка дозволяє макси-
мально використовувати наявний потенціал. Кластерні принципи організації, що 
успішно доказали свою результативність у всьому світі, можуть стати оптималь-
ним рішенням поставленої проблеми. На основі проведеного аналізу, що успішна 
реалізація кластерних технологій можливо тільки завдяки сумісних зусиль бізнесу 
і держави. Механізм кластерних технологій для підвищення конкурентоспромож-
ного потенціалу виноробства необхідно формувати як на загальнодержавному, так 
і на місцевому рівні влади.

Кластерні технології забезпечують підприємствам переваги над більш ізо-
льованими конкурентами. Такі технології створюють доступ до більшої кількості 
постачальників і послуг підтримки, які адаптовані до вимог споживачів.

Для територій кластери, як показано у статі, стали своєрідними центрами 
інноваційного розвитку, на базі яких здійснюється структуризація економічного 
простору і вирішуються соціально-економічні проблеми населення.

Ключові слова: виноробство; кластер; ефект; розвиток; комплекс; регіон; 
інтеграція.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Україна має 
великомасштабний промисловий та інтелектуальний потенціал, 
який за часів адміністративно-планової системи не використову-
вався належним чином. Згодом проблема підвищення конкуренто-
спроможності придбали для України ключове значення. Експорт-
на спеціалізація країни за останні роки практично не змінилася і 
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зберегла свою специфічно сировинну орієнтацію. Українські то-
варовиробники в більшості галузей досі не змогли повністю адап-
туватися до умов підвищеної конкуренції як на внутрішніх, так і 
на зовнішніх ринках.

У нових умовах формування ринкової економіки і конкуренції 
в системі міжнародного поділу праці вирішальною і своєчасною 
стає інформація про ситуацію в інших країнах, науково осмис-
люються шляхи ефективного включення національної економіки 
в світові відтворювальні мережі. Слід зазначити, що за остан-
ні двадцять років українська наука і органи управління країни 
в основному зуміли подолати труднощі перебудови економіки і 
змогли озброїти національні і територіальні установи теоретич-
ним і практичним інструментарієм, необхідним для підвищення 
конкурентоспроможності країни та окремих територій.

Був врахований досвід сусідніх європейських країн щодо не-
обхідності поетапного застосування кластерної політики заради 
підвищення конкурентоспроможності окремих галузей і країни в 
цілому, а також щодо розробки стратегії інноваційного розвитку 
територій та заохочення кластерних ініціатив «знизу», тобто від 
імені приватних підприємців, місцевої влади та інших активістів 
[5, с. 23–28]. Однак розробники української стратегії кластериза-
ції не пішли по шляху простого копіювання зарубіжних методик, 
а зуміли вдало адаптувати відомі методи кластерної політики до 
своєї територіальної структурі господарювання та свого менталі-
тету [4, с. 56-70].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика 
впровадження кластерних технологій у вітчизняну практику за 
останні двадцять років достатньо освітлена в українських на-
укових джерелах. Так до проблеми формування кластерів звер-
таються слідуючи вчені: Булєєв І. П. [4], Войнаренко М. П. [4], 
Захарченко В. І. [2;5], Крисанов Д. [6], Меркулов М. М. [5], Оси-
пов  В. М. [2], Оскольський В. В. [8], Соколенко С. [9], Чужи-
ков В. [10], та ін. Окремі дослідники звертались до використання 
кластерної технології у виноробстві: «Надзвичайно важливих для 
нашої країни міг би бути досвід Євросоюзу в організації харчових 
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кластерів (лікеро-горілочних, м’ясо-молочних, виноробних, цу-
крових), створення яких необхідно пов’язувати з введенням висо-
коконкурентних технологій і європейських стандартів управління 
якістю» [10, с. 91]. Але можливо рахувати недостатнім накопи-
чений досвід впровадження кластерних технологій у виноробну 
галузь нашої країни.

Постанова завдання. Метою цього дослідження є аналіз 
управлінських та організаційних засад використання кластерних 
технологій в управлінні виноробними підприємствами України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виноробна га-
лузь у тому числі забезпечує продовольчу безпеку держави та є 
важливим виробником споживчої продукції, а негативні еконо-
мічні фактори у галузі здійснюють значний вплив не тільки на ві-
тчизняний АПК, але і на економіку в цілому. Скорочення обсягів 
виробництва і погіршення фінансового стану АПК можуть при-
вести як до продовольчої кризи країни, так і до втрати основного 
доходу сільських жителів, збільшення соціальної напруженості.

Відправним моментом побудови раціональної системи управ-
ління є теоретичне обґрунтування об’єктів управління. Галузе-
вий склад виноробного комплексу, як правило, розглядається ви-
ходячи з принципів агрегування, заснованих на функціональних 
зв’язках, тобто потоках матеріально-речових ресурсів, послуг та 
інформації. Однак такий підхід не завжди обґрунтований. Крім 
функціональних, слід враховувати синергетичні, або системні 
зв’язки, а також зв’язку розвитку і управління.

Існує необхідність у виборі критеріїв визначення складу комп-
лексу об’єкта управління на основі наукового аналізу техноло-
гічних, економічних, організаційно-управлінських та соціаль-
них зв’язків, які є деталізацією функціональних, синергетичних 
зв’язків і зв’язків розвитку та управління.

З позиції управління найбільш прийнятний аналіз зв’язків за 
характером взаємодії виробника і споживача: прямі, зворотні і 
опосередковані (непрямі) зв’язки. Прямі зв’язки являють собою 
відносини між безпосередньо беручими участь в процесі вироб-
ництва вина підприємствами і організаціями, коли результати ді-
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яльності виробника надходять до споживача і беруть участь в по-
дальшому процесі виробництва кінцевої продукції виноробного 
комплексу.

Основною метою управління є економічний розвиток і підви-
щення ефективності виробництва виноробної продукції, можна 
виділити економічні, організаційно-господарські, техніко-техно-
логічні, соціальні, природні.

Найбільш взаємопов’язані перші дві групи. Економічні чин-
ники обумовлені загальними макроекономічними деформаціями 
господарського механізму і слабкою роллю держави в його регу-
люванні або використанні неринкових методів цього регулюван-
ня. Проявом таких деформацій виступають цінової диспаритет, 
який в поєднанні з недосконалістю податкової системи і кредит-
но-фінансового механізму породжує негативні наслідки в розви-
тку всієї виноробної сфери.

Для успішної реалізації стратегія розвитку території та стра-
тегія розвитку окремих кластерних систем повинні бути взаємно 
погоджені. При розвитку кластерної системи влада і бізнес пови-
нні грати різні, але взаємодоповнюючі ролі.

Адаптацією кластерного підходу може служити створен-
ня кластерної системи при сприянні вертикально інтегрованих 
бізнес-груп, тобто розвиток кластерної системи і вертикально-ін-
тегрованих підприємств доповнює один одного [3, с. 31].

Кластерний підхід не вступає в конфлікт з завданнями розви-
тку вертикальних корпорацій, що і є головною мотивацію для 
об’єднання підприємств в кластер.

Існує ряд умов, які як сприяє, так і перешкоджає розвитку 
кластерної системи на території: 1) існування технологічної та 
наукових інфраструктур, кадрів – позитивні фактори; 2) низька 
психологічна готовність до кооперації, низький рівень розвитку 
асоціативних структур (торгових палат, промислових асоціацій), 
які не справляються із завданням вироблення і просування пріо-
ритетів і інтересів бізнесу, відносно короткостроковий горизонт 
планування – стримуючі фактори розвитку кластерної системи  
[1, с. 390].



280

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

Аналіз сьогоднішнього стану промислової інтеграції в роз-
винених країнах свідчить про існування багатьох форм зв’язку 
між сферами виробництва, переробки та реалізації продукції, які 
формувалися протягом тривалого періоду. Організаційні методи 
промислової координації проявляються в розвитку вертикальної 
інтеграції і укладанні контрактних угод різного роду при збере-
женні господарської та юридичної самостійності. У цьому кон-
тексті Чужиков В. і Лукьяненко О. відмічають: «Успішність функ-
ціонування сучасного кластеру багато в чому залежить від адап-
тивності або не адаптивності відповідних векторів розвитку, які 
можуть або підсумувати синергетичний ефект, або приводити до 
руйнування хоча і інноваційної, але ж все-таки ризикової моделі 
господарювання» [10, с. 87].

В умовах ринкової економіки виникає безліч проблем, пов’язаних 
з функціонуванням інтегрованих і квазіінтегророванних структур у 
виноробному комплексі, мають велике методологічне та прикладне 
значення. Необхідність підвищення економічної ефективності ви-
норобних промислових комплексів ставить перед територіями нові 
завдання, перш за все пов’язані з вибором конкурентоспроможної 
моделі регіональної економіки, що дозволяє максимально викорис-
товувати наявний потенціал [9, с. 115119].

У дослідженні тенденцій розвитку інтегрованих форм госпо-
дарювання особливої актуальності набувають питання, що ві-
дображають вплив різних форм і типів інтеграції на економічне 
зростання, стійкість економічного розвитку, конкурентоспромож-
ність продукції виноробство. Відображаючи еволюцію розвитку 
інтегрованих структур, слід особливу увагу приділити організації 
кластерних структур у виноробній галузі [7, с. 30], показати ефек-
тивність їх функціонування, завдання становлення в регіоні. До-
слідження даної проблеми відіграє велику роль в обґрунтуванні 
економічної політики держави, при вдосконаленні інституційної 
основи переробної (виноробної) промисловості в сприянні розви-
тку більш ефективних форм інтеграції.

Згідно з дослідженнями основоположника кластерного підхо-
ду до теорії конкурентних переваг М. Портера, фірми галузей, що 
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мають незаперечні конкурентні переваги всередині країни (або в 
міжнародних масштабах), зазвичай не безсистемно розкидані по 
території країни. Конкурентні фірми розповсюджують свій вплив 
на суб’єктів ринку, з якими вони знаходяться в взаємодії: поста-
чальників, споживачів і конкурентів. У свою чергу, підвищення 
конкурентоздатності цих фірм благотворно впливає на діяльність 
і статус конкурентності фірми-лідера. Підсумком такої взаємодії 
є формування кластера, тобто спільноти фірм тісно пов’язаних 
галузей, взаємно сприяють зростанню конкурентоспроможності 
один одного.

Виноробний кластер являє собою інноваційно спрямовану, те-
риторіально локалізовану інтегровану структуру з елементами 
мережевої організації, організовану на основі виноробного ви-
робництва, що включає різні сфери АПК, що входять в техноло-
гічний ланцюжок створення доданої вартості.

В цілому виноробні промислові кластери не є повноцінними 
кластерними структурами, формуються повільно, видимі резуль-
тати досягаються лише через кілька років. Подібні структури не 
дозволяють здійснити прорив у сфері виноробства, але мають ве-
лике значення при проведенні ефективної політики зайнятості на 
регіональному рівні та розширення податкової бази. Також до пе-
реваг кластерів у сфері виноробного виробництва можна в повній 
мірі віднести реалізацію конкретних переваг регіону з виробни-
цтва продуктів харчування, пов’язаних з географічним розташу-
ванням, кліматом, великими зонами агропромислового виробни-
цтва регіонів тощо, можливостей, властивих їм як інтегрованій 
системі, спрямованої на вдосконалення техніки і технологій. Вза-
ємодія елементів кластера відбувається за допомогою обміну то-
варами, технологіями, інформацією, послугами тощо.

Учасниками виноробного кластеру можуть бути: сільськогос-
подарські підприємства (постачальники сировини); підприєм-
ства сільськогосподарського машинобудування (постачальники 
обладнання); переробні підприємства харчової промисловості; 
агропромислові інтегровані комплекси (корпорації); консалтин-
гові організації; наукові інститути; освітні заклади; законодавчі 
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інститути; органи влади; фінансові інститути. Але Крисанов Д. і 
Удова Л., аналізуючи процес кластеризації  в АПК, попереджають 
про наяву такого негативного явища як «інтуїтивна неформальна 
кластеризація» – стихійне створення власних постачально-вироб-
ничо-збутових ланцюгів [6, с. 71].

Основні проблеми, що перешкоджають масштабному та ефек-
тивному застосуванні кластерних технологій: недолік інформова-
ності представників органів виконавчої влади та бізнесу в питан-
нях застосування кластерного підходу; відсутність державної по-
літики, що забезпечує системний підхід і організацію взаємодій 
різних рівнів виконавчої влади при реалізації кластерних проектів 
і, як наслідок – відсутність організаційної та фінансової підтрим-
ки кластерних ініціатив; відсутність ефективної методологічної 
бази, що забезпечує застосування кластерних організаційних тех-
нологій; недолік підготовлених фахівців з питань застосування 
кластерних організаційних технологій; недостатній рівень розви-
тку субконтрактації і аутсорсингу [8, с. 10].

Реалізація кластерного підходу вимагає державної підтримки 
на різних рівнях, в залежності від значимості кожного конкрет-
ного кластерного проекту. З огляду на ситуацію, що в Україні мо-
дель управління, саме органи виконавчої влади територій повинні 
стати основними ініціаторами кластерних проектів [2, ч. 1, с. 86].

Отже, до найбільш значущим перевагам кластерних організа-
ційних технологій можна віднести те, що вони: 1) являють собою 
найбільш ефективний інструмент для підвищення внеску малого 
бізнесу в конкурентоспроможність територій, розвитку приватно-
підприємницької ініціативи в інноваційній та науково-виробни-
чій сфері; 2) мають ключові значення для підвищення експортно-
го потенціалу малого бізнесу, поліпшення експортно-імпортного 
балансу територій, функціонування кожного окремого малого 
підприємства – учасника кластерного проекту; 3) забезпечують 
об’єднання зусиль підприємців та органів влади для вирішення 
соціально-економічних завдань і являють собою один з найбільш 
ефективних механізмів приватно-державного партнерства; 4) ма-
ють високий потенціал для застосування при формуванні особли-
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вих економічних зон усіх видів. Зокрема, що формуються в рам-
ках кластерних проектів мережі гнучко спеціалізованих малих 
підприємств-субконтракторів – повинні стати важливим факто-
ром для залучення інвестицій в складальні виробництва при фор-
муванні промислово-виробничих особливих економічних зон.

Висновки та пропозиції. Таким чином, організація інтегро-
ваних структур на базі кластерного підходу може значно поліп-
шити інвестиційний клімат галузей, пов’язаних з виробництвом 
виноробної продукції, стимулювати інноваційні процеси і, тим 
самим, підвищити конкурентоспроможність виноробної галузі. 
У багатьох регіонах України є передумови до створення тери-
торіально-виробничої структури, яка заснована на взаємодії на-
уково-освітньої сфери, підприємств виноробної галузі, торгівлі, 
сфери обслуговування та держави. Крім того, співпраця з агро-
підприємствами буде вигідним і корисним для науково-освітніх 
установ регіону, а постійний моніторинг підприємств з боку дер-
жави спричинить за собою підвищення ефективності державної 
регіональної політики.

