
Міністерство освіти і науки України 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 Економіко-правовий факультет  

РИНКОВА 
ЕКОНОМІКА: 
Сучасна теорія  
і практика управління 

 
Збірник наукових праць 

 
 

ТОМ 14. Випуск 3 (31) 
 
 

Виходить 3 рази на рік 

Засновано у вересні 1998 року 

 

 

 
 
 
 
 

ОДЕСА  
ОНУ 
2015 

ТОМ 19. Випуск 1 (44)

2020



Збірник наукових праць реферується РЖ «Джерело», індексується в міжнародній базі 
даних Index Copernicus Journals Master List (ICV 2015 : 50.60).

Редакційна колегія:
Е. А. Кузнєцов, д-р екон. наук, проф. (головний редактор); Є. І. Маслен-
ніков, д-р екон. наук, проф. (заступник головного редактора); В. І. Борщ, 
канд. екон. наук, доц. (відповідальний секретар); Г. М. Запша, д-р екон. наук, 
проф.; В. І. Захарченко, д-р екон. наук, проф.; Н. В. Захарченко, д-р екон. наук, 
доц.; І. А. Ломачинська, канд. екон. наук, доц.; І. М. Нєнно, д-р екон. наук, доц.; 
О. В. Побережець, д-р екон. наук, проф.; М. П. Сахацький, д-р. екон. наук, проф.; 
Ю. М. Сафонов, д-р. екон. наук, проф.; С. О. Якубовський, д-р. екон. наук, 
проф.; Гаргасас Аудрюс, д-р екон., проф. Університет Олександраса Стульгін-
скіса (м. Каунас), Литва; Жан-Поль Гішар, д-р екон., проф. Університет Ніц-
ци – Софія Антиполіс (м. Ніцца), Франція; Олександр Грибінча, д-р екон. наук, 
проф. Міжнародний незалежний університет Молдови (м. Кишинів), Молдова; 
Олав Аарна д-р екон. наук, проф. Естонська бізнес-школа (м. Таллінн), Естонія.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.
Серія КВ № 19765-9565 Р від 15 березня 2013 року.

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» 
включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук 

(категорія «Б») на підставі Наказу МОН України № 612 від 07.05.2019 року.

Всі статті проходять обов’язкову процедуру  
внутрішнього та зовнішнього рецензування.

   Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. Т. 19, 
Вип. 1 (44) : збірка наукових праць. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, 2020. – 312 с.

У збірнику наукових праць розглядаються організаційно-економічні та ор-
ганізаційно-правові проблеми розвитку економіки та права в Україні.

Аналіз динаміки проводиться з точки зору дослідження ефективності 
управління та знаходження пріоритетів соціально-економічної політики для 
українського суспіль ства в період ринкової трансформації. Аналіз сучасного 
стану правової системи Укра їни проводиться з точки зору поліпшення ефек-
тивності чинного законодавства, його відповідності соціальним потребам, 
науковим надбанням та досвіду право застосовної діяльності.

Для студентів, аспіратів, викладачів вищих навчальних закладів, держав-
них службовців, підприємців і менеджерів.

© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020

Друкується за рішенням вченої ради  
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.  

Протокол № 6 від 25.02.2020 року.



Ministry of education and science of Ukraine 
Odesa I. I. Mechnykov National University  

Faculty of Economics and Law 
 

MARKET 
 

ECONOMY: 
Modern management theory 
and practice  

 
Collection of scientific works 

 
 

Volume 14. Issue 3 (31) 
 
 

Publication frequency – three times per year 

Founded in September, 1998 

 

 

 
 
 

 
ODESA 

ONU 
2015 

Volume 19. Issue 1 (44)

2020



The collection of scientific works is printed by the resolution of Academic Council 
of  Odesa I. I. Mechnykov National University. 

Protocol № 6  from 25th of February 2020

The collection of scientific works is reviewed by RJ «Djerelo» and included in the 
Іnternаtional Base Index Copernicus Journals Master List (ICV 2015 : 50.60).

Editorial board:

E. A. Kuznietsov, Doctor of Economic Sciences, Prof. (chief editor); 
Ye. I. Maslennikov, Doctor of Economic Sciences, Prof. (assistant of chief editor); 
V. I. Borshch, PhD in Economics, Associate Prof. (executive secretary); H. M. Zapsha, 
Doctor of Economic Sciences, Prof.; V. I. Zakharchenko, Doctor of Economic 
Sciences, Prof.; N. V. Zakharchenko, Doctor of Economic sciences  Associate Prof.; 
I. A.  Lomachynska, PhD in Economics, Associate Prof.; I. M. Nyenno, Doctor of 
Economic Sciences, Associate Prof.; O. V. Poberezhets, Doctor of Economic Sciences, 
Prof.; M. P. Sakhatskyi, Doctor of Economic Sciences, Prof.; Yu. M. Safonov, Doctor 
of Economic Sciences, Prof.; S. O. Yakubovskyi, Doctor of Economic Sciences, Prof.; 
Jean-Paul Guichard, Doctor of Economic Sciences, Prof., Université Nice – Sophia 
Antipolis (Nice, France); Alexander Gribinchea, Doctor of Economic Sciences, 
Prof., Free International University of Moldova (Chisinau, Republic of Moldova);  
Olav Aarna, Doctor of Economic Sciences, Prof., Estonian Business School, (Tallinn, 
Estonia).

Certificate of state registration of the print media
Series KV № 19765-9565 Р dated March, 26, 2013.

All articles are liable for the obligatory 
internal and external reviewing procedures.

   Market Economy: Modern Management Theory and Practice. Vol. 19, Is-
sue 1 (44) : collection of scientific works. – Odesa : Odesa I. I. Mechnykov 
National University, 2019. – 312 p. 

Organizational, economic, organizational and legal problems of eco-
nomics and law development in Ukraine are considered in the collection of 
scientific works.

Analysis of dynamics is provided in terms of management effectiveness 
research and priorities of social and economic politics determination for 
the Ukrainian society during the market transformation period. Analysis of 
Ukrainain law system’s modern state is carried out in the view of valid legal 
system effectiveness improvement, its corerespondance with social needs, 
scientific achievements and enforcement experience.  

Collection of scientific works is useful for students, postgraduates, teach-
ing and academic staff, state employee, entrepreneurs and managers.    

© Odesa I. I. Mechnykov National University, 2020



5

ЗМІСТ

Е. А. Кузнєцов, З. В. Кузнєцова
Сингулярність як фактор інтегрального розвитку 
управлінського капіталу ................................................................ 9

Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова
Формування портфелю компетентностей як управлінський 
чинник підвищення якості розвитку людського капіталу 
закладів вищої освіти .................................................................. 34

В. І. Захарченко, М. М. Меркулов
Удосконалення оцінки ефективності організації промислових 
виробничих систем ...................................................................... 48

О. А. Князева, М. А. Дем’янчук  
Оцінка ефективності інтеграції інфраструктури ІКТ 
з іншими інфраструктурними об’єктами ................................... 65

С. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, М. А. Заєць
Управління формуванням регіональної інноваційної 
інфраструктури ............................................................................. 88

О. В. Балахонова
Методичні підходи до оцінки ефективності створення 
інноваційного кластера .............................................................. 102

Т. В. Деркач
Методичне забезпечення орієнтованого на результат бюджетування 
в системі місцевого самоврядування .......................................... 122

В. І. Борщ
Ринок охорони здоров’я України: аналіз сучасного стану 
розвитку ...................................................................................... 140

Ю. Л. Грінченко
Передумови та цілі розвитку авіаційної галузі України......... 160

А. Г. Іващенко
Концептуальна оптимізація гнучкого машинобудівного 
виробництва ................................................................................ 189



ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

6

В. В. Лаптєва
Формування механізму управління якістю на торгівельних 
підприємствах ............................................................................. 204

Н. В. Орлова, А. О. Костюк
Конкурентна структура ринку мобільного зв’язку України: 
чи неминуча олігополія? ........................................................... 223

О. В. Рудінська, Т. І. Сорокова
Проблеми залучення інвестицій на ринку міжнародного 
туризму ........................................................................................ 241

В. П. Дюков
Браузерна комп’ютерна ділова гра як інтерактивне 
середовище навчання менеджерів ............................................ 255

Д. О. Мельниченко
Інформаційний маркетинг у прогнозуванні появи нових 
технологій ................................................................................... 270

О. Р. Павлович
Дослідницькі університети: ключові фактори 
конкурентоспроможності .......................................................... 282

О. І. Полотнянко
Деякі аспекти макроекономічної підготовки управлінських 
кадрів  .......................................................................................... 295

Правила для авторів ................................................................ 309



7

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

CONTENTS

Е. А. Кuznietsov, Z. V. Kuznetsova
Singularity as a factor of integral development of the managerial 
capital ............................................................................................... 9

N. A. Tyukhtenko, K. M. Syniakova
Forming the competencies portfolio as a factor for improving 
the quality of human capital development in higher educational 
institutions ...................................................................................... 34

V. I. Zakharchenko, M. M. Merkulov
Improving the assessment of organization of industrial production 
systems’ efficiency ......................................................................... 48

O. А. Kniazieva, M. А. Demianchuk
Evaluation of the effectiveness of integration of ICT 
infrastructure with other infrastructural objects ............................. 65

S. B. Kolodinsky, O. V. Zakharchenko, N. A. Zaets 
Managing the formation of regional innovative infrastructure ........ 88

A. V. Balakhonova
Methodical approaches to assessment of efficiency of creating 
an innovative cluster .................................................................... 102

T. V. Derkach
Methodical support of results-oriented budgeting in the local 
self-governance system ................................................................ 122

V. I. Borshch
Healthcare market in Ukraine: the modern conditions and 
trends of its development ............................................................. 140

Yu. L. Hrinchenko
Prerequisites and goals for development of the aviation industry 
in Ukraine ..................................................................................... 160



ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

8

A. G. Ivachenko
Conceptual optimization of flexible machine building production ....... 189

V. V. Lapteva
Forming the mechanism of quality management at the trade 
enterprise ...................................................................................... 204

N. V. Orlova, A. А. Kostiuk
Competitive structure of Ukrainian mobile communication 
market: is oligopoly unavoidable? ............................................... 223

O. V. Rudinska, T. I. Sorokova
Issues of investment attraction in the market of international 
tourism .......................................................................................... 241

V. P. Diukov
Browser-based computer business game as an interactive learning 
environment for managers ........................................................... 255

D. O. Melnychenko
Information marketing in the forecast of the emergence of new 
technologies ................................................................................. 270

A. R. Pavlovich
Research universities: key factors of competitiveness ................. 282

O. I. Polotnyanko
Some aspects of macroeconomic preparation management staff ..... 295

Information for authors ............................................................ 309



9

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

УДК  658:001.8(477) 
DOI: 10.18524/2413-9998/2020.1(44).198349 

Е. А. Кузнєцов, 
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту та інновацій
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
e-mail: edkuznietsov@gmail.com

З. В. Кузнєцова,
кандидат юридичний наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права та правосуддя
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна 
e-mail: zoya.kuznietsova@gmail.com

СИНГУЛЯРНІСТЬ ЯК ФАКТОР 
ІНТЕГРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
УПРАВЛІНСЬКОГО КАПІТАЛУ

У статті розглядаються проблеми розвитку професійного менеджменту і процеси 
його інноваційної динаміки. Визначаються особливості розвитку якісних форм капіталі-
зації інтелектуальних управлінських ресурсів. Звертається основна увага на формування і 
сучасний розвиток управлінського капіталу, як якісної форми професійного менеджменту, 
адаптованої під реальні процеси розвитку інноваційного суспільства. Доводиться необхід-
ність дослідження процесу взаємодії між розвитком штучного інтелекту і системи профе-
сійного менеджменту. Наводяться приклади адекватного прояву професійного потенціалу 
менеджменту до результативного вирішення виникаючих проблем сучасного суспільства. 
Проводиться порівняльний аналіз наукових підходів до вирішення майбутнього менедж-
менту. Аналізується система взаємозв’язку у розвитку штучного інтелекту, процесів син-
гулярності і розвитку професійного менеджменту. Розглядається вплив сингулярності на 
формування та інноваційний розвиток управлінського капіталу. Визначаються базові умо-
ви інтегрального розвитку управлінського капіталу. Доказується, що процес досягнення 
сингулярності має систему факторного впливу на інтегральний розвиток управлінського 
капіталу. Пропонується звернути особливу увагу на систему професійної підготовки управ-
лінських кадрів для нової реальності, пов’язаної з розвитком процесів четвертої промисло-
вої революції в епоху сингулярності. 

Ключові слова: професійний менеджмент; управлінський капітал; інтегральний 
розвиток менеджменту; якість і результативність менеджменту; штучний інтелект; четвер-
та промислова революція; майбутнє менеджменту; хвильова концепція розвитку штучного 
інтелекту; проблеми розвитку і дослідження штучного інтелекту; сингулярність; автоном-
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ний штучний інтелект; сингулярність як фактор розвитку менеджменту; сучасні пріорите-
ти професійного менеджменту.

    
Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім ча-

сом більшість людей погоджуються з тим, що головна небезпека 
виживанню людського роду пов’язана з діяльністю самої людини. 
При цьому, в останні півстоліття ця небезпека зросла в рази. По-
явилися нові технологічні засоби, які досить ефективно можуть 
зруйнувати гармонію, безпеку і радість життя сучасної людини. 
Особливо реалії безпечного життя людини порушують прогно-
зи щодо розвитку штучного інтелекту та його використання для 
любої агресивної дії. З часом, спектр цих агресивних дій може 
розширятися самими машинами зі штучним інтелектом, без уваги 
до думки людей. До того ж, люди за час своєї історичної еволю-
ції не так активно боролись зі своїми недоліками, як цей процес 
проходив для технологічної еволюції, – якість розвитку науки,  
техніки та інноваційного виробництва мав свою логічну систему 
удосконалення. Сутність людських якостей, – негативних і пози-
тивних, змінювалась не так активно, або зовсім не змінювалась, 
лише трансформувалась в сучасні форми прояву. Людина, маючи 
свій набір якостей, може використовувати машини з розвинутими 
формами штучного інтелекту на свою користь, яка не завжди буде 
співпадати з потребами позитивного розвитку суспільства. 

Без сумніву, мозок людини – одне з найбільш видатних досяг-
нень еволюції. Ми завжди будемо вдячні тим геніальним людям, 
які створили наш сучасний технологічний світ. Але на жаль, не 
дивлячись на всі чудові властивості людського мозку, він воло-
діє і декількома не дуже бажаними якостями. Особливо необхідно 
звернути увагу на те, що досягнута в результаті еволюції глибо-
ка спеціалізація зазвичай пригнічує інші можливості, відсутність 
яких не дають розвиватися процесу повного формування особис-
тості людини. Як визначає автор книги «Еволюція особистості» 
М. Чиксентмихайи:  «Наш мозок – це потужний комп’ютер, у яко-
му серед іншого є програма на те, щоб ставити перешкоди на шля-
ху істинного сприйняття реальності. І перша з них – сама нервова 
система. Чим глибше ми пізнаємо роботу розуму, тим більше ро-
зуміємо, що фільтру, через який ми сприймаємо світ, властиві де-
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які специфічні особливості. І поки ми не вивчимо їх, наші думки 
і дії будуть залишатися поза справжнього свідомого контролю» 
[15, с. 49]. Цей факт залишається досить важливим для розуміння 
еволюції людини, особливо якщо вона займається інтелектуаль-
ною працею і її професійна діяльність прямо впливає на життя 
людей і країн. До такої інтелектуальної праці належить і профе-
сійна управлінська діяльність, яка як «нервова система» розви-
тку «мозку» суспільства може бути прямою загрозою для появи 
технологічних зловживань, деградації та гальмування створення 
умов для гармонійного розвитку сучасного суспільства. При цьо-
му необхідно зауважити, що ідея порівнювати людських мозок з 
комп’ютером не є досить коректною і може вважатися як образне 
порівняння. Як ми з’ясуємо далі, принцип роботи комп’ютера і 
людського мозку різний, і саме це стало причиною зупинки до-
слідженням штучного інтелекту в 2000 рр. Головну ідею цієї про-
блеми можна визначити так: штучний інтелект для досягнення 
сингулярності повинен вміти вчитися і бути готовим до автоном-
ного саморозвитку розвитку. Комп’ютер же працює по певним на-
прямкам, до яких прописані відповідні алгоритми програм (вхід, 
вихід і процесор). Прописати для комп’ютерної техніки все, щоб 
зрівняти його роботу з роботою людського мозку є сьогодні інже-
нерно не вирішеною проблемою, і цей шлях, можливо, є тупико-
вим [2, с. 311–313].

Для початку і для більш якісного розгляду поставлених про-
блем визначимо основні термінологічні слововживання.

Сингулярність – це піковий формат розвитку штучного інте-
лекту машин, які ми зможемо використовувати для своєї діяль-
ності, або ці машини будуть використовувати нас в своїх цілях. 
Такі машини будуть спроможні до саморозвитку і самозабезпе-
чення без впливу людей. При цьому, вони зможуть показувати лю-
дям свої інтелектуальні і практичні суперможливості, які можуть 
бути набагато кращими щодо ефективності та результативності 
від можливостей самих людей (управлінців).

Управлінський капітал – це також пікова адаптована фор-
ма якості професійної системи менеджменту. У цьому випадку, 
якість управлінської діяльності будується на науково–інтелекту-
альній базі ефективності (професійний потенціал) і практичній 
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результативності [4, с. 127]. Професійний менеджмент, який аку-
мулює в собі необхідний і адаптовано достатній рівень ефектив-
ності, повинен бути завжди результативним в процесі досягнення 
стратегічних і тактичних цілей управлінської діяльності. А цілі 
управлінської діяльності – це завжди система пріоритетних цілей, 
які створюють інтегральні умови (врахування для управлінських 
рішень максимальної кількості релевантної інформації) для до-
сягнення необхідної конкурентоздатності любих організаційно-
економічних побудов.

Враховуючи таку диспозицію щодо розуміння сингулярності 
та управлінського капіталу, зробимо спробу визначити фактори 
впливу і запропонувати гіпотезу щодо позитивного впливу сингу-
лярності на інтегральний розвиток управлінського капіталу.     

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З метою дослі-
дження проблем формування управлінського капіталу, особли-
востей впливу на управлінську діяльність штучного інтелекту, 
процесів четвертої промислової революції  в епоху сингулярності 
ми зосередимо увагу на працях таких дослідників менеджменту, 
штучного інтелекту, процесів еволюції сучасних цивілізацій як 
Т.  Блуммарт [1], Дж. Голдсмит [3] М. Каку [2], К. Клок [3], Кай–
Фу Ли [5], Ф. Малік [6], Г. Минцберг [7], Р. Салмон [10], Р.  Скін-
нер [11], С. Хокінг [13], К. Циммер[14], М. Чіксентммихайі  [15], 
К. Шваб [16].

Всі автори єдині щодо необхідності змін в системі управлін-
ського супроводу процесів четвертої промислової революції. 
Більшість авторів погоджується з тим, що процеси професіоналі-
зації менеджменту повинні враховувати  позиції не тільки адап-
тованості  до нового розвитку, а і випереджати цей інноваційний 
розвиток для створення механізмів реального впливу і безпеки 
саме людського фактору в контексті розвитку машин зі штучним 
інтелектом. В той же час, вважається, що менеджмент є самою 
слабкою ланкою в забезпеченні процесів четвертої промислової 
революції (Т. Блуммарт, Ф. Малік, К. Шваб). Тому необхідно на-
далі активізувати дослідження проблем досягнення якості профе-
сійною системою менеджменту, дослідити процеси форматуван-
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ня менеджменту в управлінський капітал з метою якісного забез-
печення інноваційного розвитку сучасного суспільства. 

Постановка завдання. Визначення базових факторів впливу 
сингулярності на процес розвитку управлінського капіталу в ін-
тегральному контексті сучасного розвитку управлінської діяль-
ності, що потребує врахування і визначення наступних аспектів: 
а) розуміння концептуальних особливостей професійної системи 
менеджменту та утвердження об’єктивної необхідності створен-
ня умов для формування управлінського капіталу як адаптова-
ного формату необхідної якості професійного менеджменту; б) 
системність розвитку процесів четвертої промислової революції, 
які завершують процес створення штучного інтелекту для робо-
тотехніки на принципах сингулярності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження 
впливу сингулярності на формування і розвиток управлінського 
капіталу важливо зробити попередній розгляд певних тенденцій, 
які розглядають процеси реального стану розвитку системи ме-
неджменту, штучного інтелекту і цифрової комп’ютерної техніки. 
Це дасть нам можливість сформувати підхід для дослідження на-
шої проблеми, яка є досить важливою для розуміння перспектив 
розвитку менеджменту.   

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-
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.
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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 [16, с. 17–18]. 

Т. Блуммарт і С. ван ден Брук, досліджуючи механізми взаємодії 
менеджменту і сингулярності в період розвитку процесів четвер-
тої промислової революції, дали своє визначання сингулярності. 
«Сингулярність – це стан, при якому людям більше не доведеть-
ся оновлювати комп’ютери, телекомунікаційні системи та роботи-
зовані механізми. Ці машини і системи будуть перепрограмувати 
себе самостійно. Люди не будуть розуміти, як вони працюють, але 
все буде працювати саме по собі» [1, с. 14].       

Таким чином, вказані фактори визначають необхідність змін в 
системі менеджменту, вони 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 пріоритетний век-
тор, який повністю направлений на збереження необхідного в сус-
пільстві чільного стану людей та їх необхідного розвитку.

Тут необхідно нагадати деякі процеси історії менеджменту. 
В кінці 90-х рр. ХХ століття досить активно серед дослідників 
і практиків менеджменту почалася дискусія щодо перспектив не 
тільки розвитку менеджменту, але і його існування взагалі [3]. 
Більш стримана реакція на стан науки і практики менеджменту 
доводила необхідність подальшого розвитку менеджменту з поси-
ланням на інноваційний процес та необхідність фундаментальне 
вивчення мотиваційних цінностей людини як основи суб’єктно-
об’єктної взаємодії в управлінському процесі (табл. 1).