Дослідження з використання кластерних технологій проведено 
у межах використання НДР: «Організаційне проектування інте-
граційних бізнес-структур в національній економіці» (№ ДР 0118 
U 007238).
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛАСТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ

В статье рассматривается объективная необходимость повышения эконо-
мической эффективности территориальных винодельческих комплексов и решают-
ся задачи, связанные с выбором конкурентоспособной модели экономики, которая 
позволяет максимально использовать имеющийся потенциал. Кластерные принци-
пы организации, успешно доказали свою результативность во всем мире, могут 
стать оптимальным решением поставленной проблемы. На основе проведенного 
анализа, успешная реализация кластерных технологий возможно только благодаря 
совместных усилий бизнеса и государства. Механизм кластерных технологий для 
повышения конкурентоспособного потенциала виноделия необходимо формиро-
вать как на общегосударственном, так и на местном уровне власти.

Кластерные технологии обеспечивают предприятиям преимущества перед 
более изолированными конкурентами. Такие технологии создают доступ к больше-
му количеству поставщиков и услуг поддержки, которые адаптированы к требова-
ниям потребителей.

Для территорий кластеры, как показано в статье стали своеобразными 
центрами инновационного развития, на базе которых осуществляется структури-
рование экономического пространства и решаются социально-экономические про-
блемы населения.

Ключевые слова: виноделие; кластер; эффект; развитие; комплекс; реги-
он; интеграция.
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MODERN FEATURES FOR USE INCLUSTER
MANAGEMENT TECHNOLOGIES
IN WINE COMPLEXES

The article discusses the objective need to increase the economic efficiency of 
territorial wine-making complexes and solves the problems associated with the selec-
tion of a competitive model of the economy that allows maximum use of the available 
potential. Cluster principles of the organization, have successfully proven their effective-
ness around the world, can be the best solution to the problem. Based on the analysis, 
the successful implementation of cluster technologies is possible only thanks to the joint 
efforts of business and the state. The mechanism of cluster technologies to increase the 
competitive potential of winemaking must be formed both at the national and local levels 
of government.

Cluster technologies provide enterprises with advantages over more isolated 
competitors. Such technologies provide access to more suppliers and support services 
that are tailored to customer requirements.

For territories, clusters, as shown in the article, have become original centers of 
innovative development, on the basis of which the economic space is structured and the 
socio-economic problems of the population are solved.

For territories, clusters, as shown in the article, have become original centers of 
innovative development, on the basis of which the economic space is structured and the 
socio-economic problems of the population are solved.

Keywords: winemaking; cluster; effect; development; complex; region; inte-
gration.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

У статті досліджуються теоретико-методологічні підходи до предметної 
спрямованості стратегічного процесу у харчовій промисловості. Обґрунтовано, 
що системною метою суб’єктів харчової промисловості, які функціонують у від-
повідних умовах конкуренції є придушення флуктуаційних явищ, тобто протидія 
загрозам і викликам з боку зовнішнього і внутрішнього макроекономічного серед-
овища, посилення стійкості внутрішньогалузевої соціально-економічної системи. 
Встановлено, що предметом економічної стратегії у харчовій промисловості пови-
нна бути економічна безпека її суб’єктів господарювання. Зниження або усунен-
ня суб’єктів господарювання від участі в багатьох сферах внутрішньогалузевої 
життєдіяльності формує колосальні економічні ризики (загрози) на найближчу та 
віддалену перспективу розвитку харчової промисловості. З метою забезпечення 
соціально-економічного розвитку у харчовій промисловості повинна бути розро-
блена та введена в дію внутрішньогалузева соціально-економічна  політика, яка 
забезпечить зростання основних індикаторів  у національному макроекономічному 
середовищі. Визначені основні сфери стратегічно-орієнтовної економічної безпеки 
національної економіки та її сегментних складових. Автором запропоновано для 
забезпечення стратегічного планування в системі економічної безпеки пропонуєть-
ся використовувати класифікаційні ознаки резервів потенційної можливості наці-
онального макроекономічного середовища. Сформовано систему інформаційного 
забезпечення стратегічного дослідження  у макроекономічному середовищі.

Ключові слова: стратегічні процеси; економічна безпека; харчова про-
мисловість; макроекономічне середовище.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Стратегічний 
процес у харчовій промисловості – це циклічна спрямованість 
процесу формулювання, розробки та реалізації галузевої стратегії 
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розвитку з метою підвищення рівня компетентності її сегментних 
складових, що забезпечить її ефективне функціонування у націо-
нальному макроекономічному середовищі.

 Внутрішньогалузевий стратегічний процес має наступні ас-
пекти: спрямований на реалізацію внутрішньогалузевих стра-
тегічних компонентів; має відповідних стейкхолдерів, для яких 
створюється певна цінність; цілеспрямовано здійснюється за пев-
ним взаємопов’язаним алгоритмом (стратегічне обґрунтування, 
стратегічний аналіз, стратегічна оцінка, стратегічний вибір і ре-
алізація внутрішньогалузевої стратегії) та має циклічну природу 
внаслідок перегляду стратегічних орієнтирів функціонування та 
розвитку суб’єктів харчової промисловості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями спря-
мованості стратегічних процесів у макроекономічному середови-
щі займалися такі науковці в галузі менеджменту: Ю. М. Сафонов, 
Г.  С. Григор’єв,  О. В. Побережець, Є. І. Масленніков, В. І. Борщ, 
І.  А. Ломачинська  та інші.   

Постановка завдання. Дослідити предметну спрямованість 
стратегічного процесу у харчовій промисловості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція страте-
гічного процесу у харчовій промисловості  полягає у формуванні 
внутрішньогалузевого механізму безперервного цілеспрямовано-
го та динамічного процесу виявлення, продукування, використан-
ня та оновлення джерел конкурентних переваг на ринку харчової 
продукції та уточнення стратегії розвитку, які дозволять отримати 
заплановані стратегічні результати.  За результатами структурно-
го дослідження стратегічного процесу у харчовій промисловості 
відмітимо, що без наявності чітко окресленого та обґрунтовано-
го предмета, ринкова стратегія так само безперспективна, як і у 
відсутності визначеності інших його елементів. У наукових до-
слідженнях відсутнє чітко сформоване визначення предмета стра-
тегії, а розрізнені випадкові висловлювання вимагають до себе 
критичного відношення та наукового обґрунтування.

Предмет є атрибутом будь-якої діяльності та легко визначається 
як відповідь на питання «на предмет чого спрямована діяльність 
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відповідного суб’єкта?». Філософське спрямування виділяє аспект 
перетворення об’єкта в процесі його споживання (або засвоєння, 
виробництва або виготовлення), тоді предметом можна назвати та-
кий конкретний матеріальний або ідеальний об’єкт, на який спря-
мована або який активно і осмислено перетвориться суб’єктом.

Предмет – це річ, конкретний матеріальний об’єкт, що сприй-
мається органами чуття. У науці  – частина об’єкта, певний його 
аспект, досліджуваний в якомусь конкретному випадку. У філо-
софії – те, на що спрямовані думка або дія суб’єкта. Поняття, що 
позначає певну цілісність, виділену із світу об’єктів у процесі 
практичної та духовної діяльності. У менш строгому значенні 
ототожнюється з поняттям об’єкта або речі. В освіті та науці – 
певне коло знань та умінь, що зазвичай змістовно включає базові 
відомості з якої-небудь науки, що викладається слухачам  в рам-
ках системи освіти [1].

Симетричне поняттю «предмет», є поняття «засіб», який 
можна формально отримати за допомогою логічного принципу 
подвійності, змінюючи місце або роль відповідного об’єкта в 
структурі господарської діяльності у відповідному макроеконо-
мічному середовищі і замінюючи його перетворення на викорис-
тання. Як відомо, засіб являє собою будь-якого роду об’єкт, який 
спрямовує діяльність суб’єкта макроекономічного середовища та 
який активно, обґрунтовано та осмислено ним використовуєть-
ся у відповідності до визначеної мети. Тому, використовуючи та 
трактуючи таким чином поняття «предмет» і «засіб» дозволяє ви-
ділити в стратегічному процесі харчової промисловості, тобто в 
суб’єктивній діяльності стратега, новий клас процесів, які вклю-
чають перехід предмета стратегії зі стану «предмет» в стан «за-
сіб» або навпаки.

У харчовій промисловості за ступеня сформованості внутріш-
ньогалузевих процесів перетворення предметів в засоби, за спо-
собам, швидкості та точності їх здійснення, можна судити про 
рівень компетентності суб’єкта ринкової стратегії. 

Необхідно констатувати, що логічна симетрія або подвійність 
понять «предмет» та «засіб», а також їх можливість теоретичного 
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перетворення один в одного, дозволяє описувати механізми перехо-
ду у харчовій промисловості реального предмета ринкової стратегії 
в зовнішні або внутрішні засоби, в процесі яких суб’єкту стратегії 
відкриваються відповідні операційні можливості дій на макроеко-
номічному просторі з урахуванням стратегічних орієнтирів.

Системною метою суб’єктів харчової промисловості, які 
функціонують у відповідних умовах конкуренції є придушення 
флуктуаційних явищ, тобто протидія загрозам і викликам з боку 
зовнішнього і внутрішнього макроекономічного середовища, по-
силення стійкості внутрішньогалузевої соціально-економічної 
системи.

Флуктуація – це незаплановане відхилення або коливання будь-
якої величини від її заплановано значення.

Процеси соціально-економічного зростання та соціально-еко-
номічні флуктуації віддавна вважаються спорідненими явищами у 
макроекономічному середовищі. Відмітимо, що у впродовж три-
валого часу визначені явища досліджувалися відокремлено. З по-
чатку досліджувалися часові ряди макроекономічних індикаторів, 
які позбавлені трендових сегментів, тому що  тренди вважалися 
екзогенними стосовно флуктуацій. Тренди мають аспекти довго-
строкового компонента з відповідною просторовою орієнтацією 
зростання або зменшення тимчасового ряду у заданому періоді.

Соціально-економічне зростання у харчовій промисловості 
повинно спиратися на дослідженнях довгострокових траєкторій 
зростання та їх стабільності. Дослідження у харчовій промисло-
вості  макроекономічних явищ полягає в окремому моделюван-
ні внутрішньогалузевого соціально-економічного зростання та 
внутрішньогалузевих соціально-економічних циклів. Треба від-
мітити, якщо інформаційна компонента спостережень у харчовій 
промисловості характеризуються синусоїдними підйомами і спа-
дами, то  має місце циклічна модель поведінки у галузі.

Найчастіше циклічні коливання у внутрішньогалузевому се-
редовищі є наслідком періодичних змін у національному макро-
економічному середовищі. У харчовій промисловості, якщо на 
інформаційну компоненту впливають фактори сезонності, напри-
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клад переробка сільськогосподарської сировини, то в них про-
являється сезонна модель поведінки, у якій постійні періодичні 
зміни повторюються щорічно.  

Також необхідно зазначити, що на інформаційну компоненту  
динамічного ряду соціально-економічного зростання у харчовій 
промисловості можуть впливати значна кількість випадкових 
факторів (природничого, політичного  та соціально-економічного 
характеру).

Абстрагуючись від процесу соціально-економічного зростан-
ня у харчовій промисловості, з метою концентрації уваги на до-
слідженнях флуктуацій, здійснюють моделювання динамічних 
циклів внутрішньогалузевої ділової активності та навпаки, зо-
середжуючи увагу на довгостроковій динаміці соціально-еконо-
мічної внутрішньогалузевої діяльності, моделюють зростання 
продуктивності факторів внутрішньогалузевого виробництва та 
процесу зростання результуючих індикаторів, при цьому  не ана-
лізуючи флуктуаційну поведінку галузевих макроекономічних 
індикаторів. Але існує достатня  ймовірність значної взаємоза-
лежності між явищами внутрішньогалузевого зростання та флук-
туацій, тобто ймовірність ендогенного впливу між відповідними 
явищами, які впливають на розвиток харчової промисловості. Не-
вирішеними питаннями взаємозв’язку та взаємовпливу соціаль-
но-економічного зростання та соціально-економічних флуктуацій 
у харчовій промисловості є з’ясування їх природи. Ендогенний 
підхід до соціально-економічного зростання у харчовій промис-
ловості формує природну конструкцію для кращого розуміння 
причинних взаємозв’язків між внутрішньогалузевими трендами 
та флуктуаціями.

В останні роки з поняттями придушення флуктуації та париру-
вання загроз і викликів у внутрішньогалузевому макроекономіч-
ному середовищі  харчової промисловості пов’язується поняття 
соціально-економічної безпеки в межах господарюючого або гео-
графічного сегменту.

 Географічний  сегмент – це відокремлювана  частина  внутріш-
ньогалузевої діяльності з виробництва та/або продажу певного виду 
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(або групи) харчової продукції у  відповідному макроекономічному  
середовищі. 

Основні аспекти географічного сегменту у харчовій промис-
ловості:

– політичні та соціально-економічні умови географічного ре-
гіону; 

– внутрішньогалузевий взаємозв’язком  між господарською ді-
яльністю в різних географічних регіонах; 

– територіальне  розташування  виробничих потужностей, які 
забезпечують виробництво харчової продукції;

– внутрішньогалузеві ризики, які характерні для відповідного 
географічного регіону.

У свою чергу господарський  сегмент  представляє собою відо-
кремлювану частину діяльності суб’єкта харчової промисловості  
з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) харчової 
продукції, яка має відповідні відмінності.

Потреба в безпеці притаманна будь-якій господарській систе-
мі, у тому числі для харчової промисловості. Безпечне середови-
ще є однією з найважливіших умов функціонування суб’єктів, які 
пов’язані з виробництвом та реалізацією харчової продукції.

У сучасних умовах функціонування та розвитку харчової про-
мисловості відбувається трансформація внутрішньогалузевої еко-
номічної безпеки в соціально-економічну, де посилюється вплив 
людських чинників.

Проявом такого впливу в зовнішньому середовищі харчової 
промисловості є формування її соціально-економічної відпові-
дальності, а у внутрішньому – створення соціально-економічного 
партнерства у макроекономічному середовищі країни. Передумо-
ви забезпечення внутрішньогалузевої соціально-економічної без-
пеки в умовах соціально-орієнтованого національного простору 
та процесів глобалізації можуть як надавати нові внутрішньога-
лузеві можливості, так і спричиняти виникнення нових чи по-
силення існуючих загроз у діяльності, яка пов’язана з харчовою 
промисловістю. Суб’єкти харчової промисловості у своїй госпо-
дарській діяльності повинні постійно узгоджувати інтереси, які 
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здебільшого за своїм характером мають економічні ознаки та ма-
ють соціальну спрямованість.

Безпека трактується як стан захищеності життєво важливих 
інтересів суб’єктів національного середовища від внутрішніх і 
зовнішніх загроз. Об’єктами соціально-економічної безпеки є ре-
ально існуючі явища, процеси та відносини, захист яких є одним 
із завдань системи стратегічного управління.

Поняття «безпека» протилежне поняттям «небезпека» та «за-
гроза». Сучасний тлумачний словник дає такі визначення цим по-
няттям. Загроза − можливість, неминучість небезпеки. Небезпе-
ка − можливість, ймовірність якогось лиха, нещастя, шкоди тощо. 
Різниця між економічною загрозою й економічною небезпекою 
визначається ймовірністю втрат, переходом із потенційної мож-
ливості у реальну [2].

Соціально-економічна загроза у макроекономічному аспекті 
− це потенційна можливість відповідних макроекономічних чин-
ників завдати шкоди суб’єктам  господарювання. Реальний прояв 
внутрішньогалузевої загрози фокусується на внутрішньогалу-
зевій соціально-економічній небезпеці, яка є реальною формою 
прояву відповідної загрози у харчовій промисловості.

Внутрішньогалузева соціально-економічна безпека фокусу-
ється на захищеності соціально-економічних відносин у галузі, 
забезпечує системну захищеність господарської діяльності від 
негативних впливів  відповідного середовища, моделює процес 
ліквідації різних варіантів прояву тощо. 

Внутрішньогалузева соціально-економічна безпека обґрунтова-
но формує систему заходів, які забезпечать конкурентоспромож-
ність суб’єктів харчової промисловості та їх фінансово-економічну 
стійкість, а також сприятиме збільшенню рівня соціального добро-
буту у відповідному середовищі. Внутрішньогалузева соціально-
економічна безпека характеризується сукупністю взаємопов’язаних 
якісних і кількісних індикаторів, основним з яких є рівень внутріш-
ньогалузевої соціально-економічної безпеки. 

Рівень внутрішньогалузевої соціально-економічної безпеки ха-
рактеризує стан ресурсного забезпечення та його використання за 
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встановленими критеріями рівня соціально-економічної безпеки 
у галузі. Забезпечення максимальної безпеки основних функціо-
нальних складових у харчовій промисловості є основним орієн-
тиром досягнення високого рівня соціально-економічної безпеки. 

Безпека як результат діяльності по забезпеченню внутрішньо-
галузевої безпеки має множинну предметність. Інтереси суб’єктів 
господарювання, особистості, суспільства та держави не завжди 
й не у всьому збігаються, а їх безпека в одних випадках взаємно 
доповнюються, в інших позиціонує  конфлікт між ними.

Низький внутрішньогалузевий рівень безпеки може відповіда-
ти як низькому, так і високому рівню безпеки держави, та навпа-
ки, високий рівень внутрішньогалузевої безпеки може бути реалі-
зований на тлі як низького, так і високого рівня безпеки у країні. 
Внутрішньогалузева безпека показує здатність системи запобіга-
ти шкоді галузевій господарській системі, виокремлює її стан за-
хищеності та розкриває властивість розвиненої системи заходів 
безпеки у галузі.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що предметом 
економічної стратегії у харчовій промисловості повинна бути 
економічна безпека її суб’єктів господарювання. Зниження або 
усунення суб’єктів господарювання від участі в багатьох сферах 
внутрішньогалузевої життєдіяльності формує колосальні еконо-
мічні ризики (загрози) на найближчу та віддалену перспективу 
розвитку харчової промисловості. Тому, з метою забезпечення 
соціально-економічного розвитку у харчовій промисловості по-
винна бути розроблена та введена в дію внутрішньогалузева соці-
ально-економічна  політика, яка забезпечить зростання основних 
індикаторів  у національному макроекономічному середовищі.

Забезпечення економічної безпеки в стратегічному розвитку 
національної економіки та її сегментних складових передбачає: 

– активні управлінські дії з боку регулюючих інституцій з ме-
тою розвитку харчової промисловості;

– підтримка та домінування профілактичних заходів у забезпе-
ченні економічної безпеки у національному макроекономічному 
середовищі; 
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– удосконалення механізму боротьби з протиправною діяльніс-
тю в економічній діяльності суб’єктів харчової промисловості.

У зв’язку з цим забезпечення економічної безпеки національ-
ної економіки та її сегментних складових у стратегічному вимірі 
можливо лише за умови поєднання взаємопов’язаного комплексу 
заходів та моделей, які включають у себе широкий спектр аспек-
тів функціонування  національного суспільства та суб’єктів гос-
подарювання.

Основними сферами стратегічно-орієнтовної економічної без-
пеки національної економіки та її сегментних складових є:

– стратегічні інтереси й економічна безпека країни у взаємодії 
з іншими суб’єктами міжнародного середовища;

– пріоритети розвитку галузевих сегментних складових у на-
ціональному макроекономічному середовищі; 

– формування та розробка переліку національних, регіональ-
них та галузевих  проектів і цільових програм;

– інституційна підтримка процесу реалізації цільових програм 
розвитку з урахуванням галузевих аспектів;

– поточний експертно-аналітичний супровід системи управ-
ління на макроекономічному рівні;

– інструментальна підтримка конкурентної міжгалузевої стра-
тегічної боротьби, яка застосовуються різними стейкхолдерами;

– формування дієвої інформаційно-комунікаційної політики 
щодо просування національних товаровиробників на міжнарод-
них ринках.

Дослідження економічної безпеки у макроекономічному се-
редовищі доцільно виконувати у наступній послідовності: 

– виокремлення внутрішніх і зовнішніх факторів, які визнача-
ють економічну безпеку у макроекономічному середовищі;

– моніторинг та діагностика факторів впливу; 
– аналіз й оцінка ступеня впливу факторів на економічну без-

пеку макроекономічного середовища;
 – розробка комплексу заходів, які спрямовані на формування 

економічної безпеки у макроекономічному середовищі країни. 
Оцінка економічної безпеки макроекономічного середовища 

повинна здійснюється на основі:
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– інвестиційного підходу; 
– аналізу макроекономічного стану національної економіки;
– методики діагностики банкрутства; 
– ресурсно-функціонального підходу;
– інтегрованого підходу. 
Результати апробації запропонованих методик оцінки еко-

номічної безпеки макроекономічного середовища можуть бути 
іноді протилежними через відмінність та обмеженість обраних 
об’єктів економічної безпеки у макроекономічному середовищі. 
Зважаючи на це, оцінку існуючих загроз слід проводити за всіма 
основними об’єктами макроекономічного середовища та вико-
ристовувати для цього методи стратегічного аналізу:

– метод екстраполяції;
– параметричний метод;
– метод експертних оцінок;
– метод Делфі;
– імітаційне моделювання;
– метод «дерево рішень»;
– економіко-математичні методи аналізу;
– методи ринкових досліджень;
– SWOT-аналіз;
– PEST-аналіз; 
– нормативно-балансовий метод;
– експертні оцінки та системи;
– метод сценаріїв;
– комбінований метод.
Для стратегічного аналізу оцінки економічної безпеки макрое-

кономічного середовища можна застосовувати будь-які методики 
аналізу: ресурсний, інвестиційний, грошовий, фінансовий, конку-
рентних переваг та ін. Необхідно відмітити, що об’єктами страте-
гічного аналізу при визначенні економічної безпеки повинні бути 
всі складові макроекономічного середовища.

При дослідженні економічної безпеки у макроекономічному се-
редовищі обов’язково необхідно застосувати PEST-аналіз (STEP), 
який дозволяє виявити політичні, економічні, соціальні та техно-
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логічні аспекти макроекономічного середовища, які впливають 
на  економічну безпеку країни та її суб’єктів господарювання.

Якісний стан економічної безпеки – це запорука ефективного 
розвитку національної економіки та її сегментних складових. Не-
обхідно відмітити, що у сьогоденних реаліях найбільш небезпеч-
ними для розвитку національної економіки та її сегментних скла-
дових можна назвати наступні протиріччя, які взаємопов’язані:

–  протиріччя між національними інтересами країни та корпо-
ративними інтересами суб’єктів макроекономічного середова;

–  протиріччя між реальним і фінансовим секторами націо-
нальної економіки; 

–  протиріччя між суб’єктами внутрішньогалузевого та між-
галузевого середовища; 

– протиріччя між інтересами більшості населення й інтереса-
ми високозабезпечених представників суспільства.

Для забезпечення економічної безпеки у макроекономічному 
середовищі країни державні інституції повинні зосередити свої 
зусилля і ресурси на таких пріоритетах сталого розвитку:

– підвищення якості життя у національному суспільстві шля-
хом гарантування особистої безпеки, а також високих стандартів 
життєзабезпечення;

– економічне зростання, яке досягається за рахунок розвитку 
інноваційної системи у макроекономічному середовищі країни, 
інвестицій у людський капітал та удосконалення державно-при-
ватного міжгосподарського партнерства;

– екологія живих систем та раціональне природокористування, 
яке забезпечується збалансованим споживання, розвитком іннова-
ційних технологій і доцільного відтворення національного природ-
но-ресурсного потенціалу у макроекономічному середовищі країни.

Як правило, пріоритетні цілі, які стоять перед національною 
економікою в певний період часу, можуть бути різноманітними 
внаслідок зміни історичного вектора потреб та інтересів націо-
нального суспільства, що залежить від його географічного або  
політичного положення, рівня або стадії розвитку національної 
економіки та її сегментів.
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В умовах глобалізації та  незважаючи на розвиток інтеграцій-
них процесів у міжнародному середовищі відмінності у націо-
нальних інтересах розвинених країн призводять до більш повно-
го вичленовуванню їх із загальних інтересів, які в свою чергу ви-
магають визначених механізмів реалізації та розробки стратегії.

Фундаментальне положення про взаємозв’язок і взаємозалеж-
ності сталого розвитку у національному макроекономічному се-
редовищі та забезпечення економічної безпеки робить вкрай важ-
ливою проблему наукової обґрунтованості стратегічних рішень 
і вимагає адаптивної підтримки відповідних інституцій при їх 
прийнятті. Відповідно до цього одним з найбільш затребуваних 
методів інституційного регулювання та управління національною 
економікою стає система стратегічного планування, яка в різних 
формах практично використовується більшістю економічно роз-
винених країн міжнародного простору.

Одним з основних принципів стратегічного планування є вза-
ємозалежність заходів соціально-економічного розвитку у націо-
нальному середовищі та забезпечення його економічної безпеки.

Таким чином, забезпечення безпеки – це не просто «захист» 
від існуючих загроз, а й прогнозування, попередження і профілак-
тика внутрішніх і зовнішніх загроз з метою забезпечення сталого 
розвитку у національному макроекономічному середовища. При 
формуванні системи управління економічною безпекою необхід-
но враховувати обов’язково тактичні та стратегічні аспекти.

Для забезпечення стратегічного планування в системі еконо-
мічної безпеки пропонується використовувати класифікаційні 
ознаки резервів потенційної можливості національного макро-
економічного середовища:

– процес забезпечення: визначення сучасних джерел  форму-
вання ресурсів у макроекономічному середовищі країни; удо-
сконалення системи внутрішньогалузевих та міжгалузевих 
взаємозв’язків; удосконалення системи облікового процесу;

– процес виробництва: ефективне використання ресурсів у ма-
кроекономічному середовищі країни; оптимізація галузевих ви-
робничих програм; збільшення  якості продукції; стандартизація, 
сертифікація виробництва; 
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– процес реалізації: формування конкурентного ціноутворення 
у макроекономічному середовищі країни; інноваційні розробки в 
системі маркетингової політики; розвиток сервісних та інших по-
слуг; розробка системи контролю якості. 

Визначені елементи, охоплюють всі види господарювання у 
макроекономічному середовищі країни, що дозволяє забезпечи-
ти єдиний системний підхід до виявлення резервів запланованого 
розвитку національної економіки. Сформована система резервів 
потенційної можливості національного макроекономічного серед-
овища дозволяє виявити економію за всіма елементами та досліди-
ти систему формування витрат у макроекономічному середовищі. 
Відмітимо, що зіставлення доходів, витрат та результатів господа-
рювання, дозволяє встановити найбільш ефективний, у визначених 
умовах,  напрямок розвитку національної економіки та визначити 
черговість у використанні її потенційних можливостей.

Стратегічне планування в системі економічної безпеки наці-
онального макроекономічного середовища можливе лише за на-
явності сформованої та дієвої інформаційно-комунікаційної та 
аналітичної системи. Інформаційно-комунікаційна та аналітична 
системи – це сукупність взаємопов’язаних інформаційних, ко-
мунікаційних  та аналітичних джерел, у тому числі способи їх 
застосування або використання. Будь-яка інформація, яка  вико-
ристовується у стратегічному дослідженні  повинна відповідати  
параметру релевантності.

Стратегічні дослідження у макроекономічному середовищі 
формують важливі організаційні рішення, які  приймаються на 
різних рівнях інституційного управління та регулювання. Для 
успішної реалізації стратегічних рішень у харчовій промисло-
вості необхідно діагностувати проблемі аспекти, які виступають 
об’єктом галузевого стратегічного дослідження. Стратегічні до-
слідження у харчовій промисловості застосовується до тих про-
блемних аспектів, які орієнтовані на майбутнє, безпосередньо 
взаємопов’язані з цілями розвитку національної економіки та 
її сегментів. У цьому зв’язку забезпечення стратегічного дослі-
дження у макроекономічному середовищі можна сформувати у 
вигляді системи, яка сформована на рис. 1.
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Необхідно відмітити, що зовнішні фактори, які враховують-
ся в стратегічному дослідженні пов’язані з зовнішніми умовами 
впливу на макроекономічне середовище. При формуванні страте-
гічних завдань та напрямів їх вирішення, необхідно усвідомити 
та обґрунтувати, які соціально-економічні, науково-технічні, по-
літичні, суспільні та інші чинники впливають на майбутній стан 
національного макроекономічного середовища. 

Рис. 1. Система інформаційного забезпечення стратегічного дослі-
дження  у макроекономічному середовищі

Джерело: розроблено автором. 
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Тому, стратегічне дослідження у макроекономічному серед-
овищі зачіпає зміни, які пов’язані з системою забезпечення.

Сучасні тенденції у міжнародному макроекономічному серед-
овищі вимагають від національних суб’єктів господарювання ре-
альної оцінки своїх пріоритетних стратегічних можливостей та 
перспективних напрямів функціонування. Зазначені аспекти ха-
рактеризується постійними змінами факторів  у макроекономіч-
ному середовищі, посиленням глобалізаційних процесів та необ-
хідності сталого економічного зростання. Науково-технічний та 
технологічний прогрес є суттєвим компонентом забезпечення 
економічної безпеки країни.

Висновки  та пропозиції. Предметом економічної стратегії 
у харчовій промисловості повинна бути економічна безпека її 
суб’єктів господарювання. Забезпечення економічної безпеки у 
національному макроекономічному середовищі можливо лише за 
умови поєднання взаємопов’язаного комплексу заходів та моде-
лей, які включають у себе широкий спектр аспектів функціону-
вання  національного суспільства та суб’єктів господарювання. 
Зниження або усунення суб’єктів господарювання від участі в ба-
гатьох сферах внутрішньогалузевої життєдіяльності формує ко-
лосальні економічні ризики (загрози) на найближчу та віддалену 
перспективу розвитку харчової промисловості. З метою забезпе-
чення соціально-економічного розвитку у харчовій промисловос-
ті повинна бути розроблена та введена в дію внутрішньогалузева 
соціально-економічна  політика, яка забезпечить зростання осно-
вних індикаторів  у національному макроекономічному середови-
щі. Забезпечення економічної безпеки в стратегічному розвитку 
національної економіки та її сегментних складових передбачає: 
активні управлінські дії з боку регулюючих інституцій з метою 
розвитку харчової промисловості; підтримка та домінування про-
філактичних заходів у забезпеченні економічної безпеки у націо-
нальному макроекономічному середовищі; удосконалення меха-
нізму боротьби з протиправною діяльністю в економічній діяль-
ності суб’єктів харчової промисловості.