Для професійного менеджменту досить важливим завданням  
в кінці ХХ століття було вийти з під пресу індустріального спо-
собу виробництва і системи галузевого мислення управлінських 
кадрів. 
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Таблиця 1 
Принципи стабільності та процвітання для менеджменту

Джерело: [10, с. 276–277].

Панувала думка, якщо ти не працюєш в системі саме еконо-
мічних координат розвитку, а це, зрозуміло, потрібна діяльність, 
то тоді чим повинен займатися управлінець. Виникають питання 
визначання менеджменту як особливого напрямку науки і практи-
ки, відмітного від економіки. Формується науково-дослідна, ана-
літична і практична база професійних знань в менеджменті. Далі 
постіндустріальна економіка визначає необхідним працювати ме-
неджменту, в першу чергу, з людськими інтелектуальними ресур-
сами і знати процеси їх капіталізації. Стає необхідністю для ме-
неджменту глибоке розуміння інноваційного розвитку економіки 
і суспільства, процесу професіоналізації управлінської діяльнос-
ті, а також професійна робота не тільки з факторами конкурен-
тоспроможності мікрорівня, а і з макроекономічними факторами 
конкурентоспроможності організації. Менеджмент проходить 
певну інверсію цінностей (табл. 2).

Таблиця 2 
Інверсія цінностей: від суспільства споживання до 

суспільства комунікацій 
Цінності суспільства 
споживачів

Цінності суспільства 
комунікацій

Технічні характеристики Практичність

Тут необхідно нагадати деякі процеси історії менеджменту. В кінці 90-
х рр. ХХ століття досить активно серед дослідників і практиків менеджменту 
почалася дискусія щодо перспектив не тільки розвитку менеджменту, але і 
його існування взагалі [3]. Більш стримана реакція на стан науки і практики 
менеджменту доводила необхідність подальшого розвитку менеджменту з 
посиланням на інноваційний процес та необхідність фундаментальне 
вивчення мотиваційних цінностей людини як основи суб’єктно-об’єктної 
взаємодії в управлінському процесі (табл. 1). 
 

         Таблиця 1  
Принципи стабільності та процвітання для менеджменту 

Перший принцип: безперервний інноваційний процес 
Другий принцип оцінка потенціалу компанії з точки зору матеріальних чинників 
Третій принцип оцінка потенціалу компанії з точки зору нематеріальних чинників 
Четвертий принцип детальне опрацювання бачення 
П’ятий принцип наділення індивіда важливою для системи функцією 
Шостий принцип інтегрування задоволеності окремих співробітників з метою 

посилення творчого поля компанії 
Сьомий принцип вміння балансувати між «робити» і «бути», між ефективністю і 

кінцевим результатом 
Джерело: [10, с. 276-277]. 
 

Для професійного менеджменту досить важливим завданням  в кінці 
ХХ століття було вийти з під пресу індустріального способу виробництва і 
системи галузевого мислення управлінських кадрів. Панувала думка, якщо ти 
не працюєш в системі саме економічних координат розвитку, а це, зрозуміло, 
потрібна діяльність, то тоді чим повинен займатися управлінець. Виникають 
питання визначання менеджменту як особливого напрямку науки і практики, 
відмітного від економіки. Формується науково-дослідна, аналітична і 
практична база професійних знань в менеджменті. Далі постіндустріальна 
економіка визначає необхідним працювати менеджменту, в першу чергу, з 
людськими інтелектуальними ресурсами і знати процеси їх капіталізації. 
Стає необхідністю для менеджменту глибоке розуміння інноваційного 
розвитку економіки і суспільства, процесу професіоналізації управлінської 
діяльності, а також професійна робота не тільки з факторами 
конкурентоспроможності мікрорівня, а і з макроекономічними факторами 
конкурентоспроможності організації. Менеджмент проходить певну інверсію 
цінностей (табл. 2). 
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Мода, новизна, помітність Якість обслуговування, 
продуманість продукту

Купівля великими партіями Вибірковість, система 
пріоритетів

Звільнення від обмежень Зацікавленість в пошуку 
загальної основи

Автономія Людські стосунки, дружнє 
середовище

кількісна сила Згуртованість і безпека
Сегментація Повнота охоплення
Споживач–глядач Інтерактивний партнер
Кожен сам по собі Солідарність

Джерело: [10, с. 277–278].

Інший погляд на стан існуючого менеджменту  впевнено по-
казував, що менеджменту прийшов кінець, що менеджмент 
повинен бути замінений системою організаційної демократії  
[3, с. 181]. Така позиція є більш проблемною і дискусійною, 
оскільки заперечує певним чином історичний процес розвитку 
теорії і практики менеджменту та його інноваційний формат ево-
люційних та революційних змін. В першу чергу, мається на увазі 
заперечення концептуальним позиціям інноваційної трансформа-
ції системи менеджменту, яку підтримували П. Друкер, Ф. Малік, 
Г. Мінцберг, і яка розглядала систему менеджменту в контексті 
процесу професіоналізації управлінської діяльності та збільшен-
ня інноваційного впливу на основі розвитку управлінських тео-
рій та інноваційної практики. Протилежний погляд доказував, що 
«теорія, в основі якої лежать демократичні принципи, робить оче-
видним той факт, що менеджмент як система неминуче служить 
зміцненню ієрархічних відносин і бюрократії, автократії та не-
справедливості, нерівності і привілейованого становища окремих 

продовження Таблиці 2
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груп. Можна впевнено передбачити, що менеджмент блокує само-
реалізацію, обмежує особисту свободу, підриває принципи етики 
та єдності. Він пригнічує дух, висушує душу, прагне поневолити 
і спустошити середовище, яке є для нього живильним. При таких 
вадах уявити собі відносини на основі принципів демократії, спів-
робітництва і самоврядування здається неможливим» [3, с. 63].

Таким чином, усі недоліки системи менеджменту певного пері-
оду його використання, які, в більшості аспектів, були притаманні, 
також, певній категорії управлінського персоналу, які ніколи в про-
фесійному напрямку не вивчали менеджмент, а бачили свою управ-
лінську діяльність тільки через призму свого емпіричного досвіду 
та абсолютно суб’єктивних уподобань. Такі уяви про менеджмент 
мають свої причини і, на жаль, мають своїх послідовників.

З тих пір як в 1999 році професор Д. Даннінг і аспірант 
Дж. Крюгер вперше опублікували наукову статтю «В незнанні і 
невіданні: як труднощі в усвідомленні власної некомпетентнос-
ті ведуть до завищення самооцінки», названий на їхню честь 
ефект перетворився в стереотип. З тих пір світом править ефект 
Даннінга-Крюгера. Люди не знають про власне невігластво – це 
правда життя, і рахуватися з нею повинні дизайнери, маркетологи 
і інтерв’юери. Але як визначають самі автори цього ефекту: по-
шук неуків по Даннінку-Крюгеру починати слід перед дзеркалом  
[9, с. 14, 253]. До певної міри цей ефект поширюється і на управ-
лінську діяльність, яка, будучи досить масової спеціальністю, не 
має системи професійної підготовки [6, с. 77]. Більшість людей, 
які є, можливо, спеціалістами в певних сферах діяльності швидко 
і з легкістю погоджуються стати менеджерами різного рівня. Усіх 
їх влаштовує управлінська робота як спосіб самоутвердження 
в системі соціально-ієрархічних відносин в суспільстві, але на-
скільки їх діяльність буде відповідати потребам суспільства – це 
питання майже завжди залишається без відповіді. В таких умовах, 
коли виникає ілюзія щодо особистого стану знань, компетенцій і 
навичок професійної управлінської діяльності, швидко вироста-
ють крила великих амбіцій, які не підтверджуються необхідними 
сучасними професійними амуніціями. Зрозумілим є той факт, що 
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люди розумні підкоряються тим самим фізичним силам, хімічним 
реакціям і процесам природного добору, які управляють усіма іс-
тотами. Можливо, природний добір для людей забезпечив значно 
більше ігрове поле, але «суть полягає в тому, що незалежно від 
зусиль і досягнень, людина розумна не здатна вирватися за свої 
біологічно визначені межі. Але на зорі ХХІ століття ситуація по-
чала змінюватися: сьогодні людина розумна поступово виходить 
за ці межі. Вона починає порушувати закони природного добору, 
замінюючи їх законами раціонального проектування» [12, с. 497]. 
В любому випадку вихід за межі природного добору для люди-
ни розумної повинен бути обов’язково доповнений адаптованою 
професійною підготовкою, в даному випадку, управлінської ді-
яльності. З метою свого виживання люди не може допустити, щоб 
машина з розвинутою формою штучного інтелекту розглядала їх 
як професійних профанів. Потрібен інтелектуальний діалог точно 
зацікавлених сторін і системна взаємодія.

Автори книги К. Клок і Дж. Голдсміт «Кінець менеджменту» 
правдиво зазначили, що «найбільш суттєвою тенденцією, яку ми 
зараз можемо бачити в теоретичному і історичному контексті, є, 
на наш погляд, поступова девальвація ієрархічного, бюрократич-
ного, авторитарного менеджменту і збільшення значущості само-
врядування в атмосфері співпраці та організаційної демократії» 
[3, с. 67]. Але з розвитком інформаційних технологій «одним із на-
слідків повсюдної комп’ютеризації, автоматизації та загальнодос-
тупності Інтернету є стирання традиційних функцій управління і 
адміністрування. В цьому випадку, не доводиться розраховувати 
на автоматизацію таких функцій, як лідерство і командна робота. 
Не можна автоматизувати інтуїцію, бачення, творчий потенціал, 
здоровий глузд, набуття досвіду, встановлення взаємної підтрим-
ки, машина не може стати повноцінним наставником» [3, с. 68]. 
По суті, це означає, що не потрібно змішувати все разом і говори-
ти, що система менеджменту орієнтована тільки на ієрархічну по-
ведінку, погану бюрократію та на збільшення авторитаризму. Але 
в той же час, необхідно погодитися з думкою авторів, що «про-
тягом всієї історії менеджмент був провідником двох принципово 
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різних, можна навіть сказати взаємовиключних функцій. З одного 
боку, менеджмент виступав в якості координатора, організатора, 
лідера, об’єднував роботу самих різних фахівців зі своїми особис-
тісними особливостями в єдині, більш-менш гармонійні, одно-
спрямовані зусилля, в результаті чого створювалися високоякісні 
товари і послуги. З іншого боку, роль менеджменту полягала в 
примусі, поневоленні і нещадної експлуатації, його вплив і статус 
сприяли беззаперечному підкоренню виконавців, змушуючи їх 
працювати проти своєї волі. З плином часу роль першої складової 
поступово сходило нанівець, тоді як друга функція ставала пере-
важаючою» [3, с. 68–69]. Сьогодні необхідно зменшувати вплив 
другої функції і збільшувати і розвивати першу функцію менедж-
менту. Професійний менеджмент повинен бути націлений більше 
на співробітництво і розвиток професійних відносин з підлегли-
ми, створювати спільні зони інноваційного підприємництва і кре-
ативного спілкування. 

Отже, автори двох суперечливих по назві наукових робіт 
(«Кінець менеджменту» і «Майбутнє менеджменту»), вислови-
ли свої зауваження і показали перспективи щодо розвитку ме-
неджменту на рубежі ХХ–ХХІ століть, але, що важливо, при-
йшли до однакових висновків. Ці висновки говорять про те, що 
менеджмент свідомо залишається головним ресурсом іннова-
ційного розвитку сучасного суспільства, а його трансформація 
визначає подальше зростання інтелектуальності, професіоналіз-
му, творчості і креативності управлінської праці. Саме з таки-
ми ознаками професійний менеджмент створює умови для своєї 
інтегральної якості, – існування в форматі управлінського капі-
талу, який не тільки адаптується під реальні процеси четвертої 
промислової революції в епоху сингулярності, а і визначає  ха-
рактерні форми розвитку. В центрі такого підходу до формуван-
ня і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку стоїть 
людина (особистість) і якість її життя.

Прикладом розвитку професійної системи менеджменту в су-
часних умовах можуть бути три різні країни (Індія, Китай і Япо-
нія), які показують досить потужний потенціал для інноваційного 
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зростання саме на основі ефективного і результативного менедж-
менту. Приведемо декілька конкретних прикладів.

Сили глобалізації та міграції ринку праці справляли досить по-
зитивний вплив в таких країнах як Індія і Китай, в яких прожи-
ває 40% населення світу. В цих країнах відбулися просто разючі 
зміни. Так, за три десятиліття, а саме з 1982 по 2012 рік, частка 
бідних людей серед населення Індії зменшилася з 60 % до 22 %, а 
тривалість життя збільшилася з 49 до 66 років. Ще більш разючі 
зміни відбулися в Китаї: тут частка бідних людей за той самий 
період скоротилася з 84 % до 12 %, тобто зі злиднів вибралися 600 
мільйонів китайців. За останні 30 років економіка Китаю зросла 
у 25 разів і нині є другою у світі, поступаючись лише економіці 
США [8, с. 18]. Сьогодні Китай в боротьбі з епідемією коронаві-
русу COVID-19 показує свої неймовірні можливості щодо будів-
ництва спеціалізованої лікарні на 1000 місць з сучасним медич-
ним обладнанням за 10 днів,  а після того, як ця лікарня почала 
приймати хворих, відкрили через декілька днів другу лікарню на 
1500 місць. За досить короткий час в Китаї запустили виробни-
цтво медичних масок з потужністю  2 млн. масок в день.  Ця вся 
діяльність пов’язана з трагічними обставинами, але вона показує 
не стільки фінансові та виробничі можливості, скільки, в першу 
чергу, управлінський потенціал і кінцеву результативність, а та-
кож відповідальність держави та її лідерів за людей своєї і не тіль-
ки своєї країни.

Інший приклад пов’язаний з Японією, яка є країною з найви-
щою у світі тривалістю життя й найбільшою часткою людей по-
хилого віку, і ця частка лише зростає. Нині тривалість життя тут 
становить 80 років для чоловіків і 87 років для жінок; за наступні 
45 років, як вважають експерти, ці показники зростуть відповідно 
до 84 і 91 року. У період між 2010 і 2025 роками кількість людей 
віком понад 65 років має зрости на сім мільйонів. За прогнозами, 
2020 року їх буде вже 29 %, а 2050 – 39 % [8, с. 22]. В Японії вва-
жають, що в такій ситуації необхідно активно просуватися в роз-
робці більш розвинутих форм штучного інтелекту, який в резуль-
таті дасть можливість роботам ефективно працювати на людей. 
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І тоді буде не страшно, що просто на всіх людей похилого віку 
може не хватити внуків і правнуків. 

Щоб краще зрозуміти позиції професійної системи менедж-
менту і процеси форматування менеджменту в управлінський 
капітал, розглянемо також процеси сучасного розвитку штучного 
інтелекту.

В 1940 році людина вперше зіткнулася з новою формою куль-
тури – з комп’ютером. Комп’ютер може служити навіть більше 
ефективним розширенням можливостей мозку, ніж книга. Більш 
того, комп’ютер – перше знаряддя, здатне обробляти інформацію 
приблизно на тих же базових принципах, що і людський мозок: 
комп’ютер сприймає, аналізує, планує. Звичайно, сам по собі він 
нічого зробити не може; необхідна програма, яка керує його ро-
ботою [14, с. 474]. Спочатку комп’ютер розглядався більше як 
іграшка для серйозних і заможних людей, але дуже скоро всі зро-
зуміли його величезну перспективу щодо розвитку бізнесу, науки 
і освіти. Треба зазначити, що на початку 1950-х рр. на всій Землі 
не набралося б і одного мегабайта оперативної пам’яті. Сьогодні 
в кожному дешевому домашньому комп’ютері міститься 50 і біль-
ше мегабайт такої пам’яті. Починаючи з 1970-х рр. комп’ютери 
світу почали об’єднувати у Всесвітню павутину, яка тепер прони-
зує весь світ, подібно грибниці. Мережа охоплює всю земну кулю, 
включаючи в себе не тільки комп’ютери, але і автомобілі, касові 
апарати та телевізори. Ми оточили себе глобальним мозком, який 
з’єднаний з нашим власним мозком; наш інтелектуальний ліс все 
сильніше залежить від прихованої грибниці [14, с. 474–475].

Розвиток цифрових комп’ютерних систем може бути цінним 
сам по собі для багатьох видів діяльності, але створення робото-
техніки сучасного покоління є неможливим без розвитку штуч-
ного інтелекту. Розглянемо позицію щодо проблем розвитку 
штучного інтелекту видатного популяризатора науки, професора 
теоретичної фізики Міського університету Нью–Йорка доктора 
М. Каку. В своїй книзі «Майбутнє розуму», яка стала науковим 
бестселером в 2014 році, він дав зрозумілу для багатьох комплек-
сну характеристику проблем розвитку штучного інтелекту [2]. 
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Також важливим дослідженням проблем розвитку штучно-
го інтелекту є робота відомого дослідника високотехнологічних 
компаній США і Китаю Кай-Фу Ли «Наддержави штучного ін-
телекту. Китай, Кремнієва долина і новий світовий порядок», яка 
вийшла в світ в 2019 році і в якій автор прийшов до зовсім неспо-
діваного висновку, що в гонці за штучний інтелект переможе не 
армія розумних машин, а людяність і відповідальність [5].             

Розглянемо головні особливості розвитку штучного інтелек-
ту, але в контексті проблем розвитку професійного менеджмен-
ту, управлінського капіталу та впливу на управлінську діяльність 
процесів сингулярності (табл. 3).  

Так, у період 1950–2000 рр. штучний інтелект пройшов різні 
стадії злетів і падінь, як з позицій дослідницьких, так і можли-
востей його практичного використання. У 1965 році  Г. Саймон, 
один із засновників теорії штучного інтелекту заявив, що через 
20 років машини зможуть робити все те ж, що робить людина. 
Двома роками пізніше ще один батько – засновник штучного ін-
телекту М. Мінські сказав, що протягом життя цього покоління 
проблема створення штучного розуму буде в основному виріше-
на [2, с. 306–307]. Максимальне фінансування досліджень штуч-
ного інтелекту в США в 1985 році досягло 1 млрд. дол. в рік. Це 
було пов’язано з тим, що Пентагон висловив бажання розпоча-
ти програму створення роботів-солдатів з певними параметрами 
практичного використання. В цілому, ця дорога програма зазнала 
невдачі і в 2000-х рр. виникла проблема чергового охолодження 
до штучного інтелекту [2, с. 307]. З огляду на бурхливу історію 
штучного інтелекту, самий розумний підхід, який запропонував 
доктор М. Каку, що ми можемо описувати його майбутнє, не на-
зиваючи конкретних дат. Пов’язано це, в першу чергу, з тим, що 
досить багато операційних можливостей, які б хотілось бачити 
дослідникам штучного інтелекту в сучасних роботах, представля-
ють собою невирішені інженерні проблеми. Як визначає М. Каку 
в своїй книзі «Майбутнє розуму», що «перед розробниками штуч-
ного інтелекту стоїть як мінімум дві фундаментальні проблеми: 
розпізнавання образів і здоровий глузд» [2, с. 308]. Висловлюєть-
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ся думка, що нинішні роботи застрягли на дуже примітивному 
рівні і, як наслідок, вони ще не дійшли до стадії, на якій зможуть 
моделювати майбутнє. На основі дослідження М. Каку проблема 
такого становища полягає в наступному:

1. Останні 50 років вчені, що працюють над проблемою штуч-
ного інтелекту, намагалися моделювати мозок за допомогою ана-
логії з цифровими комп’ютерами. Але мозок – це не цифровий 
комп’ютер, а складна нейронна мережа, яка являє собою набір не-
йронів, які постійно змінюють конфігурацію і посилюються після 
кожної нової задачі. Для цифрового комп’ютера архітектура його 
постійна і не змінюється (вхід, вихід і процесор).

2. Дослідники штучного інтелекту починають сумніватися в 
правильності підходу «зверху вниз», яким користувалися про-
тягом останніх 50 років. Починає набирати силу протилежний 
підхід «знизу вгору», який передбачає слідувати за матір’ю-
природою, яка створила розумних істот (нас) шляхом еволюції. 
Нейронні мережі повинні вчитися самостійно, роблячи помилки і 
натикаючись на перешкоди [2, с. 311–312]. 

Зрозуміти системність цієї характеристики різних концеп-
туальних підході щодо дослідження і створення штучного інте-
лекту допомагає аналіз  концепції «чотирьох хвиль» Кай-Фу Ли  
[5, с. 109].

Отже, розглянемо чотири хвилі розвитку штучного інтелекту і 
характерні риси кожного періоду, які показують основні напрямки 
розвитку системи менеджменту як управлінського супроводу на-
укового і практичного використання штучного інтелекту для соці-
ально-економічного розвитку сучасного суспільства (табл. 3). Не-
обхідно зазначити, що сингулярність наступає саме на четвертій 
хвилі, коли машини (роботи) будуть мати автономний штучний 
інтелект. До цього майбутнього необхідно готовитися уже сьогод-
ні, розробляючи механізми взаємодії людей і роботів, а також, при 
необхідності, системи захисту людей від можливої агресії таких 
машин. Реальність саме така, що не можна виключити, що коли-
небудь глобальна мережа, ставши досить складною, спонтанно 
знайде розум, подібний до нашого власного, – а може бути, і  в 
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змозі  буде усвідомлювати себе і діяти зі своїм розумінням ви-
рішення тих, чи інших питань уже нашого спільного життя. В 
той же час, необхідно враховувати, що «дослідження, розпочаті 
в області штучного життя і комп’ютерної еволюції, показують, 
що така еволюція може призвести до появи розуму, не схожого 
на наш. Якщо комп’ютеру дозволено пропонувати власні рішен-
ня поставленого завдання, він виробляє варіанти, які можуть 
здатися нам позбавленими сенсу. Не можна сказати, у що може 
вилитися еволюція глобальної комп’ютерної мережі. Не виклю-
чено, що з  часом наша власна культура стане для нас дорогим 
гостем» [14, с. 475].