302

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

Список використаної літератури

1. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. 2. вид., перероб. і доп. Київ : 
Голов. Ред. УРЕ, 1986

2. Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження 
системи управління результатами діяльності промислового підприємства : мо-
нографія. Херсон : Видавництво : Грінь Д. С., 2016. 500 с.

Стаття надійшла 15.09.2019 p.

О. А. Шеремет,
кандидат экономических наук,
доцент, директор 
Учебно-научного института экономики и управления 
Национальный университет пищевых технологий,
ул. Владимирская, 68, г. Киев, 01601, Украина
e-mail: eiu@doc.nuft.edu.ua

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье исследуются теоретико-методологические подходы к предмет-
ной направленности стратегического процесса в пищевой промышленности. Обо-
сновано, что системной целью субъектов пищевой промышленности, которые 
функционируют в соответствующих условиях конкуренции является подавление 
флуктуационных явлений, то есть противодействие угрозам и вызовам со стороны 
внешней и внутренней макроэкономической среды, усиления устойчивости вну-
триотраслевой социально-экономической системы. Установлено, что предметом 
экономической стратегии в пищевой промышленности должна быть экономиче-
ская безопасность ее субъектов. Снижения или устранения субъектов хозяйствова-
ния от участия во многих сферах внутриотраслевой жизнедеятельности формирует 
колоссальные экономические риски (угрозы) на ближайшую и отдаленную пер-
спективу развития пищевой промышленности. С целью обеспечения социально-
экономического развития в пищевой промышленности должна быть разработана и 
введена в действие внутриотраслевая социально-экономическая политика, которая 
обеспечит рост основных индикаторов в национальной макроэкономической сре-
де. Определены основные сферы стратегически-ориентированной экономической 
безопасности национальной экономики и ее сегментных составляющих. Автором 
предложено для обеспечения стратегического планирования в системе экономиче-
ской безопасности использовать классификационные признаки резервов потенци-
альной возможности национального макроэкономической среды. Сформирована 
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система информационного обеспечения стратегического исследования в макроэ-
кономической среде.

Ключевые слова: стратегические процессы; экономическая безопас-
ность; пищевая промышленность; макроэкономическая середа.
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RESEARCH OF THE SUBJECT DIRECTION 
OF THE STRATEGIC PROCESS IN THE FOOD 
INDUSTRY

The article explores theoretical and methodological approaches to the objective 
orientation of the strategic process in the food industry. It is substantiated that the system-
ic goal of food business entities operating under appropriate conditions of competition is 
suppression of fluctuation phenomena, ie counteracting threats and challenges from the 
external and internal macroeconomic environment, enhancing the sustainability of the 
intra-industry socio-economic system. It is established that the economic security of its 
business entities should be the subject of an economic strategy in the food industry. Re-
ducing or eliminating business entities from participating in many areas of intra-industry 
life poses enormous economic risks (threats) to the immediate and long-term prospects 
of the food industry. In order to ensure socio-economic development in the food industry, 
an intra-sectoral socio-economic policy must be developed and put into effect, which will 
ensure the growth of key indicators in the national macroeconomic environment. The 
main spheres of strategic-oriented economic security of the national economy and its 
segmental components are identified. 

The methodological basis of the paper is the complex of methods, including 
methods of scientific cognition, analysis and synthesis, systematization and scientific 
abstraction. The information basis of the conducted researches is the scientific work of 
domestic and foreign scientists in the field of realization of market strategies in the sub-
jects of the national economy.

Ensuring economic security in a national macroeconomic environment is only 
possible if a combination of interrelated measures and models, which include a wide 
range of aspects of the functioning of national society and economic entities, are com-
bined. Reducing or eliminating business entities from participating in many areas of 
intra-industry life poses enormous economic risks (threats) to the immediate and long-
term prospects of the food industry. In order to ensure socio-economic development in 
the food industry, an intra-sectoral socio-economic policy must be developed and put 
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into effect, which will ensure the growth of key indicators in the national macroeconomic 
environment. Ensuring economic security in the strategic development of the national 
economy and its segmental components provides for: active management actions by 
regulatory institutions to develop the food industry; support and dominance of preven-
tive measures to ensure economic security in the national macroeconomic environment; 
improving the mechanism of combating illegal activity in the economic activity of food 
industry operators.

The author proposes to use the classification features of the reserves of potential 
potential of the national macroeconomic environment to provide strategic planning in the 
economic security system. A system of information support for strategic research in the 
macroeconomic environment has been formed.

Key words: strategic processes, economic security, food industry, macroeco-
nomic environment.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ 
КОМУНІКАЦІЙ В КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЯХ

В статті розглядаються питання необхідності правильно побудованої та 
ефективної комунікації в крюїнгових компаніях. Здійснено структурування осно-
вних видів комунікацій та інформації, визначено проблеми комунікації. Розроблені 
пропозиції щодо підвищення ефективності комунікації та впровадження і подаль-
шого розвитку нових комунікацій.

Ключові слова: комунікація; ефективність; інновація; інформація; крю-
їнг; управлінська діяльність.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах гло-
балізації та постійного загострення конкуренції основою конку-
рентоспроможності виступають інновації, які дозволяють підпри-
ємствам, що володіють інноваційними конкурентними перевага-
ми, займати гідне місце серед підприємств цієї ж сфери. Саме це 
підштовхує власників підприємств впроваджувати інновації, за 
допомогою яких всі процеси стають ефективнішими та швидши-
ми, а компанія, в свою чергу, стає стабільнішою та більш кон-
курентоспроможною. Для того, покращити процес комунікації, 
необхідно постійно виділяти ланки, в яких найчастіше виникають 
труднощі з передачею або спотворенням інформації. На основі 
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цих досліджень, можна вводити інновації, які будуть вирішувати 
ці проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальну роль ін-
новацій в розвитку комунікації на підприємствах досліджували: 
Ф. Янсен, Е. Менсфілд, Л. Браун, І. Ф. Пригожий, Н. Л. Фролова 
та інші.  Істотний внесок у дослідження ролі інновацій в економіч-
ному розвитку підприємств та підвищенні конкурентоспромож-
ності національної економіки зробили наукові праці вітчизняних 
і зарубіжних учених: П. Друкера, Дж. М. Кейнса, О. Кузьміна, 
А. Кучерової, А. Маршала, М. Портера, А. Поручника, П. Саму-
ельсона, В. Й. Шумпетера.

Постановка завдання. Комплексне дослідження сутності ін-
новацій в побудові комунікацій, ефективного впровадження но-
вих каналів комунікацій, їх вплив на рівень конкурентоспромож-
ності крюїнгових компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світовий досвід 
беззаперечно доводить, що ефективний та стійкий розвиток під-
приємств у різних сферах бізнесу в сучасних умовах господарю-
вання досягається за рахунок використання ними інновацій, що 
забезпечують стратегічні конкурентні переваги на ринку. Іннова-
ційні процеси зазвичай обумовлені необхідністю досягнення пев-
них цілей [1, с. 124].

 В сфері крюїнгу такими цілями можуть бути: 
−	 пошук нових шляхів підвищення ефективності крюїнгової ді-

яльності на ринку; 
−	 надання нової послуги (нових для підприємства, для ринку); 
−	 розширення кількості партнерів та клієнтів в різних странах; 
−	 підвищення ефективності управління; 
−	 покращання якості послуг, обслуговування; 
−	 підвищення продуктивності праці та мотивації персоналу; 

удосконалення організаційної структури підприємства;
−	  економія ресурсів.

В управлінні будь-якою організацією завжди важливу роль ві-
діграє управлінська інформація. Управлінська діяльність нероз-
ривно пов’язана з необхідністю постійного обміну інформацією 
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для координації роботи підрозділів організації та окремих пра-
цівників, які відповідають за різні функції та мають повноважен-
ня. Обмін інформацією пронизує всі управлінські функції, тому 
комунікації розглядаються як сполучний процес у менеджменті.

Комунікація – це процес взаємодій декількох суб’єктів, в ході 
якого відбувається обмін інформацією, досвідом, здібностями 
і результатами діяльності. Інформація, в свою чергу, є найваж-
ливішим ресурсом, який дає змогу організаціям розвиватися, 
змінювати та зміцнювати стратегічні позиції. Для ефективного 
функціонування будь-якої організації необхідно забезпечити на-
лежні комунікації. Однак управлінська практика дає можливість 
констатувати, що створення ефективної, надійної системи обміну 
інформацією, яка б відповідала вимогам повноти, достатності, 
оперативності, гнучкості, – це одна із найскладніших проблем в 
організаціях. Тому цілком зрозуміло, що ефективно працюючий 
керівник – це керівник ефективний у комунікаціях [2, с. 133].

Дослідження показують, що керівник 50-90 % усього часу ви-
трачає на комунікації. Це здається дуже багато, але стає зрозумі-
лим, якщо врахувати, що керівник займається цим постійно, щоб 
реалізувати свої ролі у міжособистих відносинах, інформаційно-
му обміні в процесах прийняття: рішень, в плануванні, організа-
ції, мотивації і контролі. Саме тому, що обмін інформацією вхо-
дить в усі види управлінської діяльності, комунікацію називають 
зв’язуючим процесом, який пов’язує частини організації в єдине 
ціле. Тому якщо усунути комунікацію, то організація перестає 
бути керованою, її діяльність набуває хаотичного, нескоордино-
ваного характеру.

Соціологічні опитування показали, що 73 % американських, 
63 % англійських, 85 % японських керівників вважають комуні-
кації перешкодою на шляху досягнення ефективності їх органі-
зацій. Стверджується, що ефективно працюючі керівники – це ті, 
хто досяг успіхів у налагодженні комунікацій і саме є комуніка-
тивними.

Щоб здійснювати комунікацію ефективно, тобто передавати 
якісь повідомлення у вигляді методичних вказівок, інструкцій, на-
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казів, доповідей, звітів тощо потрібно враховувати різні фактори: 
підбір слів при формуванні повідомлень, настрій, самопочуття, 
потреби адресатів і ін. Тому проблема підвищення ефективнос-
ті комунікації має різні аспекти: формально-логічний, ціннісний, 
семантичний (смисловий; відноситься до значення слів), соціаль-
но-психологічний, текстово-логічний, організаційний, технічний.

Встановлення належної комунікації пов’язано з розв’язанням 
багатьох питань. Це готовність партнерів встановлювати комуні-
кацію, виявлення та усунення перешкод, до цього вибір способів 
комунікації, правильне поєднання усної, візуальної та письмової 
форм комунікації тощо. Людську комунікацію прийнято вивчати 
не тільки в її теоретичних аспектах, але і як мистецтво, і практику. 
Саме так розглядається здатність до комунікації (вміння говорити, 
слухати, писати, читати) і, зокрема, ораторське мистецтво, схиль-
ність до журналістики, викладацької роботи, рекламної справи, 
літератури, радіо- і телемовлення тощо.

На практиці ефективність комунікацій знижується, якщо не-
точно формулюється повідомлення, має місце помилковий пере-
клад або нечітке тлумачення, допускаються втрати інформації у 
процесі передачі її зберігання має місце неуважність працівників, 
недостатній час для адаптації, передчасна оцінка, страх, відсут-
ність передачі та ін.

У процесі комунікації суб’єкти передають інформацію і обміню-
ючись нею, сигналізують про своє існування різним контрагентам і 
встановлюють з ними необхідні зв’язки. Діяльність будь-якої  кон-
курентоспроможної організації орієнтована на задоволення потреб 
усіх учасників комунікативних процесів як усередині організації, 
так і в її найближчому зовнішньому оточенні. [2, с. 244].

Отже, комунікація є специфічною функцією управління, яка 
вимагає певних управлінських знань і навичок та уявляє собою 
дуже важливу частину процесу управління. 

Завдання полягає в тому, щоб насамперед вміло використову-
вати різноманітні види комунікації, серед яких відзначаємо: 

−	 за формою подання: усну, письмову і візуальну. Усна кому-
нікація є найбільш ефективною, яка може передавати усі деталі і 
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уникнути неправильне розуміння. Письмова комунікація не до-
пускає неточностей, вимагає часу на обдумування, веде до зайвої 
бюрократизації  та ускладнень управлінського процесу.

−	 за цільовою спрямованістю: інструктуючу, мотивуючу та 
інформуючу.

−	 по досягненню цілей: висхідну, низсхідну і горизонтальну, 
Висхідні комунікації здійснюються у формі звітів, пропозицій і 
пояснювальних записок, основною метою яких є інформування 
вищих органів про справи на місцях. Низсхідні комунікації ін-
формують підлеглих про стратегічні плани діяльності організа-
ції, а горизонтальні здійснюють обмін інформацією між різними 
структурними підрозділами для досягнення координації і узго-
дження діяльності.

Основними формами комунікацій є:
Комунікації між організацією і зовнішнім середовищем. Орга-

нізація використовує різні засоби комунікацій із зовнішнім ото-
ченням. З потенційними споживачами вона спілкується за допо-
могою реклами. У відносинах з громадкістю особлива увага нада-
ється створенню позитивного іміджу організації, а з державними 
установами наданням якісної і своєчасної звітності.

Міжрівневі комунікації в організації. Інформація в середині 
організації переміщується в рамках вертикальних комунікацій з 
вищого на нижчий рівень і навпаки. Таким шляхом адміністра-
ція інформує підлеглих про поточні задачі, зміни пріоритетів, 
конкретні завдання, а комунікації по висхідній виконують функ-
ції оповіщення про стан справ на місцях, інформація надається у 
формі звітів, пропозицій і пояснювальних записок.

Комунікації між різними підрозділами. Оскільки організація – 
це система взаємопов’язаних елементів, керівництво повинно до-
магатися чіткої їх роботи. Взаємодія між підрозділами в основно-
му здійснюється на підставі горизонтальної комунікації, що веде 
до рівноправних відносин, а у підсумку до задоволеності працю-
ючих.

Комунікації між керівниками і робочою групою. Ці комунікації 
дозволяють керівнику підвищувати ефективність дій з робочою 
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групою в цілому. Оскільки в обміні приймають участь всі члени 
групи, кожний має можливість висловити свою думку про існуючі 
зміни та їх наслідки; про підвищення продуктивності праці, про 
проблеми інноваційного характеру. Відносини рівності можуть 
сприяти підвищенню задоволеності співпрацівників роботою.

Неформальні комунікації. Канал неформальних комунікацій 
часто називають каналом розповсюдження чуток. По цим кана-
лам інформація передається набагато швидше. Дослідженнями 
встановлено, що чутки на 80-90 % підтверджуються у відношенні 
до несуперечливої інформації. Типовою інформацією, яка переда-
ється по каналам чуток є: наступне скорочення працюючих; нові 
заходи покарання за прогули і спізнення; зміни у структурі орга-
нізації; наступні переміщення і підвищення по посаді; лайка двох 
керівників, а також хто і кому призначає побачення після роботи.

Особиста комунікація включає всі види обміну інформацією, 
що має місце між людьми.

Характер комунікаційної системи залежить від типу організа-
ційної структури, що використовується для побудови управлін-
ської системи. 

Розглянемо інноваційні аспекти побудови комунікації в крюїнго-
вих компаніях, оскільки морська сфера дуже вузька та інтересна та 
зараз набуває швидких оборотів розвитку та покращення у зв’язку 
зі зміною власті.  Саме в цій сфері процес комунікації особливо по-
требує бути максимально гнучким, швидким та конкретним.

Сьогодні більшість крюїнгових компаній та їх філій розташова-
на в портових містах України: Одесі, Іллічівську, Миколаєві, Ізма-
їлі, Маріуполі, Херсоні та інших. Професійною діяльністю крюїн-
гової компанії є надання посередницьких послуг між судновласни-
ком або оператором судна, які мають певні потреби в плавскладі, і 
моряком, який бажає знайти або змінити роботу [3, с. 56].

Термін «крюїнг» запозичений з англійської мови й у перекладі 
означає «to crew», «crewing» – набирати екіпаж, суднову коман-
ду. «Крюїнг» – це організована діяльність по набору працівників 
екіпажів морських суден іноземної держави. А під крюїнговою 
компанію слід розуміти суб’єкта господарювання, який у встанов-
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леному законом порядку отримав ліцензію на посередництво в пра-
цевлаштуванні за кордоном і здійснює діяльність з посередництва.

Крюїнгову компанію можна визначити, як специфічну форму 
кадрової компанії, яка являє собою своєрідний інструмент по-
шуку робочої сили – членів плавскладу морських суден, а та-
кож є своєрідним фільтром при підборі кадрів з великої кіль-
кості претендентів на одну посаду або кадровий менеджмент, 
спрямований на забезпечення судна замовника (судновласника) 
на базі світового ринку робочої сили кваліфікованим судновим 
персоналом (екіпажем), який відповідав би за чисельністю, наці-
ональної приналежності і кваліфікації пропонованим вимогам. 
Крюїнгова компанія, використовуючи власні методи і ноу-хау, 
обирає із загального потоку бажаючих працевлаштуватися на 
нове робоче місце тих, хто найбільш повною мірою відповідає 
потребам організації – замовника. Ключова ідея роботи крюїн-
гових компаній полягає в тому, що компанія бере на себе більшу 
частину професійної діяльності із задоволення потреб організа-
цій – замовників в персоналі. Професійність компанії оцінюєть-
ся не тільки спроможністю задовольнити потреби замовників, 
але й скорегувати їх у відповідності з ринковими реаліями та 
запропонувати різноманітні шляхи їх вирішення. Міжнародне 
регулювання діяльності крюїнгових компаній та роботи і відпо-
відності моряків визначає специфічність вимог, які надаються 
до якості крюїнгової послуги [3, с. 104].

Під якістю крюїнгової послуги пропонується розуміти певну 
сукупність властивостей і характеристик крюїнгової послуги, які 
формуються взаємовідносинами всіх зацікавлених сторін при її 
наданні, потенційно або реально здатних найбільш ефективно за-
довольняти встановлені і передбачувані потреби судновласників, 
моряків, співробітників і суспільства в цілому на всіх етапах жит-
тєвого циклу крюїнгової послуги. Якість крюїнгової послуги не 
абсолютна за своїм змістом, а відносна. З одного боку, її оціню-
ють по відношенню до якості послуг інших компаній, причому і 
тих, що займаються крюїнг-менеджментом, і тих, що здійснюють 
«чистий крюїнг», з іншого – по відношенню до інтересів клієнту-
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ри, потреби якого задовольняються в ході крюїнгового обслугову-
вання [4, с. 79].

В крюїнгових компаніях різних рівнів та розмірів обов’язково 
присутні декілька ланок комунікацій:

Крюїнг та зовнішні перевіряючи структури. Крюїнгові компа-
нії здійснюють діяльність за наймом і працевлаштуванням моря-
ків на судах вітчизняних та іноземних судновласників на основі 
безстрокової ліцензії виданої Міністерством соціальної політики 
України та перевіряються декількома структурами регулярно. До 
таких структур відносять інспекції з питань підготовки та дипло-
мування моряків, які вирішують всі питання стосовно отримання 
та підвищення комунікації для моряків; інспекційно-сертифіка-
ційна компанія Bureau Veritas, яка відповідає за дотримання сис-
теми якості компанією та інші державні установи, які контролю-
ють діяльність підприємства. Також крюїнгові компанії кожен рік 
проходять аудит, який проводиться компанією «Російський мор-
ський регістр судноплавства».

Крюїнг та клієнти (судновласники). Крюїнг та клієнт (судновлас-
ник) співпрацюють на основі довгострокового договору, але є багато 
нюансів, які залежать від комунікацій між компаніями. Цю ланку ко-
мунікації, напевно, можна вважати найважливішою, оскільки вона 
є фундаментом відносин та будування бізнесу в цій сфері. З само-
го початку ведення переговорів між крюїнгом та компанією-судов-
ласником, велику роль відіграє налагодження комунікації, передача 
інформації швидко та лаконічно з двох сторін. Оскільки, тільки при 
виконанні цих умов співпраця буде мати успіх. 

Крюїнг та моряки. Комунікації між компанією та моряками 
відіграють також дуже важливу роль оскільки від швидкості по-
шуку кандидатів на  певну вакансію, підготовки  моряка щодо 
підфлажних та візових документів та інших деталей для виїзду за 
кордон, як особа моряка.

Звертаючись до питання як покращити комунікації в крюїнго-
вих компаніях, треба одразу приділити увагу тому, що всі комуні-
кації між різними суб’єктами повинні бути швидкими, чіткими та 
наповненими інформацією. В кожній компанії є база даних, в якій 
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зберігаються всі данні моряка, до яких входять його персональні 
данні, зафіксований досвід в морі, стан здоров’я та інше. За допо-
могою цієї бази менеджер може зробити вибірку за необхідними 
йому критеріями (вік,досвід на певному типі судна,певна кіль-
кість років в рангу,освіта), але це не дає змогу швидко зреагувати 
на запит судновласника, тому що всіх кандидатів необхідно роз-
глянути детально та витратити на це купу часу. Це дуже усклад-
нює та затягую процес комунікації. 

Інновації дають нам змогу вирішити це питання, оскільки го-
ловна функція інновацій спростити та покращити всі процеси на 
будь-якому підприємстві, зробити їх швидшими та модернізова-
ними. Оскільки головна мета крюїнга якомога швидше відправи-
ти кандидата на утвердження з боку судновласника та отримати 
позитивну відповідь, необхідно максимально спростити процес 
пошуку кандидатів. Для цього необхідно розробити програму, яка 
самостійно буде здійснювати пошук і грамотний підбір за задани-
ми критеріями.

Основні стратегічні цілі будь-якої крюїнгової компанії, які 
вона може достигнути завдяки вровадженню інноваційних кана-
лів комунікацїї:

Збільшення прибутку – компанія може досягти зростання до-
ходів, розвиваючи відносини з клієнтами, судновласниками, мо-
ряками, шляхом спрощення комунікацій.

Збільшення кількості клієнтів (з одного боку судновласники, а 
з іншого - моряки).

Своєчасне пропонування висококваліфікованих моряків, які 
мають досвід роботи, знання англійської мови та повністю відпо-
відають вимогам компанії.

Збільшення бази даних, шляхом залучення субконтракторів, 
інтернет ресурсів, реклами, якщо не можна закрити швидко за-
явку судновласника;

Збереження інтелектуального потенціалу компанії. Ефективна 
організація і досвідчений персонал в тій кількості, яка необхідна 
для виконання існуючого обсягу робіт. Додаткова підготовка як 
робітників крюїнга, так і курси та брифінги для моряків (напри-
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клад, ознайомлення з електронними картами, електронними дви-
гунами, та з SMS/IMS компанії). 

Розробити і впровадити прийнятні для співробітників моделі 
мотивації (бонуси за кожного відправленого моряка); залучення 
молодих фахівців; зробити знання доступними та цим саме і зро-
бити комунікації між ланками на підприємстві більш простими.

Забезпечення для моряків кар’єрне зростання, отримання про-
фесійного досвіду, закріплення в престижній суднохідній компанії;

Конкурентоспроможність;
Розвиток компанії до такого рівня, який дозволить затьмарити 

конкурентів на ринку;
Не всі українські крюїнгові компанії мають ліцензію Міністер-

ства праці та соціальної політики України; основна задача – отри-
мати таку ліцензію перед відправкою першого моряка в рейс;

Крюїнгові агентства при підборі моряків, часто закривають очі 
на фактичний рівень підготовки морських фахівців, що призво-
дить до повернення (списання) моряків з причини їх професійної 
некомпетентності. Треба мати в компанії капітанів та старших ме-
ханіків – наставників, які виявляють рівень компетентності моря-
ка і відповідності посади;

Проведення щорічних конференцій для топ офіцерів, щоб по-
ближче познайомитися з компанією та президентом компанії та 
заінтересувати моряків в подальшій співпраці з компанією-суд-
новласником.

Враховуючи означені стратегічні цілі, можна зробити висно-
вок, якість надання крюїнгових послуг напряму залежить від 
ефективності комунікації в компанії, між компанією та суднов-
ласником, між компанією та моряками.

Висновки та пропозиції. Підбиваючи підсумки, можна ска-
зати, що якість послуг, наданих крюїнговими компаніями відби-
вається не тільки на якості задоволення потреби судноплавної 
компанії у персоналі, але й побічно впливає на її функціонування 
у цілому. Ключова ідея крюїнгових компаній полягає у тому, що 
вона як сторона співпраці бере на себе більшу частину профе-
сійної діяльності по задоволенню потреб замовників у персоналі. 
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Професіоналізм компанії оцінюється не тільки здатністю задо-
вольнити запити замовників, але й скорегувати їх відповідно до 
ринкових реалій і запропонувати різні шляхи їхнього задоволен-
ня. Тому саме крюїнгу необхідно вдосконалювати процеси, швид-
кість підбору персоналу, тому що, якщо він не задовольняє запити 
клієнтів-судновласників, то клієнт оборе іншу компанію, яка буде 
закривати необхідні позиції в рази швидше. 

Слід також наголосити, що специфіка крюїнгової сфери під-
штовхує власників бізнесу використовувати нестандартні рішен-
ня та найчастіше, впроваджуючи щось нове, попадати в зону 
ризику. Але це роблять, нажаль, не усі, тому багато крюїнгових 
агенцій закриваються.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ 
КОММУНИКАЦИЙ В КРЮИНГОВЫХ 
КОМПАНИЯХ

В статье рассматриваются вопросы необходимости правильно постро-
енных и эффективных коммуникаций в крюинговых компаниях. Осуществлено 
структурирование основных видов коммуникаций и информации, определены про-
блемы коммуникации. Разработаны предложения по повышению эффективности 
коммуникации и внедрение и дальнейшего развития новых коммуникаций.  

Ключевые слова: коммуникация; эффективность; инновация; информа-
ция; крюинг; управленческая деятельность.
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INNOVATIVE ASPECTS OF CONSTRUCTION OF 
COMMUNICATIONS IN CREWING COMPANIES 

The article discusses the need for properly built and effective communications 
in crewing companies. Structuring of the main types of communications and information 
was carried out, communication problems were identified. Proposals for improvement of 
the effectiveness of communication and the introduction and further development of new 
communications. World experience undoubtedly proves that the effective and sustainable 
development of enterprises in various business areas in modern business conditions is 
achieved through the use of innovations that provide strategic competitive advantages in 
the market. Innovation processes are usually driven by the need to achieve certain goals. 
In the context of globalization and constant intensification of competition, the basis of 
competitiveness is innovation, which allows enterprises with innovative competitive ad-
vantages to take a worthy place among enterprises in the same field. Under the quality of 
the crewing service is meant to understand a certain set of properties and characteristics 
of the crewing service, which are formed by the relationships of all interested parties 
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in its provision, potentially or really capable of most effectively meeting the identified 
and foreseeable needs of the shipowners, employees and society in general services. in-
novative aspects of communication development in crewing companies, as the maritime 
sector is very narrow and interesting and is now gaining momentum in development and 
improvement due to a change in power. It is in this area that the communication process 
especially needs to be as flexible, fast and specific as possible. This is what drives busi-
ness owners to innovate, which makes all processes more efficient and faster, and the 
company, in turn, becomes more stable and more competitive. In order to improve the 
communication process, it is necessary to constantly identify the links that most often 
have difficulty transmitting or distorting information. Based on these studies, it is pos-
sible to introduce innovations that will solve these problems.

Key words: communication; efficiency; innovation; information; crewing; 
managerial activity.
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ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО 
ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ 

У статті досліджуються пріоритетні аспекти державного інституційного 
регулювання відкритої економіки у сучасних трансформаційних умовах. Обґрун-
товано, що еволюція макроекономічної теорії повинна здійснюватися не з позиції 
виникнення та розвитку різних теоретичних напрямків, а з точки зору окремого 
дослідження теоретичного підґрунтя і комплексу визначеного кола  питань, які за-
чіпають безпосередньо інституційне регулювання національного макроекономіч-
ного середовища. Доведено, що сучасні національні держави стають локальними 
одиницями влади у міжнародній глобальній системі, у якій визначальну роль віді-
грають грошово-кредитні ринки та транснаціональні підприємницькі структури. 
Визначені основні пріоритети глобальних транснаціональних суб’єктів господа-
рювання. З’ясовано, що регулювання процесів у макроекономічному середовищі в 
умовах перманентної турбулентності та під впливом значних ризиків актуалізувало 
завдання всебічного дослідження надскладних, турбулентних, мультилатеральних 
і багаторівневих взаємозалежностей процесів глобалізації та державного інститу-
ційного регулювання. Доведено, що у сучасних  реаліях розвитку національного 
макроекономічного середовища пріоритет повинен бути відданий інструментам 
грошово-кредитного спрямування в системі державного інституційного регулю-
вання відкритої економіки. Виокремленні пріоритетні цілі сучасної грошово-кре-
дитної політики у національному макроекономічному середовищі.

Ключові слова: державне інституційне регулювання; грошово-кредитна 
політика; глобалізація; макроекономічне середовище.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Під впливом 
глобалізаційних процесів істотно збільшується економічний про-
стір у національному середовищі, а завдання по його підтримці 
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та інституційному регулювання постійно ускладнюються. У між-
народному макроекономічному середовищі, на превеликий жаль, 
відсутні сучасні ефективні заходи з інституційного регулювання 
економічних і соціальних процесів, які для більшості суб’єктів 
глобального простору  вийшли за національні рамки. Визначені 
аспекти обумовлені складністю сучасних трансформаційних про-
цесів і відсутністю достатнього досвіду їх регулювання. 