Таблиця 3
Чотири хвилі штучного інтелекту

Хвилі штучного 
інтелекту

Характерні риси

Перша хвиля: 
Штучний 
інтелект 
Інтернету

Це в основному рекомендаційні алгоритми: 
вони вивчають наші особисті уподобання, 
а потім пропонують контент, підібраний 
спеціально для нас. Ефективність цих ме-
ханізмів залежить від даних, до яких у них 
є доступ. Саме великі інтернет-компанії в 
даний час мають в своєму розпорядженні 
найбільші за обсягами цифрові дані в сві-
ті. Хороші дані – це дуже багато даних. Ця 
хвиля ґрунтується на діях інтернет-корис-
тувачів, які автоматично позначають дані 
при перегляді.
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Друга хвиля: 
Штучний 
інтелект для 
бізнесу

Основна ідея полягає в тому, що традиційні 
компанії автоматично позначають величез-
ні обсяги даних протягом десятиліть. Всі 
ці дії створюють розмічені точки даних: до 
кожного набору ознак прив’язується пев-
ний результат. Бізнес шукає в базах даних 
приховані кореляції, він спирається на всі 
коли-небудь прийняті рішення і досягнуті 
результати і використовує помічені дані 
для навчання алгоритму, здатного працю-
вати краще найдосвідченіших фахівців. 
Штучний інтелект для бізнесу здатний не 
тільки рахувати гроші, він також здатний 
забезпечити якісними масовими послуга-
ми тих, хто раніше не міг собі це дозволи-
ти. Це, в першу чергу, медична діагностика 
високої якості, а також консультації судової 
системи і загальної юридичної практики.

Третя хвиля: 
Штучний 
інтелект 
сприйняття

Алгоритми тепер можуть об’єднувати пік-
селі фотографій, аудіозаписів, відеозаписів 
в значимі кластери і розпізнавати об’єкти, 
користуючись тими ж механізмами, що 
й наш мозок. Навколишній нас світ буде 
оцифровуватися завдяки поширенню дат-
чиків і інтелектуальних пристроїв. Ці при-
строї перетворюють реалії фізичного світу 
в цифрові дані, які потім можуть бути про-
аналізовані і оптимізовані за допомогою 
алгоритмів глибокого навчання.

продовження Таблиці 3
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Четверта хвиля: 
Штучний   
інтелект 
автономний  

Являє собою інтеграцію і апогей всіх до-
сягнень попередніх етапів. Як тільки ма-
шини зможуть бачити і чути навколишній 
світ, вони будуть готові рухатися і продук-
тивно діяти в ньому. З’являється можли-
вість об’єднати здатність машин та оптимі-
зації на основі масиву даних з їх новими 
набутими сенсорними можливостями. В 
результаті злиття воєдино цих надлюд-
ських можливостей машини знайдуть дар 
не тільки розуміти навколишній світ – а й 
змінювати його.

Джерело:  складено на основі [5, с. 109].

Штучний інтелект як інструмент може посилити наші існую-
чі інтелектуальні здібності, що дозволить просунутися вперед у 
всіх областях науки і стану суспільства. Але він може становити 
небезпеку. Існуючі примітивні форми штучного інтелекту дове-
ли свою корисність, але я побоююся наслідків створення чогось 
такого, що може зрівнятися з людиною або перевершити його. Є 
підстави вважати, що штучний інтелект замкнеться сам на себе і 
почне прискореним темпом займатися самовдосконаленням. А ще 
в майбутньому штучний інтелект може розраховувати на власну 
волю, яка вступить в конфлікт з нашої [13, с. 214]. Ці обставини 
також прямо стосуються управлінської діяльності, яка, маємо на-
дію, базується на загальному і управлінському інтелекті, профе-
сійній підготовці, інноваційному практичному досвіді. Важливо 
зрозуміти, що штучний інтелект об’єктивно може претендувати 
на те, щоб змінити представників інтелектуальних видів діяль-
ності і їх роботу виконувати на більш високому рівні ефектив-
ності та результативності. Що ж тоді говорити про представників 
менеджменту, які виконують технологічну роботу по певному ал-
горитму, можливо важко вивченому в спеціалізованих навчальних 

закінчення Таблиці 3
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закладах професійної освіти, але цей рівень підготовки не отримав 
подальшого професійного розвитку та необхідного інноваційного 
наповнення для своєї діяльності. Можна впевнено сказати, що такі 
спеціалісти (менеджери-технократи) не будуть потрібні в майбут-
ній професійній системі менеджменту. Ми знову повертаємося до 
головної мотиваційної цінності професійного менеджменту, а саме 
тієї, яка визначає зараз і буде визначати у майбутньому, що менедж-
мент – це виключно взаємодія людей в процесі їх професійної і 
соціальної діяльності. Також потрібно зрозуміти, що ця діяльність 
є складною інтелектуальною працею, якій потрібно спеціалізовано 
на професійному рівні навчатися і постійно доводити свою інте-
лектуальну спроможність до такого навчання і до такої роботи.

Існує ще кілька теоретико-методологічних питань, без вирі-
шення яких важко забезпечити інтегральну якість управлінських 
досліджень, практичного менеджменту і формування лідерського 
потенціалу суспільства. У нашому випадку «інтегральна якість» 
передбачає співвідношення і облік всіх позицій, які необхідні 
для прийняття ефективного управлінського рішення. Інтеграль-
ність в менеджменті – це висока професійна якість усіх учасників 
управлінського процесу, їх культурна і соціальна відповідальність 
в системі результативності та соціально-економічної значущос-
ті прийнятих управлінських рішень. По суті справи, формуєть-
ся інтегральна світоглядна позиція сучасних лідерів, їх здатність 
до певного способу мислення і адекватному використанню інте-
грального підходу. Здатність управлінських кадрів до інтеграль-
ного бачення сучасної управлінської діяльності може виробляти-
ся в процесі професіоналізації управлінської діяльності як такої, 
а конкретніше, шляхом розвитку об’єктивного процесу інтелек-
туалізації управлінської праці. Фундаментальні управлінські до-
слідження покликані забезпечити інноваційну динаміку процесу 
професіоналізації управлінської діяльності, забезпечуючи якіс-
ний рівень підготовки, відбору та практичної діяльності управ-
лінських кадрів. Професійний управлінський капітал може бути 
сформованим тільки на інтегральній основі системної підготовки 
управлінських кадрів. Розвиток штучного інтелекту може додати 
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до цього процесу реальні можливості зростання його ефектив-
ності та кінцевої результативності. Машина з високим штучним 
інтелектом – це є продукт діяльності значної кількості спеціа-
лістів з високим рівнем професійної компетенції, і серед них є 
місце для професійного менеджменту, але пріоритетну (ведучу) 
позицію менеджменту необхідно самому доказувати своєю інте-
гральною ефективністю і результативністю, потрібною для якіс-
ного розвитку процесів четвертої промислової революції та епохи 
сингулярності.

Висновки та пропозиції. Проведене дослідження факторного 
впливу процесу сингулярності на інтегральний розвиток управ-
лінського капіталу показує деякі особливості цього процесу, які 
необхідно враховувати для створення реальних механізмів сучас-
ної професійної підготовки управлінських кадрів нової формації. 
Деякі пілотні пропозиції з цього приводу ми бачимо у наступному 
вигляді.

Перше. Інноваційна динаміка розвитку професійної системи 
менеджменту, яка створює адаптований формат управлінського 
капіталу і який повинен бути відповідного якісного рівня, необ-
хідного і достатнього для створення умов переходу від однієї фази 
(хвили) розвитку штучного інтелекту до більш високої фази (хви-
лі). Професійний менеджмент повинен мати таку інтелектуальну, 
наукову і практичну компетенцію, яка не послідовно адаптується 
до нових умов, а попередньо визначає ці умови і характерні цілі 
соціально-економічного розвитку як окремої організації, так і ін-
новаційного суспільства і цілому.

Друге. Необхідно значним чином підвищувати соціокультурні 
якості професійних менеджерів, які повинні розуміти свою повну 
відповідальність за результати своєї діяльності, за свою професій-
ну невідповідність характеру і завданням розвитку інноваційного 
суспільства, за втрату історичного шансу людей жити в економіч-
но розвинутій країні. І тут питання не в тому, щоб навчати профе-
сії тих хто є і потім чекати від них, коли вони можливо дозріють 
для позитивних результатів своєї діяльності. Потрібна селекція і 
активний пошук тих, хто має інтелектуальні здібності до професії 
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та подальшого, досить важкого, професійного навчання. Необхід-
на системна діяльність щодо впровадження і розвитку процесу 
професіоналізації управлінської діяльності, що є пріоритетним 
завданням для любої сучасної держави і не стільки, власне,  для її 
розвитку, скільки для її виживання.

Третє. Епоха сингулярності (четверта хвиля в розвитку машин 
зі штучним інтелектом) пропонує створення роботів, які будуть 
наділені інтелектуальними якостями людей, але без багатьох люд-
ських негативних рис у можливостях використання цього інте-
лекту. З іншої сторони, для продовження життя людей їм  будуть 
імплантовані штучні органи, що буде перетворювати їх, по мірі 
збільшення цих штучних органів, в людей-кіборгів. Тобто син-
гулярність прокладає нам дорогу з зустрічним рухом. В такому 
випадку система професійного менеджменту може стати полем 
діяльності не тільки людей, але і автономних машин з високим 
рівнем штучного інтелекту. Поки не зрозуміло, – боятися цього 
нам, чи це є порятунок від великої маси управлінців, які є певним 
баластом загальної системи управління, оскільки не відповідають 
професійним якостям менеджерів сучасного рівня. Час дійсне не 
чекає, але тільки він дасть нам остаточні відповіді. Великим за-
вданням, в першу чергу для науковців і державних діячів, – не 
бути в стороні від цих важливих і доленосних процесів, а бути їх 
головними позитивно діючими учасниками. 
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СИНГУЛЯРНОСТЬ КАК ФАКТОР 
ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В статье рассматриваются проблемы развития профессионального менед-
жмента и процессы его инновационной динамики. Определяются особенности 
развития качественных форм капитализации интеллектуальных управленческих 
ресурсов. Обращается основное внимание на формирование и современное раз-
витие управленческого капитала, как качественной формы профессионального 
менеджмента, адаптированной под реальные процессы развития инновационного 
общества. Доказывается необходимость исследования процесса взаимодействия 
между развитием искусственного интеллекта и системы профессионального ме-
неджмента. Приводятся примеры адекватного проявления профессионального 
потенциала менеджмента и результативному решению возникающих проблем со-
временного общества. Проводится сравнительный анализ научных подходов к ре-
шению будущего менеджмента. Анализируется система взаимосвязи в развитии 
искусственного интеллекта, процессов сингулярности и развития профессиональ-
ного менеджмента. Рассматривается влияние сингулярности на формирование и 
инновационное развитие управленческого капитала. Определяются базовые усло-
вия интегрального развития управленческого капитала. Доказывается, что процесс 
достижения сингулярности имеет систему факторного влияния на интегральное 
развитие управленческого капитала. Предлагается обратить особое внимание на 
систему профессиональной подготовки управленческих кадров для новой реаль-
ности, связанной с развитием процессов четвертой промышленной революции в 
эпоху сингулярности.

Ключевые слова: профессиональный менеджмент; управленческий ка-
питал; интегральное развитие менеджмента; качество и результативность менед-
жмента; искусственный интеллект; четвертая промышленная революция; будущее 
менеджмента; волновая концепция развития искусственного интеллекта; пробле-
мы развития и исследования искусственного интеллекта; сингулярность; автоном-
ный искусственный интеллект; сингулярность как фактор развития менеджмента; 
современные приоритеты профессионального менеджмента.
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SINGULARITY AS A FACTOR OF INTEGRAL 
DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL CAPITAL

The article deals with the problems of professional management development 
and the processes of its innovative dynamics. The features of development of qualitative 
forms of capitalization of intellectual management resources are determined. The main 
attention is paid to the formation and modern development of managerial capital, as a 
qualitative form of professional management, adapted to the real processes of develop-
ment of innovative society. It is necessary to study the process of interaction between 
the development of artificial intelligence and the system of professional management. 
Examples of an adequate manifestation of the professional potential of management to 
the effective solution of emerging problems of modern society are given. The compara-
tive analysis of scientific approaches to the decision of the future management is carried 
out. The system of interconnection in the development of artificial intelligence processes 
of singularity and development of professional management is analyzed. The influence 
of singularity on the formation and innovative development of managerial capital is 
considered. The basic conditions for the integral development of managerial capital are 
determined. It is proved that the process of achieving singularity has a system of factor 
influence on the integral development of managerial capital. It is proposed to pay par-
ticular attention to the system of management training for the new reality related to the 
development of the processes of the fourth industrial revolution in the era of singularity.

Keywords: professional management; managerial capital; integral management 
development; quality and effectiveness of management; artificial intelligence; fourth in-
dustrial revolution; future of management; wave concept of artificial intelligence devel-
opment; problems of development and research of artificial intelligence; singularity; au-
tonomous artificial intelligence; singularity management development; current priorities 
of professional management.
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ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ 
ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ 
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ

Стаття присвячена дослідженню питань підвищення якості розвитку 
людського капіталу закладів вищої освіти через формування портфелю 
компетентностей. Показники охопленості вищою освітою в Україні є одними 
з найвищих у світі, разом з тим, до світових рейтингів потрапляють одиниці 
українських закладів вищої освіти. Виокремлено параметри якості розвитку 
людського капіталу закладів вищої освіти. Систематизовано цілі розвитку 
людського капіталу в системі менеджменту закладів вищої освіти. Досліджено 
загальні та професійні компетентності відповідно до Проекту професійного 
стандарту посад викладачів закладу вищої освіти. Класичні інструменти 
стратегічного аналізу інтегровано в дослідження якості розвитку людського 
капіталу закладів вищої освіти. Компетентності викладачів закладів вищої освіти 
запропоновано розподіляти на чотири групи. Зображено графічну модель портфелю 
компетентностей закладу вищої освіти.

Ключові слова: управління закладами вищої освіти; компетентності; 
якість розвитку людського капіталу.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасній 
економіці знань людський фактор стає критичним фактором 
світового розвитку. Процеси формування та розвитку людського 
капіталу залишаються ключовою точкою зростання для 
підприємств, установ та організацій всіх видів економічної 
діяльності. Неминучі та постійні зміни у бізнес-середовищі, 
спричинені трансформацією виробничих методів, прийомів 
та технологій, призводять до необхідності відповідної якісної 
трансформації людського капіталу. Питання якості розвитку 
людського капіталу в галузі вищої освіти набувають особливої 
актуальності, адже ця галузь є «локомотивною» для розвитку 
людського капіталу усіх інших галузей національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно до 
останніх звітів [1; 2], Україна посідає 50-ту позицію із 157 у 
світовому рейтингу за індексом людського капіталу (ІЛК) та 88 
позицію із 189 за індексом людського розвитку (ІЛР). Значення 
ІЛК для України становить 0,65, значення ІЛР – 0,750, що дозво-
ляє віднести Україну до групи країн з високим рівнем людського 
розвитку. Цікавим є той факт, що за 28 років (з 1990 по 2018 рр.) 
значення ІЛР України збільшилося з 0,705 до 0,750 (на 6,3 %) за 
рахунок зростання показників тривалості життя при народжен-
ні, середньої кількості років навчання, очікуваної кількості років 
навчання. Проте рівень життя, який вимірюється валовим на-
ціональним доходом на душу населення, за ці роки скоротився 
приблизно на 25,6 %. 

До того ж, виникає протиріччя, за якого показники охоплення 
вищою освітою та доступності вищої освіти в Україні, які входять 
до розрахунку ІЛК та ІЛР, знаходяться на рівні топових країн цих 
рейтингів, але тільки 4 заклади вищої освіти (далі – ЗВО) України 
увійшли до Глобального рейтингу університетів [3].

Складова якості людського капіталу визнана найважливішою 
при формуванні вітчизняних рейтингів ЗВО. Так, методика 
складання рейтингу ЗВО України «Топ-200 Україна» за 
результатами 2018-2019 навчального року базується на розрахунку 
інтегрованого індексу, який визначається на основі використання 
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відкритих даних прямих вимірів (їх сумарна відносна вага –  85 %), 
та експертних висновків фахівців (сумарна відносна вага  – 15 %). 
При цьому, індекс якості науково-педагогічного потенціалу є най-
більш вагомим із 3 показників відкритих даних прямих вимірів: 
його вага складає 40 %, тоді як індекс якості навчання оцінюється 
вагою в 25 %, а індекс міжнародного визнання – у 20 % [4].

Процеси забезпечення якості розвитку людського капіталу 
ЗВО вимагають розробки відповідних управлінських заходів: 
визначення параметрів та критеріїв якості, переліку необхідних 
компетенцій, їх пріоритезація та типологізація – все це надасть 
можливість ЗВО сформувати конкурентоспроможний набір – 
портфель компетенцій, який здатний забезпечувати якість освіти 
як в короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.

Постановка завдання. Метою статті є визначення доцільності 
формування портфелю компетенцій в контексті підвищення якості 
розвитку людського капіталу закладів вищої освіти України в 
умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Високий 
рівень актуалізації потреб у розвитку людського капіталу ЗВО 
відбувається за наступних умов: 

1) розвиток людського капіталу є найбільш ефективним та 
адекватним шляхом вирішення поточних та майбутніх проблем 
галузі; 

2) розвиток людського капіталу є найбільш економічним спо-
собом досягнення цілей, що стоять перед ЗВО; 

3) розвиток людського капіталу є найбільш дієвим способом 
підвищення цінності людських ресурсів ЗВО.

Якість, як сукупність характеристик об›єкта, що відносяться до 
його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби, 
може розглядатися з різних точок зору. Так, у серії міжнародних 
стандартів якості ISO 9000, ISO 9001 якість розглядається як 
ступінь відповідності наявних характеристик певним вимогам 
[5]. При цьому, під характеристиками маються на увазі відмінні 
властивості, а під вимогами – потреби та очікування.

Ґрунтуючись на результатах досліджень [6; 7], виокремимо 
основні параметри якості, які з нашої точки зору найбільш повно 
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відображають сутність та завдання розвитку людського капіта-
лу ЗВО:

1. Відчутність: відображення результатів розвитку людського 
капіталу в зростанні показників діяльності ЗВО.

2. Взаємозв’язок: результати розвитку мають знаходити 
своє відображення у поточній або майбутній трудовій діяльності 
персоналу ЗВО.

3. Надійність: проведені заходи розвитку людського капіталу 
мають сприяти максимальному засвоєнню знань, формуванню 
умінь та розвитку навичок людських ресурсів ЗВО.

4. Довговічність: результати розвитку людського капіталу 
мають якомога довше закріпитися в трудовій поведінці 
персоналу ЗВО.

5. Безпека: заходи навчання і розвитку персоналу, а також 
їх мотиваційне забезпечення мають відбуватися у адекватних 
фізичних та соціально-психологічних умовах – зі збереженням 
оптимального фізичного та розумового навантаження на співро-
бітників ЗВО, збереженні сприятливого соціально-психологічно-
го клімату та взаємовідносин у колективі.

Досягнення максимально можливих значень цих параметрів 
стає можливим шляхом дотримання певних принципів. Згідно із 
теорією менеджменту якості класичними принципами управління 
якістю є орієнтація на замовника, лідерство, задіяність персоналу, 
процесний підхід, постійне поліпшення якості, прийняття рішень 
на підставі фактичних даних, керування взаємовідносинами [5].

Зниження якості розвитку людського капіталу може бути 
викликане наступними обставинами: 
−	 помилкові уявлення про те, що всі проблеми підприємства 

можна усунути за рахунок розвитку людського капіталу; 
−	 ігнорування фактом різної вихідної компетентності персоналу 

при розробленні стандартів розвитку; 
−	 тривале застосування «традиційних» для ЗВО навчальних 

програм, які вже втратили свою актуальність, застосування 
популярних навчальних програм, які не пов’язані із потребами 
ЗВО.
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Загалом, цілі розвитку людського капіталу в системі 
менеджменту ЗВО можна об’єднати у три блоки:

І блок. Забезпечення поточного функціонування ЗВО, до якої 
входять такі завдання: 
−	 адаптація співробітників до змін; 
−	 регулярна атестація; заохочення внутрішньої конкуренції; 
−	 забезпечення стабільності кадрового складу, а також його 

адекватного оновлення; 
−	 забезпечення безперебійного функціонування всіх бізнес-

процесів.
ІІ блок. Забезпечення функціонування ЗВО в майбутньому: 

−	 формування позитивного ставлення; 
−	 створення умов для кар’єрного зростання співробітників, пла-

нування кар’єри; реалізація трудового потенціалу кожного 
співробітника; 

−	 розробка стратегій індивідуального, групового й 
організаційного навчання; 

−	 нарощування інтелектуального капіталу ЗВО.
ІІІ блок. Створення організації, що навчається: 

−	 формування системи безперервного розвитку людського 
капіталу, яка включатиме комбінації різних форм та методів 
розвитку, відповідні задокументовані процедури і стандарти; 

−	 застосування прогресивних форм організації професійного 
розвитку; 

−	 впровадження сучасних систем обробки, розповсюдження 
і зберігання інформації та забезпечення доступу до них 
відповідних категорій співробітників; 

−	 формування емоційного інтелекту ЗВО.
Широке використання компетентнісного підходу у формуванні 

системи розвитку людського капіталу перетворює компетентності 
співробітників у стратегічний фактор розвитку ЗВО. Відповідно 
до запропонованого Міністерством соціальної політики України 
Проекту профстандарту на посади «асистент», «викладач», 
«старший викладач», «доцент», «професор»: «викладачі ЗВО 
зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію. Обсяг 
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підвищення кваліфікації викладачів протягом п’яти років не може 
бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС. Форми і зміст підвищення 
кваліфікації мають бути направлені на формування професійних 
компетентностей, визначених цим стандартом» [8]. Відповідним 
Проектом професійного стандарту передбачено 24 загальні 
компетентності та 22 професійні компетентності в межах 8 груп 
трудових функцій. Наприклад, до загальних компетентностей 
віднесено: здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, 
здатність планувати та управляти часом, знання та розуміння 
предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 
спілкуватися іноземною мовою (однією з мов Ради Європи) тощо. 
Професійні компетенції запропоновані в Проекті профстандарту 
наведено в табл.1. 