Сучасна система економічних і соціальних відносин у між-
народному середовищі багато в чому виходить з ідей ринкового 
фундаменталізму, де прерогативу має вільне ринкове конкурентне 
середовище. Глобалізація, як правило, орієнтована на ринкові від-
носини, які забезпечують регуляторні функції,  а глобалізаційні 
процеси  сприяють зниженню ефективності національного регу-
лятора економічних і соціальних відносин у макросередовищі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями держав-
ного інституційного регулювання відкритої економіки у сучасних 
трансформаційних умовах займалися такі науковці в галузі управлін-
ня та адміністрування: Ю. М. Сафонов, Г. С. Григор’єв,  Ю. М. Мель-
ник, Є. І. Масленніков, В. І. Борщ, І. А. Ломачинська  та інші.

Постановка завдання. Дослідити пріоритетні аспекти дер-
жавного інституційного регулювання відкритої економіки у су-
часних трансформаційних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація відо-
бражає процес діалектичної взаємодії національних і глобальних 
суспільних процесів, за якого відбувається поступове обмеження 
національних особливостей суспільних відносин (і відповідних 
якостей людини) та їх поступове підпорядкування системі гло-
бальних відносин, а також законів і закономірностей такої взає-
модії, цілісність якої забезпечується національними сегментними 
структурами [1].

У сучасних нестабільних перманентних умовах роль націо-
нальних держав, на думку прихильників ліберального підходу 
до процесу глобалізації, повинна поступово зменшуватися. Біль-
шість суб’єктів міжнародного простору  повинні відмовитися від 
національного суверенітету і ввести суверенітет, який має обме-
жені ознаки.
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Відомий японський  дослідник в галузі економіки та управлін-
ня  Кенічі Охма у своїх працях наполягав, що більшість націо-
нальних урядів себе зжили та є пережитками минулих періодів. 
Кенічі Охма наполягав, що «традиційні національні держави пе-
ретворилися в неприродні, навіть неможливі з точки зору бізнесу, 
одиниці в глобальній економіці»..., а «колишня картина світу ... 
стала не більше ніж ілюзією». «Національна держава стає заста-
рілим елементом, оскільки вже не є оптимальним підрозділом для 
організації економічної діяльності у макроекономічному серед-
овищі» [2; 3]. 

На думку вченого, сучасні національні держави стають локаль-
ними одиницями влади у міжнародній глобальній системі, у якій 
визначальну роль відіграють грошово-кредитні ринки та трансна-
ціональні підприємницькі структури. 

Кенічі Охма наполягав, що на зміну традиційним державам 
приходять так звані «регіональні держави», «природні економіч-
ні зони», «природність» і масштаби які формуються відповідно 
до потреб глобальної міжнародної економіки. У сьогоднішньому 
міжнародному макроекономічному середовищі  без кордонів, на-
уковець зазначав, що  «невидима рука» має радіус дії і силу, про 
яку Адам Сміт міг тільки мріяти». При цьому він додає, що «на-
ціональна держава і «невидима рука» можуть паралельно і од-
ночасно співіснувати тільки в тому випадку, якщо перше може 
контролювати та регулювати друге», але у  сучасних умовах це не 
спостерігається».

Економічна та соціальна політика промислово-розвинутих 
країн, як правило, формувалася під впливом розвитку макро-
економічних теорій. На наш погляд, еволюція макроекономічної 
теорії повинна здійснюватися не з позиції виникнення та розви-
тку різних теоретичних напрямків, а з точки зору окремого до-
слідження теоретичного підґрунтя і комплексу визначеного кола  
питань, які зачіпають безпосередньо інституційне регулювання 
національного макроекономічного середовища.

У сучасних наукових дослідження, незважаючи на тенденції до 
виникнення теоретичного синтезу, існують серйозні розбіжності 
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щодо впливу розвитку економічної теорії на практику інституцій-
ного регулювання макроекономічного середовища. 

Неолібералізм значно впливає у сучасних умовах на глобаліза-
ційні процеси у міжнародному макроекономічному середовищі, 
де  зростає роль окремих транснаціональних суб’єктів в регулю-
ванні не тільки світогосподарських процесів, але й процесів на 
рівні окремого національного макроекономічного середовища. З 
цією метою, глобальним транснаціональним суб’єктам господа-
рювання необхідно визначити наступні пріоритети:

– забезпечити та підтримати якісні зміни на світовому ринку 
товарів, робіт та послуг;

– значне зменшення залежності глобальних транснаціональ-
них суб’єктів господарювання від державних інституцій  за ра-
хунок стратегічного визначення ними обсягів податкового наван-
таження, стратегічних пріоритетів  своєї соціально-економічної  
відповідальності у міжнародному середовищі;

– розробка та впровадження сучасної системи впливу на по-
тенційно слабких партнерів у сфері торгівлі,  послуг, фінансів, 
технологій та ін.; 

– подолання національних, релігійних, військових, політич-
них, історичних, культурних, гуманітарних та інших протиріч за 
допомогою корінного реформування діючої системи міжнарод-
них відносин за всіма сегментами;

– створення дієвих соціально-економічних механізмів, засто-
сування яких дозволить раціонально вирішувати питання вза-
ємодії глобальних транснаціональних суб’єктів господарювання 
з державними та регіональними інституціями, міжнародним і на-
ціональним суспільством й іншими стейкхолдерами;

– поширенням міжнародної інтеграційної кооперації та розпо-
ділу праці з поступовою побудовою  міжнаціональних господар-
ських ланцюжків;

– формування необоротних та оборотних резервів за всіма сек-
торами ринку, здатних штучно переміщати кордони ринку глобаль-
них транснаціональних суб’єктів господарювання в залежності від 
його кон’юнктури, купівельної спроможності споживачів, політич-



322

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18.  Вип. 3 (43) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43)    ISSN 2413-9998

ної та  соціально-економічної  ситуації  у відповідному географіч-
ному сегменті  або глобальному макроекономічному просторі. 

– забезпечити взаємодію між національними та глобальни-
ми соціально-економічними процесами, що значно вплине на їх 
ефективність.  

Деякі прихильники неокласичного напряму у своїх досліджен-
ня зазначали, що «сумна правда полягає в тому, що макроеконо-
мічні дослідження надали лише слабкий вплив на практичний 
аналіз грошово-кредитної і фіскальної політики» [4]. 

Інші підтримували протилежну точку зору: «За останні деся-
тиліття у багатьох  країнах в економічній політиці були прийня-
ті різноманітні зміни, які відповідають тому, що запропонувала 
макроекономічна теорія за останні тридцять років. Вплив макро-
економічної теорії на практику державного інституційного регу-
лювання включає: збільшення незалежності національних бан-
ків; визнання в якості цілей таргетування параметрів інфляційної 
складової; збільшення використання оподаткування споживання 
і праці замість податків на капітал; посилення уваги до витрат 
економічної політики, що порушує стан ринків робочої сили у ма-
кроекономічному середовищі» [5].

Під впливом розвитку неокласичного напряму, змінюється 
ставлення до державного інституційного втручання в процеси 
функціонування ринкової економіки. Також необхідно зазначи-
ти, що загальні зміни в глобальній економіці і посилення дієвос-
ті ринкових механізмів, обумовлюють необхідність переоцінки 
можливостей і необхідності державного інституційного втручан-
ня у макроекономічне середовище із застосування сучасного ін-
струментального забезпечення.

Процес інтернаціоналізації окремих сфер макроекономічного 
середовища надає можливість системно підвищити результатив-
ність господарських процесів, забезпечити зростання високотех-
нологічної діяльності, сприяє впровадженню інноваційних аспек-
тів до системи державного інституційного регулювання.  

Глобалізаційні зрушення на зламі ХХ–ХХІ ст. втягнули між-
народне макроекономічне середовище  у вир безповоротних кар-
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динальних трансформацій та перетворень. Глобалізація сильно 
розхитує основи національно суверенітету у міжнародному се-
редовищі, а загальний вектор розвитку суспільства у світовому 
просторі схиляється у бік уніфікації соціально-економічних форм 
внутрішнього устрою національного макросередовища. 

Зближення у міжнародному макроекономічному середови-
щі національних складових інтенсифікує та розвиває взаємодію 
суб’єктів від локального до планетарного масштабу. Тому, вини-
кають взаємопов’язані розгалужені транснаціональні системні 
підприємницькі взаємозв’язки і господарські відносини, через які 
різноманітні суб’єкти самостійно входять у світовий макроеконо-
мічний простір, утворюючи нові соціально-економічні спільнос-
ті, інформаційно-комунікаційні канали тощо. Глобалізаційні про-
цеси спонукають до втрати відповідної країни статусу єдиного 
суб’єкта інтегрування та представлення інтересів великих спіль-
нот у міжнародному макроекономічному середовищ, що у свою 
чергу кардинально розширює локус управлінської діяльності, 
де зміщуються акценти з національного на наднаціональний або 
субнаціональний рівні регулювання. 

Таким чином, суттєвим напрямом глобальних зсувів виступає 
зміна владних систем, моделей і механізмів, які забезпечують 
формування сучасних адекватних організаційно-функціональних 
структур державного інституційного регулювання, для виокрем-
лення яких ще не віднайдено сталих та домінуючих дефініцій. 

Регулювання процесів у макроекономічному середовищі в 
умовах перманентної турбулентності та під впливом значних ри-
зиків актуалізувало завдання всебічного дослідження надсклад-
них, турбулентних, мультилатеральних і багаторівневих взаємо-
залежностей процесів глобалізації та державного інституційно-
го регулювання. Тому, усвідомлення динаміки їх взаємозв’язку 
та взаємодії має особливе значення для поглиблення розуміння 
сучасних тенденцій розвитку механізмів та моделей державного 
інституційного регулювання та теоретико-методологічного об-
ґрунтування проведення реформ інституційного втручання у на-
ціональному середовищі.
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Особливо це стосується короткострокового перманентного 
втручання, необхідність якого повністю заперечується неокласи-
ками та роль якого значно зменшилася у науковців, які підтриму-
ють кейнсіанську теорію. На превеликий жаль, в умовах сього-
дення, ми маємо такі розбіжності з проблеми державного інсти-
туційного регулювання у макроекономічному середовищі, але в 
той же час, мають місце конкретні протиріччя щодо пріоритетів і 
механізмів використання основних інструментів макроекономіч-
ної політики: фіскальної та грошово-кредитної.

Важливо відзначити, що практично повністю вичерпані роз-
біжності з приводу найбільшою важливості фіскальної або гро-
шово-кредитної політики для стратегічного розвитку національ-
ного макроекономічного середовища країни. На відміну від ор-
тодоксальної кейнсіанської школи, яка розглядає фіскальну полі-
тику вагомою та пріоритетною, у сучасних  реаліях розвитку на-
ціонального макроекономічного середовища пріоритет повинен 
бути відданий інструментам грошово-кредитного спрямування.

Сформована тенденція обумовлена   зміною зовнішніх умов, 
посиленням відкритості національного макроекономічного се-
редовища та розвитком глобалізаційних зрушень у господарський 
діяльності. Також необхідно відмітити, що існування об’єктивних 
причин знизило можливості маневрування відповідними бюдже-
тами та, як наслідок, застосування бюджетної політики як інстру-
менту державного інституційного регулювання  макроекономіч-
ного середовища країни. 

Основні аспекти бюджетних обмежень:
– зниження бюджетних дефіцитів;
– скорочення темпів зростання бюджетних витрат;  
– зниження податкового гніту у національному макроеконо-

мічному середовищі;
– скорочення розміру бюджетної заборгованості.
Бюджетний дефіцит показує  перевищення видатків бюджету 

над його доходною частиною та є індикатором, який свідчить 
про негативні явища та процеси у національному макроеконо-
мічному середовищі та впливає на інфляційну складову грошо-
вої одиниці країни. 
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До основних причин бюджетного дефіциту відносять: 
– соціально-економічна політика уряду, який проводить значні 

структурні зрушення та трансформації у макроекономічному се-
редовищі країни; 

– негативні, руйнівні наслідки непередбачених подій, які 
пов’язані з агресивною поведінкою зовнішнього оточення країни; 

– непередбачувана ревальвація національної валюти, яка  
має позитивний ефект у короткостроковому періоді, але формує 
ряд довгострокових макроекономічних дисбалансів, що у свою 
чергу  знижує конкурентоспроможність національних експорте-
рів-товаровиробників  та стимулює нарощування імпорту товарів, 
впливає на  невиконання плану щодо податкових платежів та при-
зводить  до зростання бюджетного дефіциту;

– зниження результатів діяльності господарського комплексу 
країни;

– інші явища та фактори, яки впливають на соціально-еконо-
мічне становище у макроекономічному середовищі країни. 

Наявність бюджетного дефіциту здебільшого є негативним 
явищем, але не свідчить про розбалансованість бюджету в цілому, 
оскільки в процесі його складання та затвердження визначаються 
джерела дефіцитного фінансування. Це складне економічне яви-
ще, у якому віддзеркалюються різні аспекти соціально-економіч-
ного розвитку у національному середовищі та підтверджує  ефек-
тивність економічної політики державних інституцій [6].

Пріоритетність інструментальної підтримки державного ін-
ституційного регулювання макроекономічного середовища краї-
ни також визначається вибором режиму валютного курсу. Відо-
мий канадський вчений-економіст Роберт Александер Мандел  у 
своїх роботах запропонував модель, яка відображає залежність 
грошово-кредитної та фіскальної від зміни режиму валютного 
курсу. Також він наголошував, що міжнародні фінансові потоки 
можуть впливати на здатність національних державних інститу-
цій керувати їх макроекономічних середовищем шляхом корегу-
вання відсоткових ставок і бюджетно-податкової  політики.

Міжнародна валютна система, яка регулювала національні 
валютні курси була за початкова при підписанні  Бреттон-Вуд-
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ської угоди, яка забезпечила стабілізацію національних валютних 
курсів, а золото та американський долар почав використовувати-
ся як інструмент міжнародних розрахунків і валютних резервів. 
Вона дозволила у міжнародному макроекономічному середовищі 
дотримуватися узгодженого грошово-кредитного порядку при-
значеного для регулювання фінансово-економічних  відносин 
між незалежними суб’єктами міжнародного простру. Основний 
аспект Бреттон-Вудської угоди – національна інституційна під-
тримка валютного курс обміну в межах (± 1 %) та прив’язка його 
до монетарного золота, що дозволило подолати тимчасові дис-
пропорції платежів  після другої світової війни.

При фіксовано-бюджетному режимі валютного курсу збільшу-
ється ефективність фіскальної політики та знижується роль гро-
шово-кредитних інструментів. При гнучких валютних курсах та 
лібералізації фінансово-кредитних  потоків пріоритетність мають 
інструменти грошово-кредитного спрямування, фіскальні політи-
ка відходить на другорядну позицію.

Таким чином, якщо раніше кейнсіанство віддавало пріоритет 
інструментам фіскального спрямування, то у сучасних трансфор-
маційних умовах пріоритетною складовою державного інститу-
ційного регулювання є грошово-кредитна політика, яку забезпе-
чує та впроваджує національний банк країни.