Важливо, що для кожної із посад запропоновано окремий 
набір загальних та професійних компетентностей. Крім того, 
Проектом передбачено опис кожної із компетентностей, тобто 
тих знань та умінь, за якими визначається наявність тої чи іншої 
компетентності. Разом з тим, не до кінця зрозумілою є процедура 
оцінювання наявності компетентностей, а також не виділено 
рівні володіння компетентностями, що є загальноприйнятим 
у практиці управління персоналом. Ці обставини знижують 
точність визначення напрямків професійного розвитку викладачів 
ЗВО. Крім того, з нашої точки зору, для забезпечення якості 
вищої освіти у короткостроковому та довгостроковому періодах, 
на рівні ЗВО, його підрозділів та рівні викладача необхідно 
виокремити відповідно поточні та стратегічні компетентності. 
Така класифікація надасть змогу врахувати не тільки поточну, але 
і стратегічну спрямованість розвитку людського капіталу ЗВО.
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Таблиця 1
Професійні компетентності посад «Асистент», «Викладач», 
«Старший викладач», «Доцент», «Професор» відповідно до 

Проекту профстандарту
№ Назва компетентності
1 Здатність розробляти програму навчальної  дисципліни, 

навчальні та методичні матеріали
2 Здатність удосконалювати програму навчальної 

дисципліни відповідно до вимог внутрішньої системи 
забезпечення якості

3 Здатність проводити навчальні заняття 
4 Здатність надавати консультації студентам з предмета 

навчальної дисципліни
5 Здатність здійснювати індивідуальний супровід студента 

(наставництво, менторство) під час навчання
6 Здатність розробляти критерії та інструменти оцінювання
7 Здатність проводити об’єктивне оцінювання результатів 

навчання (атестацію)
8 Здатність надавати студентам зворотний зв’язок 

щодо результатів оцінювання та рекомендації щодо 
покращення результатів навчання

9 Здатність обґрунтовувати, планувати та виконувати 
дослідницький/творчий проєкт

10 Здатність аналізувати та узагальнювати результати 
дослідницького/творчого проєкту, підготувати звіт, 
статтю, монографію

11 Здатність готувати та оприлюднювати доповіді, 
презентації за результатами дослідницького/творчого 
проекту

12 Здатність готувати заявки на видачу патенту/
міжнародного патенту на винахід, корисну модель, 
документів, що засвідчують право автора на твір
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13 Здатність готувати  документи та матеріали до засідань 
кафедри, інших колегіальних органів, брати участь у 
нарадах, робочих групах, професійних об’єднаннях  

14 Здатність планувати, готувати та проводити освітні й 
наукові заходи 

15 Здатність консультувати студента, аспіранта щодо 
планування й реалізації наукового дослідження/творчого 
проекту

16 Здатність аналізувати процес та результати наукового 
дослідження/творчого проєкту проведеного студентом, 
аспірантом

17 Здатність надавати рекомендації студентові, аспірантові 
щодо покращення процесу та результатів його наукового 
дослідження/творчого проекту

18 Здатність визначати мету, структурні компоненти 
освітньої програми, програмні результати навчання та 
компетентності

19 Здатність переглядати й удосконалювати освітню 
програму відповідно до вимог внутрішньої системи 
забезпечення якості

20 Здатність готувати матеріали до акредитації освітньої 
програми

21 Здатність здійснювати наукову/фахову експертизу 
дослідницьких (наукових), фахових, творчих проєктів

22 Здатність надавати експертні консультації підприємствам, 
установам, організаціям з питань, що стосуються їхньої 
діяльності

Джерело: [8].

Чинниками, які визначають специфіку стратегічної 
орієнтованості розвитку людського капіталу ЗВО є: швидкість 
змін у галузі, залежність попиту на освітні послуги від багатьох 
зовнішніх факторів (запитів роботодавців, рівня життя, вимог 

продовження Таблиці 1
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бізнес-середовища тощо), відносно низька адаптивність ЗВО до змін 
кон’юнктури ринку праці та інші. Розробка та реалізація стратегії 
розвитку людського капіталу ЗВО ускладнена мінливістю зовнішніх 
умов (економічних, політичних, соціальних, технологічних 
тощо), необхідністю здійснення значних витрат, ризиком вибору 
недостатньо ефективної або неефективної стратегії, методів та 
напрямків розвитку. Разом з тим, доцільність формування та 
реалізації стратегії розвитку людського капіталу ЗВО зумовлюється 
необхідністю підготовки до цих змін, визначення ключових 
факторів успіху, реалізації трудового потенціалу співробітників та 
формування стійких конкурентних переваг, які здатні забезпечити 
ефективні результати діяльності ЗВО в майбутньому.

В рамках реалізації мети даного дослідження, пропонуємо інте-
грувати класичні інструменти стратегічного аналізу в менеджмент 
якості розвитку людського капіталу ЗВО. Зокрема, з нашої точки 
зору, найбільший корисний ефект для аналізованої галузі матиме 
складання «портфелю компетентностей», який можна масштабува-
ти на персональний рівень, рівні підрозділів та ЗВО в цілому.

Слід також зазначити, що стратегія розвитку людського капіталу 
ЗВО має корелюватися із стратегією управління людськими 
ресурсами та генеральною стратегією ЗВО. До того ж, беручи 
до уваги важливість адаптації компетентностей викладачів до 
швидких змін бізнес-середовища, стратегія розвитку людського 
капіталу, на нашу думку, має займати центральні позиції на всіх 
рівнях реалізації стратегії ЗВО, а готовність до постійного розвитку 
(самонавчання та саморозвитку) є однією із ключових цінностей 
сучасних ЗВО.

Для визначення стратегічних орієнтирів формування портфелю 
компетентностей ЗВО, і забезпечення на цій основі якості про-
цесів розвитку людського капіталу, доцільно використати 
інструментарій стратегічного аналізу. Пропонуємо визначити 
портфель компетентностей ЗВО, використовуючи параметри 
періоду застосування компетентностей та рівня володіння ними. 
Використання цих параметрів дозволить сформувати такий 
набір компетентностей, який здатний забезпечити ефективний 
розвиток людського капіталу не тільки в короткостроковому, але і 
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у довгостроковому періоді, а звідси – забезпечити зростання якос-
ті розвитку людського капіталу та якості освіти в стратегічній 
перспективі.

За результатами самоаналізу, оцінювання або атестації, 
необхідно розподілити компетентності окремого викладача/
підрозділу/ЗВО на чотири групи:
1. Стратегічно важливі та недостатньо розвинені.
2. Стратегічно важливі та достатньо розвинені.
3. Поточно важливі та достатньо розвинені.
4. Поточно важливі та недостатньо розвинені.

Всі чотири групи формують портфель компетенцій, який 
умовно складається із компетентностей, що забезпечують 
поточну якість освіти та компетентностей, які здатні забезпечи-
ти якість освіти у майбутньому. Саме врахування перспективних 
компетенцій (тих, які будуть використані в майбутньому, але їх 
необхідно формувати вже зараз), тобто компетентностей першої 
із вищенаведених груп, і є відмінною рисою застосованого нами 
інструментарію. 

Саме такий підхід дозволить говорити про підвищення 
ефективності діяльності ЗВО. Графічно портфель компе-
тентностей окремого викладача, підрозділу або ЗВО можна 
зобразити наступним чином (рис.1).

Рис. 1. Графічне зображення портфелю компетентностей 
(приклад)

Джерело: складено авторами.
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Висновки та пропозиції. Очевидними перевагами складання 
портфелю компетентностей є виявлення потреб у розвитку 
окремих компонентів людського капіталу ЗВО та їх розмежування 
на короткострокові та довгострокові. Це дозволяє формувати як 
індивідуальну траєкторію професійного розвитку викладачів, так 
і стратегію розвитку людського капіталу ЗВО, виокремлюючи 
при цьому поточні та перспективні знання, уміння та навички 
забезпечення для якості менеджменту ЗВО.

Загалом, ідеальний портфель компетенцій ЗВО повинен 
включати компетенції перших трьох визначених груп: поточні  і 
достатньо розвинені компетентності необхідні для забезпечення 
якості вищої освіти в короткостроковому періоді, перспективні 
компетентності – для забезпечення якості вищої освіти в 
довгостроковому періоді.

Застосований інструментарій портфельного аналізу 
компетентностей, з одного боку, потребує додаткових досліджень 
та рішень стосовно механізмів фінансування, процедур 
оцінювання компетентностей та рівня володіння ними, а з іншо-
го – дозволяє визначити пріоритети підвищення якості розвитку 
людського капіталу ЗВО та ефективності управління ним.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена исследованию вопросов повышения качества развития 
человеческого капитала учреждений высшего образования через формирование 
портфеля компетенций. Показатели охвата высшим образованием в Украине явля-
ются одними из самых высоких в мире, вместе с тем, в мировые рейтинги попада-
ют единицы украинских учреждений высшего образования. Выделены параметры 
качества развития человеческого капитала учреждений высшего образования. Си-
стематизированы цели развития человеческого капитала в системе менеджмента 
учреждений высшего образования. Исследованы общие и профессиональные ком-
петентности в соответствии с проектом профессионального стандарта должностей 
преподавателей учреждения высшего образования. Классические инструменты 
стратегического анализа интегрированы в исследования качества развития чело-
веческого капитала учреждений высшего образования. Компетентности препода-
вателей учреждений высшего образования предложено распределить на четыре 
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группы. Изображена графическая модель портфеля компетентностей учреждения 
высшего образования.
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FORMING THE COMPETENCIES PORTFOLIO AS 
A FACTOR FOR IMPROVING THE QUALITY OF 
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article is devoted to the research of issues of improving the quality of hu-
man capital development of higher education institutions through the formation of a port-
folio of competences. The coverage of higher education in Ukraine is one of the highest 
in the world, however, the units of Ukrainian higher education institutions are ranked in 
world rankings. The parameters of the quality of human capital development of institu-
tions of higher education are highlighted. The goals of human capital development in the 
management system of higher education institutions have been systematized. General 
and professional competences in accordance with the draft professional standard of posts 
of teachers of higher education institutions were investigated. Classical strategic analysis 
tools are integrated into research into the quality of human capital development in higher 
education institutions. The competences of teachers of higher education institutions are 
proposed to be divided into four groups. The graphic model of the portfolio of competen-
cies of higher education institutions is shown.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЧИХ 
СИСТЕМ
 
Запропоновано концепцію управління ефективністю промислових ви-

робничих систем у формі концептуальної тріади – управлінський інструментарій, 
стратегія ефективності, стимулювання інноваційної діяльності.  

Надано методику послідовного порівняння за допомогою стандартних 
оцінок, яка дозволяє раціональним способом вирішувати задачу оцінки стану з 
ефективністю виробничої системи в умовах визначеності відносно низки критеріїв 
різної значимості. Основними етапами розрахунку за цією методикою є: ідентифі-
кація форм і методів організації виробництва, формування критеріїв і вимірювачів 
ефективності, оцінка ефективності організації виробництва, аналіз стану ефектив-
ності організації виробництва. 

Визначено особливості організаційно-економічного механізму реалізації 
методики оцінки ефективності виробничої системи, який включає у свій склад: 
управлінський інструментарій системи планування, систему економічного стиму-
лювання інноваційної діяльності на промисловому підприємстві.

Ключові слова: управління; система; виробництво; ефективність; фак-
тор; критерій; показник; механізм; ресурс. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна Стра-
тегія розвитку інноваційної діяльності визначає, що успішний роз-
виток національних економічних систем держав-лідерів останніми 
роками тісно пов’язана з лідерством у дослідженнях і розробках, 
появою нових знань, розвитком високотехнологічного виробни-
цтва і створенням масових інноваційних продуктів [1, с. 9]. При 
цьому, як стверджує Стратегія, в Україні  відбувається поступова 
деградація інноваційного потенціалу: кількість дослідників в Укра-
їні стрімко скорочується із 133744 осіб у 2010 р. до 59392 у 2017 р.; 
наукоємність ВВП у 2017 р. становила лише 0,45%; динаміка 
кількості підприємств, що займаються інноваціями, негативна – у 
2017 р. скоротилася кількість підприємств промисловості, що про-
водили інноваційну діяльність, на 9% порівняно з 2016 р. до 16,2% 
всіх промислових підприємств; інвестиції у нематеріальні активи 
протягом останніх 15 років становили лише 2-4% всіх капітальних 
інвестицій. Криворотов В. підкреслює, що інноваційна стратегія, 
як складова загальнокорпоративної стратегії та узгоджуючись з 
нею за основними параметрами виробничих систем, зосереджена 
на вирішенні двох ключових задач: 1) необхідність концентрації, 
раціонального розподілу і ефективного використання обмежених 
ресурсів для розвитку; 2) налагодження постійного моніторингу 
змін у зовнішньому середовищі [4, с. 188]. 

Тому, безумовно якнайшвидше необхідно забезпечити теоре-
тичне підґрунтя для швидкого та якісного перетворення креатив-
них ідей в інноваційні продукти і послуги на основі сучасних ви-
робничих систем. 

Всі пропозиції та рекомендації, що запропоновані у даній ро-
боті апробовані авторами на ПАТ «Одескабель» – сучасному за-
воді з виробничою площиною 50000 м2, чисельністю співробітни-
ків більше 800 осіб та 70-річним досвідом випуску на ринку різ-
номанітної кабельної продукції. Перевагами цього підприємства 
у теперішній час є: виробниче обладнання, матеріали і сировина 
від відомих закордонних виробників; впроваджена новітня версія 
системи менеджменту якості ISO 9001:2015; більш 10000 кабель-
них конструкцій; короткий термін доставки продукції у будь-яку 
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точку світу будь-яким транспортом. Підприємство продовжує на-
рощувати випуск інноваційної продукції: волоконно-оптичні ка-
белі, LAN-кабелі, коаксіальні кабелі для ТВ в ССТV, кабелі для 
електронного обладнання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В процесі дослі-
дження автор спиралися на роботи наступних вчених: Башняніна 
Г. і Міронової М. [11], Гончарука А. [2], Колосова А. [3], Криво-
ротова В. [4], Олійник Т. [5], Орєхової Т. [6], Пащенко І. [7], Роді-
онової В. [8], Трут О. [10], Тітова В. [9].

Промислове підприємство, як об’єкт управління у вітчизняній 
та закордонній літературі, характеризується як велика, складна, 
динамічна, ймовірнісна, виробнича, багатокритеріальна, соціаль-
но-економічна система. Тітов В. додає: «На рівні промислового 
підприємства відбувається безперервний процес ускладнення 
задач управління» [9, с. 4]. Башнянін Г. і Міронова М. виокрем-
люють три функціональні сфери виробничих систем: власне тех-
нологічну, техніко-економічну і соціально-економічну [11, с. 33]. 
Орєхова Т. зазначає, що інформаційно-комунікаційні технології є 
фундаментальним стимулом зростання міжнародних виробничих 
систем [6, с. 29]. Пащенко І. та Чернобай Л. узагальнюють тео-
ретичні розробки і практичний досвід системного підходу щодо 
формування складових елементів виробничих структур та їх роз-
виток на підставі дотримання базових принципів індивідуалізації 
як самостійних підсистем [7, с. 181]. Олійник Т., як і Тітов В., 
наголошує про необхідність оптимізації виробничих систем, що, 
у свою чергу, обумовлено підвищенням міжнародної конкуренції 
та дефіцитом ресурсів [5, с. 68].

Постановка завдання – визначити підходи до формування 
концепції управління ефективністю організації промислового 
виробництва, як основи розвитку сучасного виробничого ме-
неджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення 
ефективності організації промислових виробничих систем (ПВС) 
створює задачу управління комплексом робіт, що направлені на 
забезпечення і підтримку необхідного рівня ефективності. 
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На початку дослідження необхідно визначитися з основними 
поняттями:
−	 виробнича система – складна багаторівнева ієрархічна сис-

тема, що перетворює вихідні напівфабрикати сировини або 
матеріалів у кінцевий продукт, що відповідає суспільному за-
мовленню (Вікіпедія); 

−	 виробнича система – це система, що об’єднує працюючих, 
знаряддя і предмети праці та інші елементи, які необхідні для 
функціонування системи, у процесі якого створюється про-
дукція або послуги (Wiki ТНТу).

Організація ПВС може бути визнана ефективною, якщо вико-
нуються наступні умови:

1) робота з організації виробничої діяльності цілеспрямована 
і визначається потребами, що викликали постановку конкретної 
мети організації виробництва;

2) зміст цілей відповідає сутнісним характеристикам організа-
ції виробництва і відображає зовнішні і внутрішні умови функці-
онування сучасного виробничого підприємства;

3) поставлені цілі успішно досягнуті, тобто досягнення цілей 
виправдано затраченими на це засобами і необхідне співвідно-
шення витрат і результатів виконано;

4) для досягнення мети використані прийняті засоби, які схва-
лені суспільством; дана умова обумовлена соціально-економіч-
ною природою організації виробництва, і його виконання дозво-
ляє уникнути додаткових витрат, пов’язаних з соціальною реабі-
літацією проведених робіт [8, с. 6–7].

Виконання зазначених вимог можливе на основі створення ор-
ганізаційно-економічного механізму їх реалізації. Такий механізм 
повинен включати в себе:
− управлінський інструментарій, що забезпечує оцінку ефектив-

ності та розробку заходів, спрямованих на її досягнення;
− систему планування, покликану визначати напрямок підвищен-

ня ефективності організаційної діяльності на основі свідомого 
вибору певного варіанту дій з урахуванням конкретних умов 
функціонування підприємства;
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− систему економічного стимулювання інноваційної діяльності, 
орієнтовану на підвищення ефективності організації ПВС.

Перенесення зазначених положень на область виробничого 
менеджменту дозволяє сформувати концепцію управління ефек-
тивністю організації виробництва в формі концептуальної тріа-
ди: управлінський інструментарій (І), стратегія ефективності (ІІ), 
стимулювання інноваційної діяльності (ІІІ).

Позначимо ті з елементів концепції, які найменш вивчені й но-
сять проблемний характер.

 Основним компонентом концепції управління є управлінський 
інструментарій (І). Він включає в себе сукупність цілей органі-
зації виробництва (І-1), фактори підвищення ефективності (І-2), 
критерії ефективності (І-3), методи їх оцінки та аналізу (І-4).

І-1. Мета є складовою частиною будь-якого організаційного 
впливу та характеризує спрямованість організаційної діяльності. 
В силу відносної самостійності організації виробництва цілі, що 
встановлюються, мають подвійну природу. Оскільки система ор-
ганізації виробництва є елементом більшої організаційні систе-
ми і діє в запропонованих нею рамках, то частина організаційних 
цілей формується зверху. Їх можна розглядати як зовнішні цілі-
обмеження або фактори-умови. Крім зовнішніх цілей організація 
виробництва має також і власні внутрішні, автономні цілі. Вну-
трішні цілі, на відміну від зовнішніх, є проявом сутнісних харак-
теристик організації виробництва і пов’язані з виконанням нею 
основних функцій. Залежно від ролі в процесі прийняття орга-
нізаційних рішень внутрішні цілі можуть бути класифіковані на 
цілі-напрямки, які повинні бути досягнуті в якості результату, і 
умови, які визначаються як внутрішні цілі-обмеження.

Зовнішні та внутрішні цілі організації виробництва утворюють 
систему організаційних цілей, що визначають спрямованість про-
цесу організації та його майбутні результати. Тому досягнення 
цілей організації виробництва є головною умовою ефективності 
організаційної діяльності. Реалізація цілей становить основний 
зміст ефективності організації виробництва. Підвищення ефек-
тивності організації можливе за умови, якщо організаційна ді-
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яльність здійснюється в напрямку досягнення результату, що від-
повідає потребам суспільного розвитку з урахуванням зовнішніх 
чинників-умов функціонування виробничої системи.

Для того щоб цілеспрямовано впливати на підвищення ефек-
тивності виробничої системи, необхідно мати чітке уявлення про 
фактори, що визначають рівень ефективності. Ефективність ор-
ганізації виробництва розглядається нами як результат взаємовп-
ливу факторів, які формуються зовнішнім середовищем підпри-
ємства, і чинників, властивих процесу організації виробництва. 
Виходячи з цих позицій під факторами ефективності організації 
виробництва (І-2) розуміються зовнішні та внутрішні соціально-
економічні умови функціонування виробничої системи, а також 
власне діяльність по організації виробництва, що впливає на до-
сягнення цілей, величину результатів і витрати, які пов’язані із 
здійсненням організаційної діяльності.

Реалізація даного підходу дозволяє виділити чотири групи вза-
ємообумовлених факторів ефективності.

1. Загальносистемні фактори, що визначають передумови 
ефективного функціонування системи організації виробництва: 
(А) ступінь реалізації принципів організації виробництва, (Б) 
культура організації виробництва, (В) обґрунтованість системи 
відбору та оцінки організаційних рішень.

2. Фактори суті, що випливають із змісту діяльності по органі-
зації виробництва. Головними з них є: (Г) наявність організацій-
ного механізму, що дозволяє координувати і забезпечує взаємо-
дію часткових процесів; (Д) прогресивність способу організації 
виробництва.

3. Зовнішні чинники-обмеження функціонування системи ор-
ганізації, що обумовлені закономірністю комунікативності сис-
тем. Це: (Е) вимоги зовнішнього середовища і (Ж) обмеження ін-
вестиційних ресурсів, що визначають необхідність використання 
малокапіталоємних шляхів розвитку виробництва.

4. Фактори управління розвитком організації виробництва. До 
їх числа відносяться: (З) забезпеченість організаційними ресур-
сами та (I) наявність програми розвитку організації виробництва.
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А. Ступінь реалізації принципів організації виробництва. 
Принципи є основою побудови практичної діяльності з організа-
ції виробництва. Їх реалізація дозволяє підвищити ефективність 
шляхом узгодження та впорядкування зв’язків основних елемен-
тів і процесів виробництва, а також зв’язків системи організації 
виробництва з іншими підсистемами підприємства і зовнішнім 
середовищем. Так, відомо, що використання принципу інтеграції 
в логістичній діяльності дозволяє відносно скоротити виробничі 
запаси на 30–50%, а реалізація принципу спеціалізації в серійно-
му виробництві призводить до зростання обсягу випуску в серед-
ньому на 10–15% [8, с. 8].

З розвитком ринку і впровадженням у виробництво нової тех-
ніки і технології вимоги до складу принципів організації вироб-
ництва і значення окремих принципів змінюються. Це обумовлює 
необхідність постійної оцінки їх відповідності до умов вироб-
ництва. Шляхом своєчасного перегляду принципів досягається 
адекватна стану виробництва і зовнішнього середовища розвиток 
організації виробництва.

Б. Культура організації виробництва є фактором, за допомо-
гою якого здійснюється опосередкований вплив організації на 
ефективність прийнятих рішень. Аналіз показує, що у всіх випад-
ках без винятку успішні підприємства поряд з чітким уявленням 
про стратегію свого розвитку, гнучкою організаційною структу-
рою і висококваліфікованими співробітниками володіє сильною 
культурою і особливим стилем, які разом сприяють досягненню 
високої ефективності організації.

Трут О. підкреслює: «Високоорганізована культура, що під-
тримує стратегію, перетворює роботу на спосіб життя, виховую-
чи та орієнтуючи працівників» [10, с. 288].

При виникненні проблем на підприємствах з високою куль-
турою організації виробництва співробітники здатні оперативно 
приймати необхідні організаційні рішення, оскільки основопо-
ложні цінності організації визначені і зрозумілі. Вплив культу-
ри організації виробництва на ефективність характеризується її 
ставленням до основоположних цінностей. Практика діяльності 
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успішних підприємств дозволяє виділити в їх числі наступне: 
ставлення до організації виробництва як до некапіталомісткого 
фактору розвитку виробництва, безперервне підвищення якості 
продукції і виробничого процесу, безумовне задоволення запитів 
споживачів, організація нововведення і прогресивні методи орга-
нізації виробництва.

В. Обґрунтованість системи відбору та оцінки організаційних 
рішень. Відбір і оцінка рішень здійснюється в процесі розробки 
організаційної концепції та проекту організації виробництва. Ви-
користовувані при цьому методи варіюють в широких межах. Від 
того, наскільки ретельно оцінюються і відбираються пропоновані 
варіанти рішень, залежить можливість отримання планованих ре-
зультатів при їх реалізації.

Г. Наявність організаційного механізму, що здійснює коорди-
націю і забезпечує взаємозв’язок часткових процесів. Такий меха-
нізм характеризує перш за все ті відносини, які встановлюються 
і підтримуються в процесі виробництва між його учасниками, а 
також форми прояву цих відносин, систему організаційних норм 
і нормативів. Наявність організаційного механізму дозволяє здій-
снювати цілеспрямовану роботу щодо впорядкування зв’язків і 
підвищенню рівня узгодженості процесів і робіт. Якщо зі зміною 
вимог навколишнього середовища число і характер взаємозв’язків 
елементів змінюються, то можна говорити про високу ефектив-
ність функціонування виробничої системи організації.

Гончарук А. в процесі формування цілісного механізму оцінки 
і управління підвищенням ефективності промислового підприєм-
ства пропонує використовувати наступні інструменти: бенчмар-
кінг, модель мотивації для системи управління ефективністю, мо-
дель здійснення внутрішнього бенчмаркінга, відповідну систему 
показників ефективності [2, с. 259].

Д. Прогресивність способу організації виробництва характе-
ризує ступінь відповідності організаційних форм і методів рівню 
розвитку основних елементів виробництва і зовнішнього серед-
овища. Через інерцію розвитку організації можливе виникнення 
ситуації, при якій методи і форми організації виробництва вияв-
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ляються гальмом у розвитку продуктивних сил і не дозволяє в 
повній мірі реалізувати можливості щодо поліпшення викорис-
тання виробничих і організаційних резервів, скорочення циклу 
виробництва та інше. В цьому випадку ефективність виробничої 
системи різко знижується. Використання методів організації, що 
сприяють активізації працівника і створенню умов для реалізації 
економічних інтересів підприємства і споживачів, дозволяє гово-
рити про ефективність функціонування виробничої системи.

Організацію промислового виробництва Колосов А. розгля-
дає у межах економічного управління підприємством (ЕУП) та 
підкреслює: «Організаційна структура системи ЕУП відображає 
склад її елементів і порядок їх співпідпорядкованості. Виділення 
елементів системи ЕУП формується як результат поділу управ-
лінської праці, яке здійснюється між функціями і ієрархічними 
рівнями управління економічними процесами» [3, с. 76].

Е. Вимоги зовнішнього середовища характеризують суспільні по-
треби, що конкретизуються у властивостях і обсягах виробництва 
продукції, термінах її поставки, а також обмеженнях, пов’язаних з 
впливом на навколишнє середовище і можливостями матеріально-
го виробництва. Дані вимоги необхідно враховувати при форму-
ванні організаційних цілей і виборі шляхів їх досягнення. Якщо 
цього не відбувається, організація виробництва втрачає «громад-
ську» спрямованість і виступає як «закрита система», що реалізує 
свої власні цілі. В цьому випадку вона не може розглядатися як за-
сіб підвищення ефективності виробничої системи.

Ж. Обмеження інвестиційних ресурсів як фактор ефективності 
системи організації виробництва визначає можливість досягнення 
кінцевого результату, адекватного поставленим цілям, з викорис-
танням наявних фінансових можливостей. В цьому випадку, якщо 
організаційні проекти, концепції яких не мають необхідної фінан-
сової підтримки, то ймовірність їх практичної реалізації і отриман-
ня ефекту, а це визначальна умова ефективності, незначні.

З. Ресурси організації виробництва дають уявлення про засо-
би організаційної діяльності. Та частина ресурсів, яка задіюється 
в конкретному процесі організації, утворює сукупні витрати на 
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організацію виробництва. Висока ефективність функціонування 
системи організації можлива при наявності необхідних ресурсів і 
зниження витрат на отримання необхідних результатів.

І. Програма розвитку організації виробництва виконує функції 
планування, контролю та регулювання організаційної діяльності. 
Від того, наскільки досконалі методи планування і управління 
процесом організації, обґрунтовано напрями організаційної ді-
яльності, чітко сформульовані орієнтири розвитку, багато в чому 
залежить вирішення проблеми підвищення ефективності органі-
заційної діяльності. 

Для комплексного вивчення і організації управління фактора-
ми ефективності слід розробити систему показників і методів їх 
оцінки. Можна виділити два напрямки оцінки ефективності орга-
нізації виробництва. Перший напрям пов’язаний з визначенням 
результативності функціонування системи. Друге – з виявленням 
результатів організаційної діяльності. В якості критеріїв оцінки 
функціонування виробничої системи встановлюються: економіч-
ність, дієвість, якість трудового життя, гнучкість, якість вироб-
ничої системи, узгодженість зі стратегією і цілями підприємства, 
відповідність тенденціям розвитку ринку. Критеріями ефектив-
ності організаційної діяльності є: узгодженість дій, оперативність 
прийняття рішень, доцільність дій, що відбуваються.

Розглянемо, як застосовується деякі з найбільш важливих кри-
теріїв ефективності організації виробництва (I-3).

Дієвість. Дана ознака характеризує ступінь досягнення цілей 
організації виробництва. При орієнтації виробничої системи на 
споживача такими цілями є: стовідсоткова якість продукції, до-
тримання термінів поставки, виконання прийнятих зобов’язань 
за обсягом випуску продукції. В цьому випадку показниками ді-
євості організації виробництва можуть бути відношення числа 
виконаних заявок їх загальної кількості, питома вага виробів або 
партії продукції, відповідних прийнятим вимогам і специфікаці-
ям в загальному обсязі виготовленої та поставленої продукції.

Якість трудового життя відображає ступінь задоволення 
потреб працівників у повсякденному трудовому життю, з понят-
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тям якості трудового життя пов’язаний цілий комплекс питань, 
що дозволяє оцінити ступінь задоволення людських потреб: якою 
мірою умови і зміст праці відповідає запитам і очікуванням спів-
робітників? Чи носить робота творчий характер, чи приносить за-
доволення? Якою мірою забезпечена можливість вільного вибору 
засобів і методів досягнення цілей? Кількісними вимірювачами 
даної ознаки можуть стати: частка витрат на навчання і підвищен-
ня кваліфікації, яка припадає на одного співробітника, питома 
вага працівників високої кваліфікації в чисельності виробничого 
персоналу, коефіцієнт плинності кадрів.

Відповідність тенденціям розвитку ринку можна визначити 
як ступінь виявлення та відповідності між пропонованими по-
требами і цілями організації виробництва. У процесі формування 
і функціонування виробничої системи можна визначити вимоги 
ринку і той рівень організації виробництва, при досягненні якого 
можливо задоволення вимог споживача по номенклатурі, якості 
продукції та термінам її поставки. Цілі організації виробництва 
в цьому випадку розглядаються як тимчасові, похідні від пропо-
нованих потреб. Для характеристики даної ознаки можуть вико-
ристовуватися такі показники: ступінь можливості задоволення 
прогнозованих змін споживчого попиту при використанні діючих 
методів організації виробництва, ступінь адаптивності організа-
ції виробництва, ступінь задоволення попиту споживачів.

Висновки та пропозиції. При оцінці ефективності організації 
виробництва важливо оцінити всі сторони і аспекти ефективнос-
ті. Це можливо за умови використання зазначених критеріїв і по-
казників, що їх розкривають. Поставлена задача полягає в оцінці 
стану та ефективності виробничої системи в умовах визначеності 
щодо низки критеріїв різної значимості. Найбільш раціональним 
способом її вирішення є, на наш погляд, метод послідовного по-
рівняння за допомогою стандартних оцінок. В цьому випадку 
ефективність вимірюється шляхом розрахунку значень окремих 
показників по групам критеріїв і визначення їх відносної значу-
щості за інтервальною шкалою. Слід розглядати основні етапи 
розрахунку.
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Перший етап – ідентифікація форм і методів організації вироб-
ництва – полягає у виявленні особливостей організації процесів 
виробництва. На даному етапі визначаються функції, цілі та (І-1) 
організаційні ресурси виробничої системи.

Другий етап – формування критеріїв вимірників ефективнос-
ті – включає в себе проведення робіт по визначенню основних 
напрямків оцінки (І-2) і критеріїв ефективності (І-3). Критерії 
виступають в якості необхідної передумови винесення рішення 
про рівень ефективності виробничої системи. Кожен з них ха-
рактеризується за допомогою низки показників. Відбір показни-
ків здійснюється виходячи з вимог: використовувані вимірники 
повинні фіксувати фактичний рівень ефективності і одночасно з 
цим підкорятися завданню аналізу та управління економічними 
процесами на основі виявлення різних причинно-наслідкових 
зв’язків. Завершальною процедурою формування системи крите-
ріїв є їх ранжування за ступенем впливу на ефективність органі-
зації виробництва за кількісною шкалою в діапазоні від 0 до 10. 
Максимальна оцінка присвоюється найкращій характеристиці. 
Показник, що має найбільшу вагу, отримує ранг 10. Для кожного 
з найбільш важливих критеріїв розробляється шкала корисності з 
інтервалом 0- 0,1. Основним призначенням шкали є перетворення 
різнорідних вимірників в еквівалентні бали.

Третій етап – оцінка ефективності організації виробництва. На 
даному етапі здійснюється розрахунок фактичних значень харак-
теристик та перетворення отриманих числових оцінок у бали за 
допомогою шкали корисності. Бальні оцінки використовуються 
для побудови профілю ефективності. При складанні профілю 
має бути висловлена думка по кожній характеристиці на основі її 
кількісної оцінки і проведено порівняння з уявленням про те, що 
відповідає поняттям «добре», «дуже добре» тощо.

Четвертий етап – аналіз стану та ефективності організації ви-
робництва – включає в себе розрахунок резерву зміни ефектив-
ності, відносну оцінку значущості критеріїв для підвищення ре-
зультативності системи, встановлення напрямків її реорганізації. 

Резерв зміни ефективності  характеризує величину невико-



60

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

ристаних можливостей її підвищення по конкретному критерію 
і показує необхідність вдосконалення організації виробництва в 
даному напрямку:

                                         (1)

де  – бал, еквівалентний фактичним значенням показника 
за шкалою корисності;  – оптимальна бальна оцінка показ-
ника.

Чим ближче  к , тим вище рівень ефективності по да-
ній характеристиці. Оскільки критерії мають різну вагомість для 
ефективності, виникає необхідність у відносній оцінці їх значи-
мості. Найбільш раціональним підходом до відносної оцінки є 
синтез показників резервів ефективності та ваги критерію: 

                                              (2)

де  – відносна оцінка значущості і-го критерію. 

Критерій, що має оцінку  визначає вузьке місце ефектив-
ності, тому черговість проведення заходів щодо реорганізації сис-
теми встановлюється відповідно до значення .

Враховуючи сучасні обставини здійснення інноваційної діяль-
ності на промислових підприємствах (значне відставання вітчиз-
няного промислового комплексу від розвинених держав, перехід 
до п’ятого-шостого технологічних укладів, низький рівень конку-
рентоспроможності української промислової продукції) необхід-
ним є формування нових концептуальних підходів до створення 
і функціонування ПВС, побудованих на нових системних і комп-
лексних заходах з ґрунтовними передплановими дослідженнями.  

Апробація запропонованої у даній роботі методики на ПАТ 
«Одескабель» показала корисність використання цього підходу 
до управління ефективністю промислових систем. Роботу вико-
нано у межах виконання НДР «Конкурентна розвідка  в безпеко-
орієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком 
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підприємств стратегічного значення для національної економіки і 
безпеки держави» (№ ДР 0119U002005).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ

Предложена концепция управления эффективностью промышленных про-
изводственных систем в форме концептуальной триады – управленческий инстру-
ментарий, стратегия эффективности, стимулирование инновационной деятельно-
сти. Разработана методика последовательного сравнения с помощью стандартных 
оценок, которая позволяет рациональным способом решать задачу оценки состоя-
ния эффективности производственной системы в условиях выявления относитель-
но низких критериев различной значимости.

Основными этапами расчета в этой методике являются: идентификация 
форм и методов организации производства, формирование критериев и измери-
телей эффективности, оценка эффективности организации производства, анализ 
эффективности организации производства.

Определены особенности организационно-экономического механизма ре-
ализации методики оценки эффективности производственной системы, который 
включает в свой состав: управленческий инструментарий, систему планирования, 
систему экономического стимулирования инновационной деятельности на про-
мышленном предприятии.

Ключевые слова: управление; система; производство; эффективность; 
фактор; критерий; показатель; механізм; ресурс.
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IMPROVING THE ASSESSMENT OF ORGANIZATION 
OF INDUSTRIAL PRODUCTION SYSTEMS’ 
EFFICIENCY

The concept of managing the efficiency of industrial production systems in the 
form of a conceptual triad is proposed – managerial tools, a strategy of efficiency, and 
stimulation of innovation. The methodology of sequential comparison using standard 
estimates is developed, which allows a rational way to solve the problem of assessing 
the state of the efficiency of the production system in the context of identifying relatively 
low criteria of various significance.

The main stages of the calculation in this methodology are: identification of 
forms and methods of organization of production, the formation of criteria and measures 
of efficiency, assessment of the effectiveness of the organization of production, analysis 
of the effectiveness of the organization of production.

Two directions of a possible assessment of the effectiveness of the organization 
of production are identified in the work. The first direction is associated with determining 
the effectiveness of the functioning of the production system. The second - with the 
identification of the results of organizational activities. The following criteria are 
established as criteria for assessing the functioning of the production system: profitability, 
efficiency, labor quality, flexibility, quality of the production system, consistency with the 
strategy and goals of the industrial enterprise, and compliance with market development. 
Criteria for the effectiveness of organizational activities are: coherence of actions, 
efficiency in decision-making, creativity of actions taken.

The features of the organizational and economic mechanism for the 
implementation of the methodology for assessing the effectiveness of the production 
system, which includes: management tools, a planning system, a system of economic 
incentives for innovation in an industrial enterprise, are determined.

Keywords: management; system; production; efficiency; factor; criterion; 
indicator; mechanism; resource.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНШИМИ 
ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

В роботі визначено основні фактори (технічний, географічний, соціаль-
но-економічний) та параметри визначення сумісного розгортання інфраструктури 
ІКТ з інфраструктурою автомобільного транспорту та електропостачання, а також 
наведено принципи оцінки інфраструктури в розрізі пропонованих параметрів. 
Представлено модель виникнення синергетичного ефекту економічного, соціаль-
ного та техніко-технологічного характеру від сумісного розгортання інфраструктур 
всіх задіяних сфер. А отже, сумісне розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструк-
турою транспорту і електропостачання призведе до усунення існуючих цифрових 
розривів та розвитку цифрової економіки, сприятиме підвищенню доходності всіх 
сфер економіки та особливо сфери життєзабезпечення.

Ключові слова: ІКТ; транспорт; електропостачання; конвергентна мо-
дель; сумісне розгортання; доцільність; цифровий розрив.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним з най-
більш важливих елементів, від яких залежить реалізація планів со-
ціально-економічного розвитку будь-якої держави з економікою, 
що розвивається, є реалізація національних програм зі скорочен-
ня цифрового розриву. Найважливішим елементом таких програм 
є надання населенню можливості широкосмугового доступу в Ін-
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тернет. На даний час вважається, що збільшення широкосмугового 
доступу на 10% призводить до збільшення валового внутрішнього 
продукту країни на 1 %. У той же час подвоєння середньої швид-
кості широкосмугового доступу в країні збільшує ВВП на 0,3 %. 
Це показує, що будівництво високошвидкісних мереж широкосму-
гового доступу безпосередньо впливає на розвиток національної 
економіки, зростання ефективності всіх сфер економічної діяльнос-
ті завдяки прискореним темпам впровадження інновацій, а також 
на розвиток окремих підприємницьких структур. Все це створює 
базис для цифрової економіки та суспільства, а також забезпечує 
розвиток багатьох сфер та полегшує вирішення складних аспек-
тів, включаючи такі сфери життєзабезпечення як охорона здоров’я, 
освіта, фінансові та страхові послуги, торгівлі, економія розподілу 
та використання ресурсів, сприяння інформованості та залученості 
громадськості тощо.

Незважаючи на величезні зусилля урядів у всьому світі, охо-
плення широкосмугового зв’язком у багатьох країнах залишаєть-
ся низьким, а чимало спільнот залишаються не підключеними, 
оскільки інвестиції у розвиток інфраструктури ІКТ є дорогими 
і трудомісткими. Надання широкосмугового доступу як можна 
більшій кількості споживачів, включаючи віддалені і недоступ-
ні райони, а також забезпечення інклюзивності, ставить задачу 
оптимального, з точки зору економічних витрат і використання 
ресурсів, розгортання волоконно-оптичних мереж. Вартість бу-
дівництва волоконно-оптичних кабельних ліній може бути опти-
мізована з використанням інфраструктури інших галузей, таких 
як транспорт, енергетика та інші, завдяки спільному розгортанню 
і спільному використанню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сумісного 
розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурами інших галу-
зей активно обговорюються із залученням великої кількості спеціа-
лістів різних сфер такими країнами світу [1-9] як Бангладеш, Індія, 
Казахстан, Китай, Республіка Корея, Монголія, Російська Федера-
ція, Тайланд, Туреччина тощо із Економічною та соціальної комісі-
єю Азії та Тихого океану. У своїх дослідженнях вони аналізуються 
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поточний стан інфраструктур сфери ІКТ, транспорту та електро-
постачання з метою встановлення технічних, економічних та ор-
ганізаційних аспектів сумісного використання інфраструктури. В 
Україні на даний час вже існують деякі передумови правового та 
організаційного розгортання таких інфрастукрур, а саме:

1) Законом України [10] визначено правові, економічні та 
організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури 
об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної 
каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для 
розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забез-
печення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встанов-
лено повноваження органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть 
участь у таких господарських відносинах; 

2) у [11] встановлюється порядок здійснення доступу до інф-
раструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що належить 
власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами 
телекомунікацій, іншим суб’єктам господарювання (операторам, 
провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) 
для власних потреб, надання або отримання телекомунікаційних 
послуг та порядок взаємодії власника інфраструктури кабельної 
каналізації електрозв’язку і замовника; 

3) постановою [12] затверджено правила, що встановлюють за-
гальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єктів 
транспорту незалежно від форми власності для розташування тех-
нічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника (во-
лодільця) інфраструктури об’єкта транспорту і замовника доступу;

4) у [13] визначено правила, які встановлюють загальний по-
рядок здійснення доступу до інфраструктури об’єктів електро-
енергетики незалежно від форми власності для розташування 
технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника 
(володільця) інфраструктури об’єкта електроенергетики і замов-
ника доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики.;

5) правила [14] визначають умови надання в користування ка-
бельної каналізації електрозв’язку операторів, провайдерів теле-
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комунікацій іншим суб’єктам господарювання для власних по-
треб або надання телекомунікаційних послуг;

6) технічні вимоги [15] розроблено з метою визначення вимог 
щодо створення технологічної інфраструктури мережі Інтернет 
та мереж доступу до неї в населених пунктах у частині, що сто-
сується будинкових розподільних мереж на об’єктах житлового 
фонду.

Створення в Україні сумісних інфраструктур сприятиме розви-
тку не тільки тих сфер, які створюють та використовують суміс-
ні інфраструктури, а й збалансованому соціально-економічному 
розвитку всієї країни. Однак з точки зору економічної ефектив-
ності сумісного розгортання інфраструктур необхідно оцінити 
доцільність витрат на її розгортання до стадії проектування.