Пріоритетними цілями сучасної грошово-кредитної політики 
в країні є:

– забезпечення цінової стабільності у національному макро-
економічному середовищі за рахунок застосування монетарного 
режиму інфляційного таргетування;

– сприяння фінансово-економічній стабільності у національ-
ному макроекономічному середовищі;

 – забезпечення стійких темпів фінансово-економічного зрос-
тання у національному макроекономічному середовищі;

– підтримка фінансово-економічної політики Кабінету Міні-
стрів України.

Поліцентризм у міжнародній фінансово-економічній системі 
ХХ–ХХІ ст. зайшов у  суперечність із заснованим на монопольній 
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позиції американського долара моноцентризмом у сфері міжна-
родних валютних відносин, що у свою чергу вплинуло на  ство-
рення глобальної, достатньо ефективної міжнародної  валютної 
системи, яка застосовує міжнародні платіжні засоби – Спеціальні 
права запозичення (SDR – Special Drawing Rights) та забезпечило 
перехід до плаваючих валютних курсів та заміна валютного пари-
тету «валютним кошиком SDR». 

Під егідою Міжнародного валютного фонду у 1970 році були 
випущені в обіг перші спеціальні права запозичення, а їх вартість 
визначалася середньозваженою величиною ринкового курсу «ва-
лютного кошику SDR»  шістнадцяті провідних валют світу. 

Спеціальні права запозичення – це інтегрований фінансовий 
інструмент Міжнародного валютного фонду, який має резервні та 
платіжні ознаки. Емітуються Спеціальні права запозичення тіль-
ки у безготівковій формі у вигляді записів на рахунках, які від-
криті у банківських установах.

Основна мета створення Спеціальних прав запозичення: по-
долання парадоксу Тріффіна в межах Бретон-Вудскої валютної 
системи – протиріччя між глобальним характером використання 
та національною природою валютних одиниць. Країні, що брала 
участь у цій системі, потрібні були офіційні резерви – урядові або 
центральні банківські капіталовкладення у формі золота і загаль-
ноприйнятих іноземних валют, які могли б бути використані, щоб 
донести чисту валюту на міжнародний валютний ринок, з метою 
збереження його обмінного курсу[10].

З 1 жовтня 2016 року валютний кошик  Спеціальних прав запо-
зичення  забезпечується п’ятьма  провідними валютами глобаль-
ного простору:

– 0,58252 американського долара (41,73 %);
– 0,38671 євро (30,93 %); 
 – 1,0174 юаня (10,92 %);
– 11,9 ієни (8,33 %);
– 0,085946 фунта стерлінгів (8,09 ;).
У сучасних реаліях функціонування міжнародної грошово-

кредитної системи, Спеціальні права запозичення мають досить 
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обмежену сферу використання та є резервним активом, з функціо-
нальною ознакою розрахункової грошової одиниці Міжнародного 
валютного фонду  та інших міжнародних фінансових інституцій.

На рис. 1 представлена динаміка Спеціальних прав запози-
чення за період 2014–2019 рр. (за 100 одиниць), яка сформована 
за даними Національного банку України. На 1 січня 2018 року 
вартість ста одиниць Спеціальних прав запозичення складала  
3987,51 грн., а на 1 жовтня 2019 року – 3298,86 грн. Аналітич-
ні дані свідчать про поступове збільшення вартості національної 
валюти по відношенню до валютного кошику спеціальних прав 
запозичення, що позитивно впливає на підвищення купівельної 
спроможності національної валюти  та сприяє фінансовій ста-
більності у  макроекономічному середовищі країни.

   

Рис. 1. Динаміка Спеціальних прав запозичення  за період  
2014–2019 рр. (за 100 одиниць)

Джерело: побудовано автором за даними Національного банку 
України.
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Таким чином, спеціальні права запозичення – це сучасний ін-
струментарій, який забезпечує міжнародні валютні розрахунки у 
глобальному макроекономічному середовищі та підтримує гро-
шово-кредитні відносини між країнами.

Національна грошово-кредитна політика з урахуванням ма-
кроекономічного контексту повинна підтримати стійкі темпи 
економічного зростання  в країні та забезпечити інноваційно-ін-
вестиційну підтримку розмаїтого конгломерату у національному 
середовищі.

У 2018–2019 роках зростання національної економіки посту-
пово збільшується і наближатиметься до пріоритетного темпу 
зростання 5-7 %, що забезпечить сталий розвиток країни та під-
вищення соціальних стандартів життя у суспільстві, а сучасна та 
адекватна грошово-кредитна (монетарна) політика повинна цьо-
му сприяти.

Інноваційні аспекти, обсяги інвестицій та потенціал зростання 
у національному макроекономічному середовищі повинні суттє-
во збільшитися в разі проведення необхідних трансформаційних 
змін,  у тому числі підвищення якості функціонування регулюю-
чих інституцій, дідживатілізації  процесів регулювання й управ-
ління, підвищення рівня захисту прав приватної та інтелектуаль-
ної власності, зниження рівня корупції, підвищення ефективності 
фінансового сектору, який сприятиме розвитку підприємницької 
діяльності в країні тощо.

Висновки  та пропозиції. Таким чином, регулювання процесів 
у макроекономічному середовищі в умовах перманентної турбу-
лентності та під впливом значних ризиків актуалізувало завдання 
всебічного дослідження надскладних, турбулентних, мультилате-
ральних і багаторівневих взаємозалежностей процесів глобалі-
зації та державного інституційного регулювання. Тому, усвідом-
лення динаміки їх взаємозв’язку та взаємодії має особливе зна-
чення для поглиблення розуміння сучасних тенденцій розвитку 
механізмів та моделей державного інституційного регулювання 
та теоретико-методологічного обґрунтування проведення реформ 
інституційного втручання у національному середовищі. Одним з 
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дискусійних питань залишається адекватність національної гро-
шово-кредитної політики в умовах глобалізації та вибір режиму 
формування валютного курсу, від якого залежить її ефективність.   
Плаваючий режим валютного курсу у національному макроеко-
номічному середовищі є бажаним для економіки країни та стиму-
лює розвиток конкурентного середовища. 

Суттєвим напрямом глобальних зсувів виступає зміна владних 
систем, моделей і механізмів, які забезпечують формування су-
часних адекватних організаційно-функціональних структур дер-
жавного інституційного регулювання, для виокремлення яких ще 
не віднайдено сталих та домінуючих дефініцій.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье исследуются приоритетные аспекты государственного институ-
ционального регулирования открытой экономики в современных трансформаци-
онных условиях. Обосновано, что эволюция макроэкономической теории должна 
осуществляться не с позиции возникновения и развития различных теоретических 
направлений, а с точки зрения отдельного исследования теоретической основы и 
комплекса определенного круга вопросов, затрагивающих непосредственно инсти-
туциональное регулирование национальной макроэкономической среды. Доказа-
но, что современные национальные государства становятся локальными единица-
ми власти в международной глобальной системе, в которой определяющую роль 
играют денежно-кредитные рынки и транснациональные предпринимательские 
структуры. Определены основные приоритеты глобальных транснациональных 
субъектов хозяйствования. Выяснено, что регулирование процессов в макроэконо-
мической среде в условиях перманентного турбулентности и под влиянием значи-
тельных рисков актуализировало задачу всестороннего исследования сверхслож-
ных, турбулентных, мультилатеральной и многоуровневых взаимозависимостей 
процессов глобализации и государственного институционального регулирования. 
Доказано, что в современных реалиях развития национальной макроэкономиче-
ской среды приоритет должен быть отдан инструментам денежно-кредитного на-
правления в системе государственного институционального регулирования откры-
той экономики. Выделены приоритетные цели современной денежно-кредитной 
политики в национальной макроэкономической среде.

Ключевые слова: государственное институциональное регулирование; 
денежно-кредитная политика; глобализация; макроэкономическая среда.
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PRIORITY ASPECTS OF STATE INSTITUTIONAL 
REGULATION OF OPEN ECONOMY IN MODERN 
TRANSFORMATION CONDITIONS

Priority aspects of the state institutional regulation of an open economy under 
contemporary transformational conditions are explored in the article. It is substantiated 
that the evolution of macroeconomic theory should be carried out not from the point of 
view of origin and development of different theoretical directions, but from the point of 
view of a separate study of the theoretical basis and complex of a certain range of issues 
that affect directly the institutional regulation of the national macroeconomic environ-
ment. It is proved that modern nation-states are becoming local units of power in the in-
ternational global system, in which money markets and transnational business structures 
play a decisive role. The main priorities of global transnational businesses are identified. 
It was found that the regulation of processes in the macroeconomic environment in the 
conditions of permanent turbulence and under the influence of significant risks actual-
ized the task of a comprehensive study of the complex, turbulent, multilateral and mul-
tilevel interdependencies of globalization processes and state institutional regulation. It 
is proved that in the current realities of the development of the national macroeconomic 
environment, priority should be given to monetary policy instruments in the system of 
state institutional regulation of an open economy. 

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.

Regulation of processes in the macroeconomic environment in the conditions 
of permanent turbulence and under the influence of significant risks has actualized the 
task of comprehensive study of the complex, turbulent, multilateral and multilevel in-
terdependencies of globalization processes and state institutional regulation. Therefore, 
awareness of the dynamics of their interconnection and interaction is of particular impor-
tance for deepening understanding of current trends in the development of mechanisms 
and models of state institutional regulation and theoretical and methodological substan-
tiation of the implementation of institutional interventions in the national environment. 
One of the debating issues is the adequacy of the national monetary policy in the context 
of globalization and the choice of the exchange rate formation mode on which its ef-
fectiveness depends. A floating exchange rate regime in the national macroeconomic 
environment is desirable for the country’s economy and stimulates the development of a 
competitive environment. A significant direction of global shifts is the change of power 
systems, models and mechanisms that ensure the formation of modern adequate organi-
zational and functional structures of state institutional regulation, for the separation of 
which have not yet found stable and dominant definitions.

The priority objectives of the current monetary policy in the national macroeco-
nomic environment are identified.

Key words: state institutional regulation; monetary policy; globalization; mac-
roeconomic environment.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ 
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються пріоритетні напрямки підготовки управлінських кадрів в 
Україні. Звертається увага на проблеми управлінської підготовки з позицій ефективності 
і результативності цієї діяльності. Визначаються головні ознаки якісної сучасної управ-
лінської підготовки. Доводиться необхідність врахування під час підготовки менеджерів 
нових умов розвитку інноваційного суспільства, які пов’язані з розвитком цифрової еко-
номіки. Пропонується важливі для управлінської діяльності технології визначення якості, 
які розглядають якість з позицій її ефективності і результативності. Ефективність управ-
лінської праці визначається як професійний потенціал, який повинен бути адаптований до 
процесів практичної реальності. Результативність менеджменту розглядається як фактична 
можливість досягнення поставлених тактичних і стратегічних цілей. Доводиться, що без 
адаптованої ефективності не буде потрібних результатів. Особливо визначається необхід-
ність створення законодавчих умов підготовки управлінських кадрів. Пропонується в спе-
ціальному законодавстві враховувати принципи управлінського конституціоналізму і умов 
демократичної меритократії. Звертається увага на необхідність розвитку університетської 
управлінської науки і її вплив на якість менеджмент-освіти. Розглядаються умови створен-
ня управлінської команди і формування управлінського капіталу. Доводиться необхідність 
системного розвитку управлінського ресурсу і його впливу на реформування соціально-
економічних відносин в Україні.          

Ключові слова: пріоритети управлінської підготовки; сучасна якість управ-
лінських кадрів; професійний управлінський потенціал; результативність менеджменту; 
принципи управлінського конституціоналізму; демократична меритократія; управлінська 
команда; управлінський капітал; управлінська наука; глобальна конкурентоспроможність 
менеджменту.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Визначним до-
сягненням в розвитку любого суспільства є створення системи 
якісної підготовки та практичного використання управлінських 
кадрів, які на професійній і результативній основі формують 
стратегічні орієнтири та практично  реалізовують поставлені цілі 
суспільства в контексті його соціально-економічного та іннова-
ційного зростання. Видатні професіонали менеджменту не мо-
жуть з’являтися і позитивно проявити себе в умовах закритого 
суспільства, коли запит на їх професійні якості зі сторони сус-
пільства є відсутнім. Досить важливим аспектом в цьому процесі 
є реальна потреба суспільства і його інституцій на професіона-
лізм і якість управлінської діяльності в цілому. Необхідними умо-
вами для реалізації такого підходу є системний розвиток процесу 
професіоналізації управлінської діяльності, впровадження прин-
ципів управлінського конституціоналізму, використання вагомих 
досягнень в розвитку демократичної меритократії.  Крім того, 
необхідно зауважити, що досягнення у підготовці управлінських 
кадрів напряму пов’язані з розвитком інноваційних процесів, які 
базуються, насамперед, на досягненнях фундаментальної науки 
та її сучасних новацій, які з допомогою адаптованих форм управ-
лінського супроводу стають реальними інноваціями, стверджу-
ючи тим самим розвиток інноваційної економіки і формування 
цифрового суспільства. Враховуючи трансформаційні процеси 
соціально-економічного розвитку в Україні, які є актуальними 
для сучасного розвитку суспільства, особливо важливим є процес 
визначення пріоритетів підготовки і використання управлінських 
кадрів. Управлінський ресурс є дефіцитним ресурсом, яким во-
лодіє лише невелика частка  підготовлених людей. В той же час, 
дефіцитність управлінського ресурсу визначається не відсутніс-
тю управлінців як таких, а саме відсутністю у них професійних 
системних якостей і спеціальних компетенцій, які є адаптованими 
під вирішення саме сучасних проблем розвитку окремих органі-
зацій і суспільства в цілому. Таким чином, визначення пріоритет-
них напрямків професійної підготовки управлінських кадрів та 
їх практична реалізація є актуальним завданням розвитку україн-
ського суспільства.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження про-
блем та технологій підготовки управлінських кадрів є базовою 
тенденцією дослідження професійної системи менеджменту в 
цілому, але деякі  з цих проблем є новими і мають свою певну 
специфіку з точки зору сучасного розвитку та особливостей саме 
українського контексту. У цьому випадку термін «пріоритетність» 
ми будемо розглядати як визначення тих напрямків і цілей, без 
досягнення яких якість підготовки управлінських кадрів буде не-
можливою в принципі. За такої умови, наше дослідження, у біль-
шості випадків, буде притримуватися позиції та концептуальних 
підходів таких відомих дослідників та практиків професійної сис-
теми менеджменту як Т. Блуммарт [1], П. Друкер [2], С. Каммінгс 
[3],  Е. Кузнєцов [4; 5], Ф. Малік [6], Г. Мінцберг [7], Г. Хемєл [8], 
К. Шваб [9]. 