Постановка завдання. Метою роботи є визначення ефектив-
ності інтеграції інфраструктури сфери ІКТ з інфраструктурою ав-
томобільного транспорту й електропостачання шляхом визначен-
ня основних факторів і параметрів визначення доцільного суміс-
ного розгортання та моделі виникнення синергетичного ефекту 
від цього процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під спільним 
розгортанням і спільним використанням інфраструктури розумі-
ються такі взаємовигідні регулюючі та економічні відносини сто-
рін-учасниць, коли при плануванні, будівництві та експлуатації 
інфраструктурних мереж різних галузей використовуються на-
ступні принципи: мінімізувати дублювання об’єктів інфраструк-
тури по тим же маршрутам; мінімізувати вплив на навколишнє 
середовище; довгострокове стратегічне планування розвитку 
інфраструктурних мереж з урахуванням конвергенції технологій і 
партнерських відносин між залученими сторонами; мінімізувати 
економічні витрати при будівництві; відкритий доступ і скорочен-
ня цифрового розриву.

Об’єктами спільного розгортання та спільного використання 
можуть бути: кабельні канали, блоки, труби, вежі, опори ліній 
електропередач; трубопроводи, тунелі, колектори; волоконно-
оптичні лінії; дороги; охоронні зони нафтогазопроводів; телеко-
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мунікаційне обладнання; активні елементи телекомунікаційної 
мережі та радіочастот.

Спільне розгортання і спільне використання інфраструкту-
ри може бути організовано як безпосередньо між операторами 
електрозв’язку, так і між операторами інших мереж інфраструк-
тури, що використовують пасивну або активну інфраструктуру. 
Можливості спільного розгортання та спільного використання 
інфраструктури в значній мірі залежать від ринку і середовища 
регулювання, а також від національної політики, яка може стиму-
лювати або перешкоджати прийняттю спільного розгортання або 
спільного використання інфраструктури.

Основними факторами, що стимулюють спільне розгортання і 
спільне використання інфраструктури, є економічні вигоди і ви-
моги для ефективного використання обмежених ресурсів. Тому 
визначення економічних вигод, що заохочують операторів різ-
них інфраструктурних мереж співпрацювати з розгортанням або 
спільним використанням спільної інфраструктури завдяки потен-
ційній економії коштів, є необхідним для більш ефективного та 
збалансованого розвитку зазначених підприємств.

Інфраструктура сфери телекомунікацій являє собою сукупність 
територіально розподілених державних і корпоративних мереж 
(ДКМ), технічних засобів телекомунікацій (ТЗТ) і інженерних 
споруд (ІС), призначених для забезпечення доступу споживачів 
до телекомунікаційних послуг. Інфраструктура сфери транспорту 
представляє множину виробничо-технічних комплексів і споруд 
авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річково-
го, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту, що 
можуть надаватися у користування. Інфраструктура сфери елек-
тропостачання є комплексом опор ліній електропередачі (ЛЕП), 
електричних підстанцій (ЕП), електричних мереж (ЕМ) тощо, 
придатних для надання об’єкта у користування.

Відобразимо інфраструктури сфер телекомунікацій , 

транспорту  та електропостачання  у математич-
ному вигляді наступним чином:
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(1)

(2)

(3)

Спільне розгортання і використання інфраструктури ІКТ з інф-
раструктурою транспорту та електропостачання можна предста-
вити як сукупність множин, перетинання яких між собою являє 
множину, до якої належать тільки ті елементи, що одночасно на-
лежать до всіх інфраструктур, та при цьому повинні завжди ви-
конуватись умови мінімізації обсягів використовуваних ресурсів 
та максимізація прибутку, виражене наступним чином:

(4)

Ефективний розвиток підприємств вищезазначених сфер еко-
номічної діяльності від сумісного розгортання інфраструктур 
(рис. 1) призведе до синергетичних ефектів  та збалансова-
ному розвитку , приймаючих участь 
підприємств:

(5)
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Визначити доцільність спільного розгортання можна провести 
на основі процедури оцінки економічної ефективності спільного 
розгортання і використання (ЕЕСРВ) інфраструктури ІКТ з інф-
раструктурою транспорту та електропостачання складається з та-
ких основних елементів:

– визначення можливості сумісного розгортання інфраструк-
тури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання, 
виявлення потенціалу сумісності проектів;

– вибір найбільш оптимального технологічного рішення спіль-
ного розгортання;

– оцінка спільних капітальних витрат (обсягів інвестування) і 
обсягів щорічних виробничих витрат на обслуговування спільної 
інфраструктури;

– визначення потенційних споживачів послуг (з урахуванням 
їх платоспроможного попиту, факторів дисконтування, націо-
нальних особливостей формування споживчого кошика і т.п.);

– обчислення очікуваних фінансових результатів і формування 
висновків про доцільність спільного розгортання інфраструкту-
ри (на підставі показника чистого грошового потоку (Net Present 
Value, NPV) і індексу швидкості питомої приросту вартості 
(Indicator of the speed of a specific increment in value, IS).

У табл. 1 представлено ключові фактори, запропоновані для 
визначення сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з інфра-
структурою автомобільного транспорту та електропостачання на 
основі визначення їх потенціалу сумісності.
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Таблиця 1
Основні фактори та параметри визначення сумісного роз-

гортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою автомо-
більного транспорту та електропостачання

№ Параметр Опис
1 2 3

Технічний фактор

1

Рівень залежності 
об’єкта 
інфраструктури 
від наявності 
електроенергії

У разі електрифікації ділянки інфраструктури 
автомобільного або залізничного транспорту 
можна організувати станцію посилення, що не 
обслуговується, для регенерації сигналу в ВОЛЗ 
(з використанням електрики). Тобто, якщо 
залізниця електрифікована або шосе побудовано 
вздовж ліній електропередач, то ймовірність 
успіху вище. Якщо транспортна інфраструктура 
не електрифікована, тоді важливо відстань між 
точками присутності ліній електропередач 
(наприклад, залізничних станцій), якщо воно 
менше, ніж довжина ділянки регенерації 
волоконно-оптичної лінії зв’язку, то спільне 
розгортання можливо, якщо ні, то швидке 
збільшення вартості волоконно-оптичної 
інфраструктури пов’язане з необхідністю 
організації енергопостачання точок посилення. 
Синергія між різними типами об’єктів 
інфраструктури тим вище, чим вище рівень 
залежності від наявності електрики кожного з 
них.

2

Максимальна 
тривалість 
роботи об’єкта 
інфраструктури

Термін служби об’єкта інфраструктури є 
визначальним фактором, що впливає на 
розрахунковий час, після якого йому буде 
потрібно повна реконструкція або навіть 
виведення з експлуатації. Синергія між 
різними типами інфраструктури вище, чим 
менше різниця між максимальною (можливою) 
тривалістю їх роботи.
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Географічний фактор

3

Рівень збігу 
маршруту об’єктів 
інфраструктури (в 
разі їх самостійного 
будівництва)

Кожен з проектів окремо (будівництво дороги 
або прокладка волоконно-оптичних ліній) 
встановлює конкретні цілі для покриття 
території, яка, в свою чергу, визначає маршрут 
з урахуванням технічних можливостей 
розгортання конкретної інфраструктури. 
Слід зазначити, що навіть якщо, наприклад,  
автомагістраль і волоконно-оптична лінія 
повинні починатися
і закінчуватися в одних і тих же географічних 
точках - при роздільному проектуванні 
і будівництві їх маршрути можуть бути 
радикально різними. У той же час маршрут 
автомобільної або залізничної інфраструктури 
складніший на місцевості, ніж маршрут 
волоконно-оптичної лінії. Однак навіть якщо 
існують суттєві технологічні обмеження для 
одного типу інфраструктури, деякі ділянки 
можуть збігатися, навіть якщо вони незалежно 
спроектовані і побудовані.

4

Рівень впливу 
кліматичних і 
погодних умов, 
геодезичних 
та інших 
особливостей на 
процес будівництва 
і експлуатації

Кожен проект повинен враховувати специфіку 
мощення, розміщення опор для електрифікації і 
базових станцій мобільного зв’язку. Наприклад: 
з урахуванням температурних умов, частоти 
і кількості опадів, щільності породи, рельєфу 
місцевості і т. Д Оптимальний маршрут для 
дороги може відрізнятися від оптимального 
розміщення базових станцій для мобільного 
зв’язку або маршруту для ВОЛЗ. Наприклад, 
наявність незначного водної перешкоди не є 
проблемою для будівництва базових станцій 
мобільного зв’язку та опор для електрифікації, 
але для будівництва доріг призводить до 
додаткових витрат на будівництво моста або 
тунелю. Аналогічна ситуація з горами і іншими 
особливостями рельєфу.

продовження Таблиці 1
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Організаційний фактор

5

Рівень регулю-
вання процесу 
будівництва і 
експлуатації 
об’єкта 
інфраструктури з 
об’єктами іншого 
типу

Процес проектування (будівництва) та 
експлуатації об’єктів інфраструктури, як 
правило, регулюється різними нормативними 
правовими актами, в тому числі державних 
будівельних та нормативними правилами. 
Синергія між об’єктами інфраструктури тим 
вище, чим більше регламентований процес 
їх проектування, будівництва і експлуатації, 
особливо якщо існують чіткі правила і норми 
для будівництва та експлуатації разом з 
інфраструктурою іншого типу.

6

Рівень збігу 
кількості погоджень 
(в порівнянні 
з незалежної 
конструкцією)

В процесі проектування і будівництва об’єкта 
інфраструктури потрібно досить велика 
кількість процедур координації, включаючи 
процедури виділення землі і т. д. У деяких 
випадках частина цих процесів збігається 
для різних типів об’єктів інфраструктури, 
що може скоротити загальний час і вартість 
процедур координації для одного з об’єктів 
інфраструктури, оскільки аналогічні 
процедури вже передбачені іншими (в разі їх 
спільного розгортання).

7

Присутність 
в команді, яка 
контролює 
створення об’єкта 
інфраструктури, 
фахівці знайомі з 
перевагами

Розвиток людського потенціалу в області 
спільного розгортання транспортної 
чи енергетичної інфраструктури з 
інфраструктурою ІКТ є сьогодні важливим 
завданням, над яким працюють багато 
міжнародних, державних та приватних 
організацій. Незважаючи на очевидні 
переваги цього процесу, ці проблеми все ще 
погано зрозумілі і часто не враховуються при 
проектуванні або плануванні бізнесу через 
відсутність

продовження Таблиці 1
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спільного 
розгортання

людей у відповідній команді, які знайомі 
з усіма аспектами цієї проблеми. Спільне 
розгортання в більшості випадків 
вимагає додаткових знань і навичок. Тому 
необхідні додаткові мотиватори (перш за 
все матеріальні, засновані на наявності 
додаткових і / або спеціальних знань).

8
Форма власності на 
планований об’єкт 
інфраструктури

Часто форма власності (державна чи 
приватна) накладає певний відбиток на 
формат управління проектами та підходи, 
які використовуються при побудові 
інфраструктури. Незважаючи на безумовну 
важливість партнерських відносин між 
державним і приватним секторами, синергізм 
часто вище для установ, що мають однакову 
форму власності (приватну і приватну або 
державну і державну).

9
Ступінь складності 
управління 
інфраструктурою

Цей параметр показує, наскільки складно 
управління об’єктом як при спільному 
розгортанні, так і при спільному 
використанні. Синергія між об’єктами 
тим вище, чим більше схожий рівень 
складності управління об’єктом транспортної 
(або електричної) інфраструктури з 
рівнем складності управління об’єктом 
інфраструктури ІКТ.

Соціально-економічний фактор

10

Рівень складності 
(вдячності) 
технологічного 
процесу при 
проходженні 
важкопрохідної 
місцевості

Залежно від типу інфраструктури, наявність 
на запланованому маршруті його будівництва 
складної (або непрохідної) місцевості 
(болота, річки, гори і т. д.) пов’язано з різким 
ускладненням (оцінкою) процесу будівництва. У 
деяких випадках проходження ділянок складного 
рельєфу тим чи іншим об’єктом інфраструктури 
навіть зовсім неможливо (виходячи з технічних 
або нормативних обмежень). Синергія між 
об’єктами інфраструктури тим вище, чим менше 
відмінностей в технологічних процесах їх 
будівництва в важкодоступній місцевості.

продовження Таблиці 1
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11

Рівень соціальної 
або військової 
(оборонної) 
значущості об’єкта 
інфраструктури

У деяких випадках будівництво конкретного 
об’єкта інфраструктури може бути пов’язано 
не тільки з комерційною потенційною 
реалізацією, але і визначатися соціально-
політичними вимогами в конкретному 
геополітичному регіоні. Синергія між 
об’єктами інфраструктури різного типу тим 
вище, чим ближче з точки зору соціального 
або військового (оборонного) значення мети 
їх створення.

12

Додаткові 
можливості, 
одержувані 
об’єктом 
інфраструктури 
від спільного 
розгортання 
з іншими, 
включаючи

Цей параметр визначає можливості одного 
типу інфраструктури при використанні 
іншого типу інфраструктури для створення 
принципово нових послуг і послуг, які 
створюють додаткову цінність для першого 
типу. інфраструктури. Наприклад, уздовж 
доріг можна створити інтелектуальну 
транспортну систему з використанням 
ВОЛЗ, а заправні станції та інші споруди, що 
споруджуються уздовж шосе, можуть стати 
додатковими споживачами споруджуваної 
інфраструктури ІКТ. Крім того, в разі 
спільного розгортання

підвищення якості може статися свого роду синергетичний ефект, 
який може привести до взаємного підвищення 
якості та / або іміджу транспортного коридору 
(наприклад, забезпечення відсотку покриття 
мобільного зв’язку по всій довжині без 
мертвих зон; повна електрифікація і наявність 
станцій зарядки електромобілів; раціональне 
розміщення автозаправних станцій, ринків, 
мотелів і т. д.).

Джерело: власна розробка авторів. 

У табл. 2 наведено принципи оцінки інфраструктури в розрізі 
пропонованих параметрів.

закінчення Таблиці 1
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Таблиця 2
Принципи оцінки об’єктів інфраструктури

№ Параметр

Принципи оцінки 
об’єкта транспортної 
або електричної 
інфраструктури

Принципи 
оцінки об’єкта 
інфраструктури ІКТ

1 2 3 4
Технічний фактор

1

Рівень 
залежності 
об’єкта 
інфраструктури 
від наявності 
електроенергії

Оцінка за цим 
параметром тим 
вище, чим більше 
електрифікована 
інфраструктура. 
Наприклад, 
максимальна 
оцінка буде на 
електрифікованій 
залізниці або на 
шосе, вздовж якого 
буде побудована лінія 
електропередачі, або 
лінія електропередачі 
вже існує уздовж її 
маршруту.

Оцінка для цього 
параметра тим вище, 
чим більше пов’язана 
технологія будів-
ництва ВОЛЗ з 
наявністю електрики 
(чим менше довжина 
ділянки регене рації 
– тим більше балів 
за цим параметром). 
ВОЛЗ, який не 
вимагає регенерації 
по всьому маршруту 
(тобто незалежно від 
електрики), буде мати 
мінімальний бал

2

Максимальна 
тривалість 
роботи об’єкта 
інфраструктури

Оцінка цього параметра обернено пропорційна 
різниці між строком служби (максимальною 
тривалістю експлуатації) транспортної або 
електричної інфраструктури та інфраструктури 
ІКТ.

Географічний фактор

3

Рівень збігу 
маршруту 
об’єктів 
інфраструктури 
(в разі їх 
самостійного 
будівництва)

Оцінка для цього 
параметра прямо 
пропорційна 
відношенню довжини 
частини транспортної 
або електричної 
інфраструктури, яка 
за своїм маршрутом 
збігається з частиною 
інфраструктури ІКТ,

Оцінка для цього 
параметру прямо 
пропорційна відно-
шенню довжини 
частини інфраструктури 
ІКТ, яка за своїм 
маршрутом збігається з 
частиною транспортної
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продовження Таблиці 2
1 2 3 4

до загальної довжини 
транспортної 
або електричної 
інфраструктури.

або електричної 
інфраструктури, до 
загальної довжини 
інфраструктури ІКТ

4

Рівень впливу 
кліматичних і 
погодних умов, 
геодезичних 
та інших 
особливостей 
на процес 
будівництва і 
експлуатації

Оцінка для цього 
параметра прямо 
пропорційна 
кількості додаткових 
інженерних 
споруд, які повинні 
бути побудовані 
уздовж маршруту 
транспортної 
або електричної 
інфраструктури, 
щоб компенсувати 
вплив кліматичних 
і погодних умов, а 
також геодезичних та 
інших характеристик.

Оцінка для цього 
параметру прямо 
пропорційна кількості 
додаткових інженерних 
споруд, які повинні 
бути побудовані 
уздовж маршруту 
інфраструктури ІКТ 
для компенсації 
впливу кліматичних і 
погодних умов, а також 
геодезичних та інших 
характеристик.

Організаційний фактор

5

Рівень 
регулювання 
процесу 
будівництва і 
експлуатації 
об’єкта 
інфраструктури з 
об’єктами іншого 
типу

Оцінка для цього 
параметра тим вище, 
чим більш докладні 
правила побудови для 
спільного розгортання 
та спільного 
використання об’єкта 
цієї інфраструктури 
з інфраструктурою 
ІКТ. При відсутності 
нормативних 
документів кількість 
балів має бути 
мінімальним.

Оцінка для цього 
параметра тим вище, 
чим більш докладні 
правила побудови для 
спільного розгортання 
та спільного 
використання об’єкта 
цієї інфраструктури з 
транспортної або елект-
ричної інфраструктурою. 
При відсутності 
норматив них документів 
кількість балів має бути 
мінімальним.
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6

Рівень збіги 
кількості 
погоджень (в 
порівнянні з 
незалежної 
конструкцією)

Оцінка цього 
параметру прямо 
пропорційна 
відношенню кількості 
відповідних процедур 
затвердження для 
об’єкта транспортної 
(або електричної) 
інфраструктури 
і для об’єкта 
інфраструктури 
ІКТ по відношенню 
до загальної 
кількості процедур 
затвердження, 
необхідних для 
будівництва цієї 
інфраструктури.

Оцінка для цього 
параметру прямо 
пропорційна відно-
шенню числа 
відповідних процедур 
затвердження для 
об’єкта інфраструктури 
ІКТ і для об’єкта 
інфраструк тури 
транспорту (або 
електрики) по 
відношенню до 
загальної кількості 
процедур затвердження, 
необхідних 
для побудови 
інфраструктури ІКТ.

7

Присутність 
в команді, яка 
контролює 
створення 
об’єкта 
інфраструктури,

Оцінка за цим 
параметром тим 
вище, чим більше 
людей в команді, 
відповідальної за 
проектування і 
будівництво об’єкта 
транспортної або

Оцінка за цим 
параметром тим вище, 
чим більше людей в 
команді, відпо відальної 
за проектування і 
будівництво об’єкта 
інфра структури ІКТ,

фахівці знайомі 
з перевагами 
спільного 
розгортання

електричної 
інфраструктури, 
знайомі з перевагами 
спіль ного розгортання 
з інфраструк турою 
ІКТ (наприклад, вони 
пройшли спеціальне 
навчання / тренування)

знайомі з перевагами 
спіль ного розгортання 
з транспор тною 
або електричною 
інфраструктурою 
(наприк лад, вони 
пройшли спеціа льне 
навчання / тренування)

8

Форма власності 
на планований 
об’єкт 
інфраструктури

Максимальна оцінка для цього параметра 
повинна бути встановлена, якщо форма власності 
створеної інфраструктури є приватною, для 
державної власності оцінка повинна бути 
зменшена на один пункт.

продовження Таблиці 2
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9

Ступінь 
складності 
управління 
інфраструктурою

Бали нараховуються за кожен елемент або процес 
в системі управління, яка вимагає координації з 
вищестоящими або сторонніми організаціями і 
не може бути вирішена в процесі оперативного 
управління. Бали нараховуються за кожен 
елемент, що призводить до перегляду принципів 
і процедур управління в напрямку їх спрощення 
або скорочення часу для прийняття рішення.

Соціально-економічний фактор

10

Рівень складності 
(вдячності) 
технологічного 
процесу при 
проходженні 
важкопрохідної 
місцевості

Бал за цим параметром 
прямо пропорційний 
відношенню 
розрахункової 
вартості будів ництва 
транспортної або 
елек троенергетичної 
інфраструк тури з 
урахуванням проход-
ження важкопрохідної 
місце вості до 
розрахункової вар-
тості будівництва тієї 
ж інфра структури 
без проходження 
по важкодоступній 
місцевості.

Бали за цим параметром 
прямо пропорційні 
відно шенню 
розрахункової вар то сті 
будівництва інфра струк-
тури ІКТ з урахуван ням 
проходження важко-
прохід ної місцевості до 
розрахун кової вартості 
будівництва тієї ж 
інфра структури без 
проходження по важко-
доступній місцевості

11

Рівень соціальної 
або військової 
(оборонної) 
значущості 
об’єкта 
інфраструктури 

Оцінка за цим 
параметром тим вище, 
чим вище соціальна та 
військова (оборонна) 
значимість даного 
об’єкта транспортної 
(або електричної) 
інфраструктури. 
Найменший низький 
бал за цим параметром 
повинні отримувати 
об’єкти, побудовані 
виключно як 
комерційні проекти.

Оцінка за цим 
параметром тим вище, 
чим вище соціальна та 
військова (оборонна) 
значимість даного 
об’єкта інфраструктури 
ІКТ. Найменший 
низький бал за цим 
параметром повинні 
отримувати об’єкти, 
побудовані виключно як 
комерційні проекти.

продовження Таблиці 2
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12

Додаткові 
можливості, 
одержувані 
об’єктом

Оцінка для цього 
параметра вище, чим 
більша кількість нових 
послуг, які включають

Оцінка за цим 
параметром тим вище, 
чим більше потенційних 
клієнтів може

інфраструктури 
від спільного 
розгортання з 
іншими, в тому 
числі підвищення 
якості.

побудову власної 
інфраструк тури ІКТ 
в рамках будівництва 
транспортна 
або електрична 
інфраструктура буде 
плануватися на етапі 
бізнес-планування або 
вище, ніж вартість 
об’єкта транспортної 
інфраструктури 
через наявність 
інфраструктури ІКТ

з’явитися, якщо 
інфраструктура 
ІКТ проходить по 
тому ж маршруту, 
що і транспортна 
або електрична 
інфраструктура.

Джерело: власна розробка авторів. 

Досліджуючи ефекти від сумісного розгортання інфраструк-
тур можна відзначити, що таке розгортання забезпечує покрит-
тя зв’язком не тільки різноманітні ділянки доріг, а й прилеглих 
територій, що знаходяться у важкодоступних та депресивних ра-
йонах. Також це призводить до полегшення процесу організації 
освітлення доріг, забезпечення електроенергією необхідного об-
ладнання, уможливлює облаштування протягом ділянок необхід-
них організацій, наприклад, фінансової та страхової діяльності, 
дозволяє мінімізувати дублювання об’єктів інфраструктур, підви-
щити рівень доступності різноманітних послуг та часткова лікві-
дація існуючих розривів тощо. 

Тобто розбудова високотехнологічної сумісної інфраструктури 
на засадах державно-приватного партнерства (ДПП) дозволить 
підприємствам, що приймають участь у розгортанні сумісної інф-
раструктури (СІ), дозволяє отримати синергетичний ефект еконо-
мічного, соціального і техніко-технологічного характеру (рис. 2). 

закінчення Таблиці 2
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Так, наприклад, через підвищення рівня пропускної здатності 
мереж та можливості більш широкого використання хмарних об-
числень відбудеться підвищення кількості користувачів шляхом 
забезпечення повсюдної доступності до послуг ІКТ, скорочення 
існуючих розривів, забезпечення оптимальних підходів до фор-
мування тарифів як на послуги ІКТ, так і на надання доступу до 
СІ, що, в свою чергу, підвищує купівельну спроможність спожи-
вачів, зменшує збитковість підприємств при наданні загально-
доступних послуг у віддалених на важкодоступних територіях, 
приводить до максимізації прибутку підприємств та ефективності 
їх діяльності, а також збільшує рух грошових коштів. Якщо до-
пустиим, що рух грошових коштів є безперервним та описується 

деякою функцією , то загальна сума надходжень за 

весь строк n буде дорівнюватиме .

Ефект від сумісного розгортання інфраструктури отримує не 
тільки сфера ІКТ, а й інші задіяні сфери. Наприклад, транспортна 
сфера може використовувати мережу ІКТ для розробки та впрова-
дження інтелектуальних транспортних систем та інших інтерпо-
ляцій для сучасного транспорту. Тобто сумісне розгортання інф-
раструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту і електропоста-
чання призведе до успішного розвитку та підвищення доходності 
залучених сфер.

Висновки та пропозиції. Таким чином, в роботі визначено 
основні фактори та параметри визначення сумісного розгортання 
інфраструктури ІКТ з інфраструктурою автомобільного транспор-
ту та електропостачання, а також наведено принципи оцінки інф-
раструктури в розрізі пропонованих параметрів. Так, параметрами 
технічного фактору є рівень залежності об’єкта інфраструктури 
від наявності електроенергії та максимальна тривалість роботи 
об’єкта інфраструктури. Географічний фактор характеризується 
такими параметрами: рівень збігу маршруту об’єктів інфраструк-
тури (в разі їх самостійного будівництва); рівень впливу кліматич-
них і погодних умов, геодезичних та інших особливостей на про-
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цес будівництва і експлуатації; рівень регулювання процесу будів-
ництва і експлуатації об’єкта інфраструктури з об’єктами іншого 
типу; рівень збігу кількості погоджень (в порівнянні з незалежної 
конструкцією); присутність в команді, яка контролює створення 
об’єкта інфраструктури, фахівці знайомі з перевагами спільного 
розгортання; форма власності на планований об’єкт інфраструк-
тури; ступінь складності управління інфраструктурою. Соціально-
економічний фактор представлено рівнем складності (вдячності) 
технологічного процесу при проходженні важкопрохідної місце-
вості; рівнем соціальної або військової (оборонної) значущості 
об’єкта інфраструктури; додатковими можливостями, одержу-
вані об’єктом інфраструктури від спільного розгортання з інши-
ми, включаючи підвищення якості. Досліджуючи ефекти від роз-
будови високотехнологічної сумісної інфраструктури на засадах 
державно-приватного партнерства виділено синергетичний ефект 
економічного, соціального та техніко-технологічного характеру 
для всіх задіяних сфер. Тобто сумісне розгортання інфраструктури 
ІКТ з інфраструктурою транспорту і електропостачання призведе 
до усунення існуючих цифрових розривів та розвитку цифрової 
економіки, сприятиме підвищенню доходності всіх сфер економі-
ки та особливо сфери життєзабезпечення.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИКТ С ДРУГИМИ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
В работе определены основные факторы (технический, географический, 

социально-экономический) и параметры определения совместного развертывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой автомобильного транспорта и электро-
снабжения, а также приведены принципы оценки инфраструктуры в разрезе пред-
лагаемых параметров. Представлена модель возникновения синергетического 
эффекта экономического, социального и технико-технологического характера от 
совместного развертывания инфраструктур всех задействованных сфер. Следо-
вательно, совместное развертывание инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой 
транспорта и электроснабжения приведет к устранению существующих цифровых 
разрывов и развития цифровой экономики, будет способствовать повышению до-
ходности всех сфер экономики и особенно сферы жизнеобеспечения.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 
INTEGRATION OF ICT INFRASTRUCTURE WITH 
OTHER INFRASTRUCTURAL OBJECTS
In the face of the need to reduce digital gaps, the most important thing is en-

abling broadband Internet users, whose increase leads to an increase in GDP. Broadband 
coverage remains low in many countries, as investment in ICT infrastructure develop-
ment is expensive and time consuming. The cost of building fibre optic cable lines can 
be optimized using the infrastructure of other industries, such as transportation, energy 
and others, through co-deployment and sharing. The purpose of this work is to determine 
the effectiveness of integrating the ICT infrastructure with road transport and electric-
ity infrastructure by identifying the main factors and parameters for determining the 
appropriate co-deployment and the model of this process’s synergetic effect. The paper 
identifies the main factors (technical, geographical, socio-economic) and the parame-
ters for determining the co-deployment of ICT infrastructure with road transport and 
electricity, as well as the principles of infrastructure assessment in the context of the 
proposed parameters. The model of emergence of synergetic effect of economic, social 
and technical and technological character from co-deployment of infrastructures of all 
involved spheres is presented. Consequently, the co-deployment of ICT infrastructure 
with transport and electricity infrastructure will close existing digital gaps and develop 
the digital economy, and will increase the profitability of all sectors of the economy, and 
in particular the life-sustaining sector.

Keywords: ICT; transport; power supply; convergent model; co-deployment; 
feasibility; digital gap.
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Україна,  як  самостійна  та  незалежна  держава  по  формі  свого  дер-
жавного  устрою  відноситься  до унітарної форми. Унітаризм (походить  від ла-
тинського  unitare - єдність) виражається в домінуванні централізованої державної 
влади та управління над іншими  суб’єктами державності. Поряд з тим, Україна 
визначила та розробила науково обґрунтовану регіональну політику, в якій акцен-
ти робляться на активізацію демократичного самоврядування і управління кожним 
окремим регіоном  в його органічних  інтеграційних  зв’язках  з  іншими  регіонами  
по  горизонталі  і  з  державними  органами  по  вертикалі.  Такі  відносини  між  
державними  та  регіональними  органами  влади  повинні  будуватися  на  нормах  
права, що  записані  в  Конституції  та інших законодавчих актах України.

Важливим напрямком співпраці держави з регіонами  є формування нової 
науково-технічної  політики, відповідно до вимог сучасного науково-технічного  
прогресу,  який  вимагає економного та раціонального використання цінних при-
родних ресурсів, впровадження енерго- та ресурсосберігаючих технологій, органі-
зації виробництва  з  високим  кінцевим  виходом  продукції і створення сучасної 
інноваційної інфраструктури.
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Ключові слова: сучасна інноваційна інфраструктура; регіональна іннова-
ційна політика; науково-технічний прогрес; сучасні інформаційні технології.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інноваційна 
активність  суб’єктів регіональної економіки стає сьогодні визна-
чальною умовою динамічного розвитку України, умовою політич-
ної незалежності, економічної могутності та соціальної ціліснос-
ті держави. Сьогодні інновації набувають пріоритетного значення 
і стають рушійною силою суспільного виробництва. Перспективи 
розвитку української економіки пов’язують із реалізацією іннова-
ційної стратегії, головною метою якої є  закріплення досягнутих 
темпів росту національного продукту шляхом посилення позицій 
українських товаровиробників на світових ринках товарів та по-
слуг, підвищення конкурентоспроможності українських товарів 
та, як наслідок, незупинність економічних процесів і поступова 
інтеграція України у світову спільноту провідних країн на рівно-
правних засадах.

Інтереси національних держав сьогодні набагато стали дифе-
ренційованими, а напрямки економічної політики  реалізуються 
як на  міжнаціональному, так і на регіональних рівнях. При чому, 
в умовах глобалізації та посилення міждержавних соціально-
політичних зв’язків, значно зросла роль регіонів, які набувають 
більшої самостійності як в соціально-економічному так і в полі-
тичному житті держави. Важелі національної економічної полі-
тики змістилися  у регіони, на рівень окремих сітьових мереж, 
господарських кластерів та інноваційних структур, де через при-
зму мікроекономіки розглядаються національні проблеми та фор-
мується якісно новий інноваційний механізм господарства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останніх публі-
каціях з питань формування сучасної інноваційної інфраструкту-
ри розкривається багать питань з важливості інновацій та їх ролі 
в розвитку регіональної економіки. Так, Тарасевич В. М. та Завго-
родня О. О., розглядаючи питання формування  інноваційно-ін-
формаційної економіки розкривають сутність інноваційних пере-
творень [1]. Уманців Ю. М. та  Міняйло О.І. розкривають сутність 
економічної політики держави за умов глобальних трансфор-
мацій [2]. Ануфрієва К. В. досліджує інституційні та фінансові 
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складові нарощування експорту України в сучасних умовах [3]. 
Слава С. С. показує розвиток інноваційних концепцій в Україні 
[4]. Орлов  О. О. вказує на роль інновації у плануванні на основі 
концепції маржинального підходу [5].

Постановка завдання. Зміна умов господарювання в Україні 
визна чає нові підходи до оцінки та реалізації інноваційного по-
тенціалу всіх регі онів, які є суб’єктами національної економіки. 
Нові умови потребують аналізу, моніторингу та розробки прин-
ципово нових шляхів вирішення назрілих проблем, пов’язаних не 
тільки з інноваційною діяльністю на регіональних рівнях, але і з 
розбудовою сучасної інфраструктури інноваційної діяльності, яка 
є вкрай болючою та актуальною на сьогодні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування рин-
кового середовища передбачає створення диверсифікованої інно-
ваційної інфраструктури, яка б  була адекватна новому ринковому 
механізму та відповідала всім вимогам та запитам суб’єктів інно-
ваційної діяльності. Вона повинна складатися з агентів різних за 
функціональним призначенням науково-технічних та соціально-
економічних структур – науково-дослідних, проектно-конструк-
торських, дослідно-експериментальних організацій, виробничих, 
посередницьких, біржових, фондових структур, суто інвестицій-
них та інших підприємств.

Сьогодні остаточно не вирішені  і потребують подальших гли-
боких розробок питання розбудови інноваційної інфраструкту-
ри на регіональному рівні в умовах формування ринкового типу 
економічних відносин, тому нашою метою є визначення інфра-
структури інноваційної діяльності як цілісного комплексу функ-
ціональних організаційно-економічних  інститутів, що безпо-
середньо  забезпечують умови реалізації інноваційних процесів 
господарюючими суб’єктами на основі принципів економічної 
ефективності.

Інфраструктуру інноваційної діяльності слід розглядати як са-
мостійну сферу економіки, особливістю якої є виробництво не 
матеріальних продуктів, а надання послуг. З розвитком ринко-
вої економіки, основою якої є самостійні та незалежні товарови-
робники,  які цілком відособлені і ведуть конкурентну боротьбу, 
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стає проблематичною підтримка стійких  господарських зв’язків 
в середині економічних систем різних рівнів, як то державному, 
регіональному та, навіть, місцевому. Тому головною функцією  
інфраструктури є  формування зовнішніх умов господарювання 
економічних суб’єктів. Інфраструктура, як самостійна частина 
господарського механізму, повинна  сприяти вільному обміну 
ринковими ресурсами та  реалізувати функції саморегулювання 
та самонастроювання  національної економіки на всіх її рівнях у 
зв’язку із кон’юнктурними  коливаннями  ринку [1, с. 36–43].

В Україні ринкові відносини ще остаточно не сформовані, тому  
економіка являє собою  систему змішаного типу, в якій наряду із 
ринковою інфраструктурою будуть тривалий час існувати і нерин-
кові  організаційні структури та такі економічні форми, які будуть  
функціонувати  у відповідності  із принципами адміністративно-
го господарювання. Тому, всі організації, що відносяться до ін-
новаційної інфраструктури, знаходяться в певних технологічних 
та економічних зв’язках, що відображають  єдність інноваційної 
діяльності на всіх рівнях. В процесі розвитку інноваційної діяль-
ності організації, що утворюють інноваційну структуру, почина-
ють виокремлюватися за секторами, типами, територіями дії та 
напрямками розвитку. 

Матеріальною базою інноваційної  інфраструктури є територія 
із розвиненою господарською, виробничою і соціальною струк-
турою, об’єкти якої  орієнтовані на  масове впровадження нових 
технологій та вироблення нових наукомістких продуктів. Іннова-
ційна інфраструктура  складається із таких основних елементів 
та складових: 
−	 науково-дослідні, проектно-конструкторські, дослідно-експе-

риментальні організації, які працюють в інноваційній сфері та 
підвищують інноваційний потенціал регіону;

−	 виробничі підприємства, які реалізують результати науково-
дослідних розробок і винаходів, запроваджують їх у виробни-
цтво наукомістких товарів та послуг;

−	 служби менеджменту, маркетингу, реклами, що націлені на 
поширення новітніх технологій та розробок, рекламуючи до-
сягнення вітчизняних наукових центрів;
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−	 інноваційні фонди, комерційні банки, страхові компанії, біржі 
науково-технічних продуктів, що акумулюють новітні розроб-
ки та нововведення в комерційних цілях;

−	 установи  науково-технічної експертизи, юридичного захисту 
інтелектуальної власності, що забезпечують недоторканість 
інтелектуальної власності і правоспроможність;

−	 заклади освіти і підготовки кадрів, які спеціалізуються  на під-
готовці кадрів та підвищенні кваліфікації спеціалістів в науко-
во-технічних галузях науки та техніки;

−	 інформаційно-комунікаційні підрозділи, редакційно-видавни-
чі організації та структури, патентні бюро, ліцензійні палати 
та державні статистичні органи;

−	 організації сервісного обслуговування інноваційних розро-
бок, лізингові, транспортні та транспортно-експедиційні фір-
ми, митні підрозділи та інші державні структури [2, с. 37–45].

Одною із головних проблем на сьогодні є те, що у регіонах 
України ще не склалася мережа приватних інноваційних суб’єктів 
підприємництва, більш перспективними з яких є так звані вен-
чурні підприємства, які займаються пошуком та впровадженням 
нових наукомістких технологій та виробництвом новітніх товарів 
із якісно новими споживчими властивостями. Головною умовою 
широкого поширення різноманітних організаційних структур ін-
новаційного типу є  формування та зміцнення інноваційної інф-
раструктури, в якій провідну роль повинні відігравати фінансо-
во-кредитні структури. Практика свідчить, що відсутність достат-
ньої кількості коштів направлених на фінансування інноваційних 
проектів стримує розвиток інноваційної сфери. 

Економіка країни не може бути при вабливою для іноземного 
інвестора якщо не створюються умови для інвесторів. Залучення  
ін вестицій в інноваційну сферу має здійснюватися з урахуванням 
цілей і завдань державних програм структурної переорієнтації 
виробництва, цільових програм міжгалузевого та галузевого роз-
витку, регіональних програм науково-дослідних та дослідно-кон-
структорських робіт, кон версії та розвитку експортного потенціа-
лу. Слід брати до уваги також процеси внутрішньої та зовнішньої 
кооперації продукції виробничо-технічного призначення, прива-
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тизації державних підприємств із залученням іноземного капіта-
лу [3, с. 30–35].

Важливими  складовими елементами інфраструктури є зв’язок, 
комунікаційні та інформаційні  системи, які мають загальногоспо-
дарське  призначення та приймають участь в забезпеченні ефек-
тивної діяльності усіх галузей національної економіки. Структура  
сучасної економіки потерпає суттєвих змін, які обумовлені ши-
роким впровадженням інформаційних технологій, поширенням 
інформації у всіх сферах господарського життя і перетворенням 
інформації в важливу складову суспільного прогресу. Економічна 
ефективність діяльності людини зараз визначається не стільки на-
явністю традиційних  матеріальних ресурсів, сировинних джерел 
та енергетичних компонентів, скільки широким застосуванням  
інформаційних ресурсів, інформаційних  технологій та продук-
тів. Важелі науково-технічного прогресу все більше зміщуються 
від  капіталу та власності до центрів інформації наукових знань, 
які набувають принципового значення при формуванні новітніх 
виробництв. Інформаційна значущість суспільства визначає його 
майбутнє, формує новий склад життя людей та тип їх виробни-
чих стосунків. Багатогранні економічні зв’язки у суспільстві по-
требують розвинених інформаційних технологій управління, сис-
тем координації дій та контролю за їх виконанням. Важливими 
завданнями створення сучасних інформаційних систем на регі-
ональному рівні стає поширення зарубіжної практики розвитку 
інформаційних технологій в сфері інтелектуальної діяльності, що 
передбачає:
−	 розвиток  комунікаційних та інформаційних мереж з можли-

востями онлайнового користування світовими інформаційни-
ми  мережами,  особливо Інтернет, з можливістю  приєднання 
до існуючої європейської  та світової  інфраструктури  бізнесу;

−	 формування  мережі органів, що займаються пошуком, нако-
пиченням, передачею для використання науково-технічної ін-
формації суб’єктам регіонального господарства;

−	 опанування знаннями комп’ютерних технологій, інформацій-
ної грамотності та культури на рівні окремих суб’єктів під-
приємницької діяльності та приватного бізнесу.
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На регіональному рівні потрібно формувати  банк даних науко-
во-технічних розробок, науково-дослідних та дослідно-конструктор-
ських робіт, а також наукомістких  інноваційних проектів, що дозво-
лить  регіональним органам влади та підприємницьким структурам 
визначати  стратегічні пріоритети технологічного розвитку регіону. 
Запровадивши систему моніторингу та прогнозування інноваційно-
го потенціалу регіону, а також  обслуговуючи  потреби  регіональної 
економіки  в освоєнні  науково-технічних  нововведень, банки даних 
по НДДКР можуть  слугувати  в якості аргументів при обґрунтуван-
ні  державних замовлень на науково-технічні розробки та придбання  
імпортних технологій, якщо відсутні необхідні конструкторські роз-
робки  в регіоні чи в національних науково-технічних базах даних.

Інфраструктура регіонального масштабу швидко розбудовується 
і особливо ефективно функціонує при умові створення  спеціаль-
них або вільних економічних зон (СВЕЗ) та територій пріоритетно-
го розвитку. Практика засвідчує, що найбільш позитивні результати 
у  створенні СВЕЗ забезпечуються при створенні  зовнішньоторго-
вельних зон або науково-технічних зон у прикордонних областях. В 
практиці розбудови СВЕЗ вже існує певний досвід, накопичений на-
уковцями Одеси та Одеського регіону, за допомогою яких були ре-
алізовані програми створення та розвитку зовнішньоторговельних 
зон  у формі «porto-franko» та технопаркових зон  при вищих на-
вчальних закладах міста  [4, с. 50–56].

Технопаркові зони та зони «porto-franko» гармонічно поєднують 
у собі  всі переваги прикордонної співпраці з багатьма країнами сві-
ту, розширюють потенціал конкурентоспроможних регіональних  
науково-дослідних центрів та наукових установ, експериментальних 
центрів та виробництв, що досягається завдяки наступним умовам:
−	 поєднанню науково-технічного потенціалу навчальних та до-

слідних інститутів, центрів, лабораторій і конструкторських 
бюро, які виконують перспективні  науково-технічні розробки, 
володіють  новітніми технологіями;

−	 посиленню активності  підприємницьких структур, що здатні ре-
алізувати у виробництві  нові науково-дослідні та конструктор-
ські  розробки;

−	 розвитку  інноваційної та виробничої інфраструктури, яка дає 
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змогу забезпечити  ефективні науково-технічну пошукову ді-
яльність та впровадити її в кінцеві результати;  

−	 наявності території достатньо розвиненої та забезпеченої  
об’єктами  соціально-культурного призначення, які в цілому   
створюють необхідні умови для життєдіяльності, відпочинку 
і творчої  роботи  науково-технічного персоналу.

Метою наукових пошуків дослідницьких установ повинно 
стати визначення  інноваційного потенціалу регіону та розроб-
ка відповідної інноваційної політики регіонального розвитку, яка 
передбачає розмежування державних і регіональних пріорите тів, 
а також організаційну та структурну переорієнтацію сис теми на-
укових досліджень і проектно-конструкторських розробок, ство-
рення нових виробничих структур науково-техніч ного змісту, 
широкої мережі їх регіональних ланок в єдності із інноваційною 
інфраструктурою регіону.