Постановка завдання. Визначити і дати характеристику де-
яких пріоритетних напрямків підготовки управлінських кадрів 
в Україні, виходячи  з особливостей сучасного етапу розвитку 
українського суспільства та реалізації системи професіоналізації 
управлінської діяльності в умовах глобального формування про-
цесів четвертої промислової революції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна під-
готовка управлінських кадрів є досить складним та відповідаль-
ним процесом, який потребує системності на ресурсної забезпече-
ності. Особливо необхідна якість цієї підготовки в умовах четвер-
тої промислової революції  та наступаючої епохи сингулярності  
[9, с. 17–18]. В сучасних умовах професійна підготовка управ-
лінських кадрів не може бути відірваною від фундаментальної 
та прикладної науки, від соціально-позитивної практики управ-
лінського процесу в системі бізнесу, від факторної залежності 
умов глобальної конкурентоспроможності професійної системи 
менеджменту. Сьогодні не є достатнім той факт, що може бути 
досягнута регіональна, або національна конкурентоспроможність 
менеджменту, сьогодні важливим є те, що формує глобальну кон-
курентоспроможність професійного менеджменту. Повторювати 
певні ефективні зразки управлінської діяльності, які, в більшості,  
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є унікальними, все більше стає показником вашої особистої про-
фесійної неспроможності [1, с. 17]. Сучасні управлінські кадри 
повинні бути адоптовані під необхідні процеси перспективного 
розвитку на основі професійної, творчої і креативної підготовки, 
яку, в більшості випадків, дає якісна фундаментальна управлін-
ська наука, аналітика і практика. В той же час, необхідно зауважи-
ти, що фундаментальна управлінська наука повинна стати осно-
вою розвитку процесу професіоналізації управлінської діяльності 
на протязі усієї управлінської кар’єри кадрів менеджменту [4, с. 
154-156]. Зважаючи на особливу важливість професійної підго-
товки управлінських кадрів, необхідність системного характеру 
цієї роботи, використання необхідної та достатньої ресурсної 
бази, визначимо деякі пріоритетні напрямки цієї діяльності для 
сучасного українського суспільства, послідовне і, особливо, сис-
темне вирішення яких буде створювати кращі умови для профе-
сійної підготовки управлінських кадрів в Україні. 

Перше. Якісна управлінська діяльність повинна стати мен-
тальною потребою усього суспільства з розумінням системних 
дій, які можуть привести до такого стану. Зрозуміло, що реалі-
зація цієї мети має довгостроковий період досягнення, але діяти 
потрібно в досить активному режимі уже сьогодні. Як влучно за-
уважив Г. Минцберг, що нам потрібні управлінці, а не випускники 
МВА [7], маючи на увазі, що необхідно системно реорганізувати 
сучасну підготовку управлінських кадрів, яка не адаптована до 
сучасних процесів розвитку інноваційного суспільства, а потре-
ба в ефективному і результативному професійному менеджмен-
ту сьогодні тільки зростає. Справжнє досягнення поставлених, в 
цьому випадку, системних цілей напряму пов’язано з розвитком 
процесу професіоналізації управлінської діяльності з визначен-
ням критеріїв і показників ефективності (професійний потенці-
ал) і результативності (практичне досягнення поставлених цілей) 
дій кадрів менеджменту [5, с. 127–129]. Управлінська діяльність, 
яка направлена на досягнення соціально-економічного зростання 
в епоху формування цифрової економіки, не може не бути про-
фесійною та інтелектуальною з необхідним запасом адаптованої 
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ефективності та результативності, – що є результатом спеціаль-
ної, системно-організованої професійної підготовки.

Друге. Необхідно створити комплексну систему законодавства, 
яка має закріпити критерії та показники ефективності і резуль-
тативності управлінської діяльності як суспільної норми і озна-
ки професіоналізму. Це може бути закон «Про професійну підго-
товку управлінських кадрів в Україні», в якому будуть враховані 
важливі та необхідні положення щодо принципів управлінського 
конституціоналізму, особливостей сучасної демократичної мери-
тократії, професійних критеріїв якісної підготовки та практич-
ного використання управлінських кадрів, управлінської безпеки 
країни, відмінних можливостей професійного зростання управ-
лінського ресурсу для забезпечення стратегічного розвитку в 
умовах глобалізації. Досягнення таких цілей потребує системних 
зусиль усього суспільства, але саме державні інституції, в першу 
чергу, повинні розуміти стратегічну необхідність цих дій і стати 
ініціаторами цього процесу.  

Третє. Важливим фактором розвитку сучасних університетів 
стає професійний університетський менеджмент, який в повній 
мірі визначає дію двох інших факторів розвитку університетів – 
концентрація якісного  професорсько-викладацького складу та 
контингенту найкращих студентів, а також, забезпечення та роз-
ширене відновлення ресурсної бази на інноваційній основі. Роз-
виток університетського менеджменту, в повній мірі, буде сприя-
ти розвитку управлінської науки і всієї університетської науки в 
цілому, а також, визначати стратегію і тактику розвитку наукової 
та освітньої інфраструктури університету. В таких умовах універ-
ситети реально стають центрами інноваційного розвитку регіону 
і держави, визначають можливості ефективної взаємодії науки, 
освіти та бізнесу.

Четверте. Для більшого розуміння змісту університетської  
менеджмент-освіти та системи післядипломного професійного 
управлінського навчання управлінських кадрів важливо зазначи-
ти необхідність розвитку широкої взаємодії університету з бізнес-
спільнотою, в першу чергу, свого регіону. Ця обставина є важли-
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вою саме тому, що розвиток процесу професіоналізації управ-
лінської діяльності доводить, також, необхідність постійної сис-
темної професіоналізації усіх університетських спеціальностей, 
які визначають пріоритети розвитку інноваційної економіки і її 
сучасного цифрового спрямування [9, с. 30-34]. Форми взаємодії 
бізнесу і університетів можуть біти різними, але головне – вони 
мають бути постійними і системними з врахуванням необхідної 
і достатньої мотивації усіх учасників цього процесу до подаль-
шої взаємодії.

П’яте. В університеті майбутній менеджер повинен отримати 
професійну управлінську освіту (як правило, на основі фундамен-
тальної економічної підготовки), а потім, пройшовши адаптацій-
ну підготовку для управлінської діяльності в конкретній організа-
ції, він може стати якісним фахівцем для цієї організації і своїми 
професійними знаннями впливати на результативність діяльності 
цієї організації. Функціональна ротація, зміна посади в ієрархії 
організації потребує знову спеціального адаптаційного навчання 
для управлінського персоналу. Керівництву організації-робото-
давцю необхідно знати, що якісний професійний фахівець – це 
те, що вони створюють самі в результаті його спеціальної профе-
сійної підготовки [6, с. 47–48]. В цьому випадку пошук повністю 
готового фахівця, який не потребує адаптації через професійне 
навчання, є помилкою, яка народжує міфи управлінської пове-
дінки. Серед таких міфічних ситуацій є, також, та, яка визначає, 
що якісний менеджер на одному рівні ієрархії організації завжди 
може бути якісним, наприклад, на більш високому рівні цієї іє-
рархії. Лідерам організації необхідно знати професійну стелю 
свої підлеглих та, розуміючи їх бажання до кар’єрного зростання, 
важливо знати до якої стіни і на яку висоту треба прислонити їх 
кар’єрну драбину. 

Виходячи з таких обставин, визначимо головні пріоритети, 
власне, розвитку деяких основних напрямків сучасної підготовки 
управлінських кадрів:

Важливо структурно і функціонально знати специфіку управ-
лінської діяльності лінійного і функціонального управлінського 
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персоналу в контексті ієрархії організації. Для цього необхідно 
розробляти і вивчати технологічні методики для певних посад лі-
нійного і функціонального управлінського персоналу, враховую-
чи інноваційних вектор розвитку і умови постійної необхідності 
підвищення управлінських компетенції і знань менеджменту. 

Управлінських персонал необхідно підбирати таким чином, 
щоб професійні та інтелектуальні його здібності давали змогу для 
організації не стільки індивідуального професійного навчання, 
скільки у складі управлінської команди і на пришвидшеній осно-
ві [4, с. 377]. Це стає можливим, коли управлінських персонал має 
високий рівень професійної фундаментальної підготовки, володіє 
певним професійним інтелектом і професійною культурою, має 
розвинути звички до професійної комунікації.

Результативна управлінська команда досягає формату управ-
лінського капіталу, коли її члени і, особливо, лідери розуміють 
в повному обсязі специфіку управлінського процесу в конкрет-
ній організації, системно визначають необхідні фактори впливу, 
динаміку поповнення інформаційної бази для прийняття управ-
лінських рішень, визначають необхідний розподіл управлінських 
повноважень в режимі централізації і децентралізації діяльності, 
мають необмежені ресурси і використовують їх в обмеженому 
контуром управління режимі [8, с. 166].

Зрозуміло, що сучасний формат підготовки управлінських ка-
дрів, у більшості випадків, може удосконалюватися на основі ін-
новаційних наукових розробок і  спеціалізованих технологій, які 
дає управлінська наука. Важливо зазначити, що вона стає резуль-
тативною, коли формується команда дослідників, які в результаті 
структурно-функціонального об’єднання професійного інтелекту 
та інноваційної ресурсної бази створюють якісні спеціалізовані 
технології управлінського супроводу різноманітних процесів су-
часного розвитку суспільства.   

Висновки та пропозиції. Таким чином, дослідження пріори-
тетних напрямків професійної підготовки управлінських кадрів в 
Україні показують, що ця підготовка не має системного характе-
ру і потребує якісних змін в системі управлінської освіти і про-
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фесійної управлінської підготовки діючих управлінських кадрів. 
Необхідні зміни стосуються, в першу чергу, управлінської науки, 
яка іще не стала фундаментом процесу професіоналізації управ-
лінської діяльності в Україні. Кадрова політика усіх рівнів не бу-
дується на принципах професіоналізму, культурних та мотивацій-
них цінностей українського суспільства.

В той же час, необхідність ефективного і результативного ме-
неджменту зростає, а його відсутність стає загрозливим негатив-
ним фактором для розвитку суспільства, яке все більше потре-
бує якісних форм соціально-економічного розвитку і досягнення 
історичних цілей для створення якісних цивілізованих умов для 
життя людей.

Нами запропоновано пріоритетні напрямки розвитку цих про-
цесів і визначені деякі фактори, які стримують цей розвиток. На 
нашу думку, створення умов для розвитку процесу професіона-
лізації управлінської діяльності дасть можливість суттєвим чи-
ном покращити реформування соціально-економічних відносин 
в Україні, а якість підготовки і практичного використання управ-
лінських кадрів зробить процес позитивного реформування не-
зворотним.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В УКРАИНЕ

В статье рассматриваются приоритетные направления подготовки управ-
ленческих кадров в Украине. Обращается внимание на проблемы управленческой 
подготовки с позиций эффективности и результативности этой деятельности. 
Определяются главные признаки качественной современной управленческой под-
готовки. Доказывается необходимость учета при подготовке менеджеров новых 
условий развития инновационного общества, связанных с развитием цифровой 
экономики. Предлагаются важные для управленческой деятельности технологии 
определения качества, которые рассматривают качество с точки зрения ее эффек-
тивности и результативности. Эффективность управленческого труда определяет-
ся как профессиональный потенциал, который должен быть адаптирован к про-
цессам практической реальности. Результативность менеджмента рассматривается 
как фактическая возможность достижения поставленных тактических и страте-
гических целей. Доказывается, что без адаптированной эффективности не будет 
нужных результатов. Особенно определяется необходимость создания законода-
тельных условий подготовки управленческих кадров. Предлагается в специальном 
законодательстве учитывать принципы управленческого конституционализма и 
условий демократической меритократии. Обращается внимание на необходимость 
развития университетской управленческой науки и ее влияния на качество менед-
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жмент-образования. Рассматриваются условия создания управленческой команды 
и формирования управленческого капитала. Доказывается необходимость систем-
ного развития управленческого ресурса и его влияния на реформирование социаль-
но-экономических отношений в Украине.
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PRIORITY AREAS OF PREPARATION 
MANAGEMENT STAFF IN UKRAINE

The article deals with the priority directions of management training in Ukraine. 
Attention is paid to the problems of management training in terms of efficiency and effec-
tiveness of this activity. The main features of high-quality modern management training 
are identified. It is necessary to take into account in preparing managers the new condi-
tions of development of innovative society, which are related to the development of the 
digital economy. Quality management technologies important for management are con-
sidered, which consider quality from the point of view of its efficiency and effectiveness. 
The effectiveness of managerial work is defined as professional potential, which must be 
adapted to the processes of practical reality. Management effectiveness is considered as 
a real opportunity to achieve the set tactical and strategic goals. It is argued that without 
adapted performance, no results will be required. Particularly determined is the need to 
create legislative conditions for training management personnel. It is proposed in special 
legislation to take into account the principles of managerial constitutionalism and condi-
tions of democratic meritocracy. Attention is drawn to the need for the development of 
university management science and its impact on the quality of management education. 
The conditions of creation of management team and formation of management capital 
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are considered. The necessity of systematic development of the administrative resource 
and its influence on the reform of socio-economic relations in Ukraine is proved.

Key words: priorities of managerial training; modern quality of managerial per-
sonnel; professional managerial potential; effectiveness of management; principles of 
managerial constitutionalism; democratic meritocracy; management team; managerial 
capital; management science; global competitiveness of management.
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Інформація для авторів

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практи-
ка управління» є професійним виданням, яке було засновано у 1998 р. В 
2013 році видання було пере реєстровано. Свідоцтво про державну реє-
страцію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19765-9565 Р 
від 15 березня 2013 року. Міжнародний стандартний серійний номер ви-
дання: ISSN 2413-9998.

Збірник наукових праць реферується РЖ «Джерело», індексуєть-
ся в міжнародній базі даних Index Copernicus Journals Master List  
(ICV 2015 : 50.60).

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.
При написанні статей слід враховувати Постанову № 7-05/1 від 

15.01.2003 Президії ВАК «Про підвищення вимог до професійних ви-
дань, внесених до переліку ВАК України». До друку приймаються статті, 
що відповідають вимогам ВАК та включають такі елементи: постанов-
ка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими і 
практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, що 
присвячено проблемі і на які спирається автор; виділення невирішених 
проблем, яким присвячена стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямку. 

Статті подаються за тематикою, яка відповідає концепції та назві на-
укової збірки.

Технічні вимоги до оформлення наукової статті:
	 загальний обсяг статті – до 20 сторінок. Обсяг основного тек-

сту статті має бути не менше 8 сторінок;
	 стандарти: бумага формату А4; орієнтація – книжкова; шрифт 

набору – Times New Roman; назва, текст статті, додатки – кегль 14 pt, 
міжрядковий інтервал – 1; відомості про автора, анотації, ключові сло-
ва, резюме, список літератури – кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1; 
поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; сто-
рінки без нумерації. Абзац – 1,25 см. Стиль – Normal;
	 стаття набирається по всій ширині абзацу в один стовпчик;
	 заголовки таблиць та їх номери оформлюються з нового рядка, 

праворуч по тексту; назва самої таблиці наводиться в окремому рядку, 
по центру сторінки;
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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.

Довідка про автора
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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 
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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-
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цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори матеріалів. Рукописи статей та електронні 
носії авторам не повертаються. 

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується.  
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якщо автори використовували роботи та / або вислови інших людей, 
вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат.
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