Можна зробити певні висновки щодо створення та реалізації 
інфраструктури інноваційної діяльності на регіональному рівні, 
яка має вирішити  наступні задачі:
−	 забезпечити економічний та соціальний розвиток регіо ну з ура-

хуванням раціонального використання інноваційного потен ціалу, 
відтворення місцевих науково-технічних та інтелектуальних ре-
сурсів;

−	 сприяти підвищенню якості освіти на освітніх послуг, що нада-
ються регіональними вищими навчальними закладами; 

−	 дозволити комплексне розв’язання міжгалузевих науково-техніч-
них та організаційно-управлінських проблем, що зумовлені необ-
хідністю активізації інноваційного потенціалу регіону, посиленню 
його структурної розбудови;

−	 підвищити науково-технологічний рівень всіх сфер господарської 
діяльності для посилення конкуренто спроможності продукції та 
послуг підприємницьких структур регіону на світових ринках;

−	 реалізувати інноваційну стратегію розвитку регіону, сприяти 
форму ванню високоефективної структури регіональної  економі-
ки на інноваційних засадах [5, с. 23–26].

Таким чином, основні висновки полягають у наступних мо-
ментах:
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1. Головною  проблемою  в  формуванні   системи  державного  
регіонального  управління  є  безумовно  відносини  “центр – ре-
гіон”, що  передбачає   розподіл  повноважень  та  компетенції  з  
питань  власності,  зайнятості,  земельних  відносин,  бюджету, 
податків, соціального захисту  населення  та  цілого  комплексу   
питань,  які  підкреслюють самостійність  регіональних  органів  
влади в  вирішенні  суспільних  питань.

2. Регіональну  інноваційно-інвестиційну  політику  слід  роз-
глядати,  як складову  частину  загальної соціально-економічної 
регіональної  політики. На  протязі  наступних років,  в рамках  
перехідного  періоду реформування  економіки України,  буде 
зростати на  основі  державотворчих начал  інноваційно-інвести-
ційний  потенціал  регіону,  зростатиме   економічний  ефект  від  
реалізації  інвестиційних  проектів, а  це  призведе  до   покращан-
ня   умов  життєдіяльності  населення  регіону.

3. Інноваційно-інвестиційна  політика  регіону  повинна  бу-
дуватися  на  заміщенні  старих  державно-регулятивних методів 
управління  інвестиціями  новими, ринковими методами,  які  пе-
редбачають   втілення    ринкових  інструментів  та  технологій  в  
систему відбору  на конкурсній  основі   кращих  та ефективних 
інноваційно-інвестиційних проектів,  яким  буде  надано  держав-
ну  підтримку та гарантії.

4.Відбір, за яким буде проводитись формування  державної ін-
вестиційної  програми  регіону,  повинні  відповідати  ряду  ви-
мог: а) передбачати втілення передових технологій, розвиток  си-
ровинної бази, завантаження  підприємств  суміжних  галузей  на   
території  області, розвиток транспортної інфраструктури області; 
б) інноваційно-інвестиційні  проекти  повинні  мати   максимальні  
показники  ефективності,  тобто позитивний  чистий  внутрішній  
інвестиційний  дохід, високу внутрішню  норму  доходності  про-
екту;  в) інноваційно-інвестиційні  проекти  повинні бути узго-
джені з  міжвідомчими  комісіями  з  розміщення  продуктивних 
сил  на  території області  та враховувати  позавідомчі та  еколо-
гічні  експертизи з  проектно-кошторисної   документації.

5. Інноваційно-інвестиційним процесом  в  рамках  регіону  не-
обхідно  управляти  і  регулювати  його професійно та ефективно, 
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а для цього необхідно володіти  системою оціночних  показни-
ків та  використовувати новітні методи управління  регіональною  
інноваційно-інвестиційною  політикою. Адміністративні органи 
управління економічною політикою  регіону  повинна   мати  в  
своїх  руках  значні  економічні важелі  управління  інновацій-
но-інвестиційним  процесом,  саме  за  допомогою  механізму  
створення  прийнятних  та  вигідних умов, з’явиться можливість  
високоефективного  управління  інноваційно-інвестиційним  про-
цесом  в  регіоні. Створюючи  пільгові умови та сприятливе  поле  
для  діяльності інвесторів,  забезпечуючи  пріоритети  в  креди-
туванні   підприємців,  підтримуючи  за  допомогою фінансових 
субсидій, лізингу  новітніх   високотехнічних  машин та механіз-
мів,  надаючи своєчасно  важливу  економічну  інформацію  сто-
совно  кон’юнктури  вітчизняного  та  світового  ринку,   поведін-
ки  конкурентів  та  динаміки  обсягів  продаж  інноваційних  то-
варів,  адміністративні органи регіону  можуть  цілком  впевнено 
управляти інноваційно-інвестиційним  процесом  та  передбачати  
всі  наслідки  інноваційного  розвитку регіону.

6. Науковий і науково-технічний результат досліджень 
носить багатоаспектний характер і його оцінка можлива на 
основі використання методики факторного аналізу. При цьому 
наукова і науково-технічна результативність НДР можлива як на 
основі об’єктивних даних, так і суб’єктивної оцінки експертів, 
за допомогою системи зважених бальних оцінок (об’єктивні 
показники легко розраховуються, мають певний ступінь 
порівнянності для різних за характером НДР, проте можуть 
далеко неоднозначно характеризувати результативність наукових 
досліджень. Оцінки експертів можуть з більшим ступенем 
вірогідності відбивати результативність, однак суб’єктивність 
оцінок завжди носить спірний характер). 

7. В основі оцінки усіх видів економічної ефективності 
лежить порівняння фінансових результатів від реалізації 
продукту  із фінансовими витратами на розробку і реалізацію 
проекту з впровадження розробок. Грошові потоки фінансування 
і впровадження НДР носять довгостроковий характер. Для 
порівняння різночасних грошових потоків використовується 
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метод дисконтування, який враховує рівень порівняльної при-
бутковості вкладеного капіталу. Рівень порівняльної при-
бутковості, а також схеми фінансування НДР і визначають вид 
економічної ефективності. Комерційна ефективність визна-
чається співвідношенням фінансових витрат і результатів, 
що забезпечують необхідну норму прибутковості. При цьому 
норма прибутковості, що виступає в розрахунках як ставка 
дисконтування, приймається на рівні, характерному для даної 
сфери економіки або бізнесу.

Висновки та пропозиції. Таким  чином,  розглянутий  кон-
курсний  механізм    формування  складу  виконавців  для  регіо-
нальних  інноваційно-інвестиційних  проектів,  дозволить  ефек-
тивно  рішати  задачі  визначення    оптимального  складу  всіх  
виконавців  та  оптимального    розподілу    фінансових  інвести-
цій  по  окремим  етапам  та  операціям важливого регіонального 
проекту. Застосування  описаного економічного механізму дозво-
лить  оптимізувати   та  значно зекономити  бюджетні кошти,  що  
вельми  актуально  при  фінансуванні  регіональних,  особливо  
соціальних  та  екологічних  інноваційних проектів  з  регіональ-
ного  розвитку,  а  також  у випадку   формування нової регіональ-
ної  інноваційно-інвестиційної стратегії.

Для  успішної  інвестиційної  діяльності  в  регіоні  адміністра-
ція  повинна  успішно   відслідковувати,  оцінювати  та  аналізу-
вати інноваційно-інвестиційні  зрушення  з  метою  успішного  
управління її  кінцевими  результатами. Тому  постає  питання  
про  встановлення  критерію  прийняття  управлінських    рішень,  
як  по   окремому  інноваційно-інвестиційному  проекту,  так  і  по  
всій  їх  сукупності  на  протязі  конкретного  часу та  в  конкретних  
місцях   їх  реалізації. Практика  вітчизняних  інвесторів  та  до-
свід  зарубіжних  підприємців  свідчить,  що  для  оцінки наскріз-
ного  та  адекватного  прийняття  управлінських  рішень  стосовно  
інноваційно-інвестиційної  сфери  в  регіоні   може    виступити  
критерій  максимального регіонального валового внутрішнього  
продукту, що  приходиться  на  душу  населення   регіону.
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Украина, как самостоятельная и независимая страна по форме своего госу-
дарственного устройства является унитарной по своей форме. Унитаризм (происхо-
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дит от латинского unitare - единство), выражает в доминировании централизованной 
государственной власти и управления над другими субъектами государства. Наряду 
с этим, Украина определила и разработала научно обоснованную региональную по-
литику, в которой акценты делаются на активизации демократического сомоуправле-
ния и управления каждым отдельным регионом в его органичных  интеграционных 
связях с другими регионами по горизонтали и государственными органами по верти-
кали. Такие отношения между государственными и региональными органами власти 
должны строиться на нормах права, которые записаны в Конституции Украины. 

Важным направлением содружества государства с регионами становится 
формирование новой научно-технической политики, в соответствии с требовани-
ями современного научно-технического прогресса, который требует экономного и 
рационального использования ценных природных ресурсов, внедрения  энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, организации производства с высоким конечным 
выходом продукции и создания современной инновационной инфраструктуры.

Ключевые слова: современная инновационная инфраструктура; регио-
нальная инновационная политика; научно-технический прогресс; современный 
информационные технологи.
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MANAGING THE FORMATION OF REGIONAL 
INNOVATIVE INFRASTRUCTURE

Ukraine as a separate and independent country in the form of its state structure, 
is unitary in its form. Unitarianism (comes from the Latin unitare - unity), expresses in the 
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dominance of centralized state power and control over other subjects of the state. Along 
with this, Ukraine has identified and developed a scientifically based regional policy in 
which emphasis is placed on enhancing democratic self-governance and governance of 
each individual region in its organic integration links with other regions horizontally and 
vertically by government agencies. Such relations between state and regional authorities 
should be based on the rules of law that are recorded in the Constitution of Ukraine.

The formation of a new scientific and technical policy, in accordance with the 
requirements of modern scientific and technological progress, which requires the eco-
nomical and rational use of valuable natural resources, the introduction of energy and 
resource saving technologies, the organization of production with a high final output of 
products and the creation of modern innovation infrastructure.

Keywords: modern innovation infrastructure; regional innovation policy; sci-
entific and technological progress; modern information technology.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
КЛАСТЕРА

Створення інноваційних кластерів шляхом реформування виробничих 
зон є одним з основних напрямів інноваційної політики України. З її реалізацією 
пов’язують рішення самих важливих соціальних і економічних задач – покращен-
ня якості життя українців та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції. Створення кластеру потребує величезних витрат як приватних коштів, 
так і бюджетних, тому необхідним є обґрунтування їх витрат. Але єдині методичні 
підходи ще не вироблені. Спроби розробки методики оцінки внеску кластеру у 
соціально-економічний розвиток регіону започаткована автором у межах вико-
нання науково-дослідної роботи зі створення мегакластеру в Одеській області. 
Запропонована методика може використовуватися на реорганізації інноваційного 
кластеру для обґрунтування вибору форми організаційних перетворень до кожної 
установи, що входить до його складу; на етапі функціонування інноваційного 
кластеру в цілях оцінки ефективності його діяльності. Вирішення таких задач за 
даною методикою ускладнюється відсутністю системи оціночних показників, які 
можуть бути використані для проведення діагностики, моніторингу і спеціального 
обстеження кластеру. Також сьогодні відсутні інформаційні бази для регулювання 
процесів створення і розвитку кластера. У роботі розглянуто роль кластеру як су-
часного інструмента формування конкурентоспроможності регіонального госпо-
дарства. Відзначено, що у сучасних умовах вплив державної регіональної політики 
на економічну динаміку визначається спроможністю місцевої адміністрації ство-
рювати і підтримувати інституціональні умови для конструювання і підсилення 
преваг в область ділового клімату.   

Ключові слова: кластер; регіон; інновація; проект; методика; діагностика; 
моніторинг; аналіз; витрати; ефективність. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умо-
вах різкого зростання рівня концентрації капіталу, форму-
вання транснаціональних компаній в поодинці українським 
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підприємствам стає майже неможливо зберігати свою 
конкурентоспроможність.  Вони змушені вбудовуватися в систе-
ми соціально-економічних взаємин регіонального господарства.  
Тому в соціально орієнтованій економічній політиці України 
інноваційна діяльність розглядається як головний фактор роз-
витку економіки кожного її регіону і поліпшення якості життя 
проживає в ньому населення.  Саме з зусиллям активності впли-
ву цього фактора пов’язує Програма Уряду країни можливість 
українців для розвитку, що мешкають в «депресивних регіонах» 
(лапки – від авторів Програми – прим. автора) [1]. Так показником 
ефективності досягнення цілі 10.2 Програми Уряду є зменшення 
значень міжрегіональної диференціації за основними соціально-
економічними параметрами (різницею між найвищим на найниж-
чим значенням): за обсягом ВРП (на одну особу) – з 17 разів до 
15; за обсягом прямих іноземних інвестицій (на одну особу) З 187 
разів до 100; за обсягом капітальних інвестицій – з 30 разів до 15; 
за рівнем безробіття – з 2,8 рази до 1,5 [1, с. 10]. Тому сучасна 
соціально-економічна політика кожного територіального утво-
рення України орієнтована на стратегію інноваційного розвит-
ку.  Основний напрямок політики полягає у формуванні в регіоні 
атмосфери інноваційної активності і забезпеченні умов швидкої 
комерційної реалізації інновацій.

Інноваційні стратегії розвитку окремих регіонів спирають-
ся на комплекс міжрегіональних і міжгалузевих інвестиційних 
проектів.  У числі таких проектів передбачено створення серії 
інноваційних кластерів. 

Вони грають важливу роль в просторової організації сучасно-
го суспільства.  Їх діяльність багато в чому визначає напрямок і 
швидкості світових трансформаційних процесів. З точки зору За-
харченка В., Осипова В. і Паларієва О. створення кластерних форм 
на конкретній території пов’язано з формуванням і реалізацією 
механізму цілеспрямованої регіональної промислової політики 
[3, с. 207].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемати-
ка впровадження кластерної форми у вітчизняну регіональну 
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політику освітлюється у багатьох фахівців, зокрема: Войнарен-
ко М. [5], Дикань В. [1], Захарченко В., Осипов В., Паларієв О. [3], 
Іванченко Г. [4], Коваленко Н. [6], Пічуріна М. [7], Семенова  Г., 
Богма О. [9], Соколенко С. [11]. А також брались до уваги при 
підготовці цієї статті праці закордонних вчених: Родіонова Н. [8], 
Сліпенчук М. [10] та ін.

Слід відзначити, що більшість з цих фахівців достатньо ува-
ги приділяють оцінці ефективності впровадження кластерної 
форми в територіально-виробничу організацію регіонів. Так, 
у Коваленко Н. розроблено комплексний методичний підхід 
до оцінки ефективності функціонування суб’єктів господарю-
вання у складі кластера з урахуванням слідуючих ефектів – 
економічного, соціального, інноваційного, податкового [6, 
с. 200-202]. Іванченко Г. робить спробу здійснити також ком-
плексний підхід до оцінки ефективності кластеру на основі 
поєднання слідуючих оцінок: самого кластерного утворення, 
учасників кластера, рівня розвитку регіону після формування 
кластера, окремих підприємств, закладів освіти, фінансових 
та науково-дослідних установ [4, с. 137]. А Пічугіна М. 
здійснила дослідження економічної ефективності діяльності 
інноваційного кластера та запропонувала методику комплексної 
багатофакторної оцінки ефективності з точки зору необхідності 
досягнення визначеної результативності [7].

Постановка завдання: визначити основи методичного підходу 
до створення і функціонування інноваційного кластеру, оцінки 
його внеску у соціально-економічний розвиток регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи су-
часний стан вітчизняної економіки дуже важливим є різні фору-
ми, просто зустрічі з інвесторами, а головне – укладені угоди. 
Це безумовно сприяє економічному зростанню. Важливою для 
України подією було проведення у жовтні 2019 р. в Маріуполі 
міжнародного інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in 
Ukraine. Голова Європейського банку реконструкції та розвитку 
підтвердив на форумі, що в 2019 р. Україна стала найбільшою 
країною операцій ЄБРР. Інвестиції банку в Україну перевищу-
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ють один мільярд євро, що є рекордом за п’ять років. Обговорені 
й нові проекти ЄБРР, які спрямовані на розвиток регіональних 
доріг. Інвестиції становитимуть понад 300 млн. євро. При цьому у 
м. Маріуполь відкрито проектний офіс ЄС, який буде реалізувати 
дві програми: з децентралізації та боротьби з корупцією. Це лише 
частина підтримки, яку надає ЄС східним регіонам України. 

Адже проблеми в економіці розвитку регіонів спричинені браком 
дієвих регіональних стратегій та неефективними механізмами їх 
фінансової підтримки. Нині розвиток інфраструктури фінансують 
недостатньо. За торішнім субіндексом «Інфраструктура» рейтин-
гу Всесвітнього економічного форуму Україна опинилася на 78-
му місці зі 137 країн. А інвестиційні процеси в розвиток регіонів 
досить хаотичні. Тому маємо вийти на інший рівень стратегічного 
планування регіонального розвитку, де стратегія стає публічним 
відкритим інвестиційним планом, який буде орієнтиром для 
бізнесу й громад. 

Сьогодні завдяки співпраці з інституціями ЄС Україна роз-
почала реалізацію унікальних проектів і отримала 38 млн. євро 
для підтримки цілей регіонального розвитку, як відмічалося на 
форумі (www.ukurier.gov.ua від 29.10.2019 р.). На конкурсній 
основі підібрано 70 проектів у різних галузях: сільський розви-
ток, туризм, розвиток людського потенціалу, а також ті, які спри-
яють єдності країни.  

Перед інноваційними проектами завдання регіональної 
прив’язки їх галузевих стратегій.  Для цього потрібні нові 
методичні підходи до оцінки вкладу виробничої зони (класте-
ра) в соціально-економічний розвиток регіону, який відображав 
би інтереси всіх суб’єктів суспільних відносин: фізичних осіб, 
бізнесу, освітніх установ, державних і громадських інститутів.

Законодавче забезпечення методичних підходів до оцінки вкладу 
кластерів в соціально-економічний розвиток регіону.  Підставою 
для такої оцінки можуть служити:  Закон України «Про підготовку 
та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного 
вікна» (2010 р.), Програма розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності в Україні (2011 р.), Методичні рекомендації з розроб-
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ки бізнес-планів інвестиційних проектів (2010 р.), Постанова КМ 
України «Порядок відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних 
проектів у пріоритетних галузях економіки» (2013 р.), Постанова КМ 
України «Порядок відбору проектних (інвестиційних) пропозицій 
та інвестиційних проектів для розроблення або реалізації яких 
надається державна підтримка» (2013 р.), Методика визначення 
економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розроб-
ки та їх впровадження (1998 р. та наступні варіанти), План заходів 
на 2010–2011 рр. із створення інноваційно-технологічного кла-
стера «Сорочинський ярмарок» для сприяння розвитку сільських 
територій (2010 р.), Про впровадження кластерної моделі розвитку 
народних художніх промислів (2010 р.), Проект Концепції створен-
ня  кластерів в Україні (2010 р.), Проект Концепції Національної 
стратегії формування та розвитку транскордонних кластерів 
(2010 р.), Проект розпорядження КМ України «Про схвалення 
Концепції кластеризації економіки України» (2010 р.) (узагальнено 
на основі [5]). З огляду на багатоаспектність процесу  реорганізації 
та функціонування виробничих територій, методичні основи потре-
бують  доповнення і розширення.  Ставиться завдання формуван-
ня єдиного методичного комплексу для поглибленого всебічного 
обстеження будь-якої виробничої території  з ціллю створення 
інноваційного виробництва у межах іннокластеру. 

Існують різні точки зору на показники ефективності ство-
рення і функціонування кластерів. Так Дикань В. узагальнює 
оцінку ефективності діяльності кластеру через інтергральний 
показник росту потенціалу конкурентоздатності промисло-
вих (вагонобудівних) підприємств, який включає сукупність 
ефектів реалізації слідуючих видів потенціалів – виробничого, 
ресурсного, техніко-технологічного, наукового, інформаційного, 
інноваційного, експортного, транспортного та інвестиційного  
[2, с. 13]. А Семенова Г. та Богма О. виходять з того, що економічну 
ефективність від реалізації кластерного проекту можна визначити 
як перевищення отриманих від діяльності кластера у вартісному 
виразі над вартісним виразом сукупних витрат кластераза вес 
період його діяльності [9, с. 175]. 
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Основними принципами методичного підходу до оцінки вкла-
ду іннокластера в соціально-економічний розвиток регіону є 
наступні.

1. Вигідність створення і функціонування іннокластера для 
міста, підприємств і інвесторів.

2. Узгодженість інтересів усіх учасників іннокластера на 
основі скоординованості дій в умовах, коли їх цілі та інтереси не 
збігаються  або конкурують.

3. Комплексність – всебічний охоплення зовнішніх  ефектів 
від діяльності іннокластера в економічних, соціальних і май-
нових відносинах,  містобудуванні та землеустрію, екології та  
природокористуванні.  Формування чітких пріоритетів у безлічі 
соціальних і економічних характеристик.  В оцінках зовнішніх 
ефектів облік пріоритетів промислової політики регіону в розрізі  
галузей його економіки і територій.

4. Оптимальність.  Максимум ефекту, який визначається че-
рез критерій інтегрального ефекту, і мінімум витрат на створення 
механізмів здійснення процесу реформування.

5. Платність всіх ресурсів і їх ефективне використання. 
Дані принципи і вищезгадані нормативно-методичні докумен-

ти були покладені в  основу розробки методики оцінки вкладу 
іннокластера в соціально-економічний розвиток регіону. Вона 
може застосовуватися як на етапі реорганізації  іннокластера 
для обґрунтування вибору форми організаційних перетворень 
для кожного, хто входить в  його склад установи, так і на етапі  
функціонування іннокластера з метою оцінки ефективності 
його  діяльності.  Обидва випадки розрізняються вихідною 
інформацією. Відмінність полягає в тому, що в першому випадку 
методичний алгоритм доповнюється визначенням критеріїв, на 
підставі яких підприємство включається в перелік на перебазу-
вання, реформування або ліквідацію.  Ці критерії спираються на 
затверджені обґрунтовані норми, враховують  економічний стан 
підприємств і стратегічні інтереси міста.  З огляду на це розход-
ження, ми все ж спробували розробити універсальну методи-
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ку, прийнятну в кожному окремому випадку (рис.1). Наведемо 
необхідні стислі коментарі.   

Рис. 1. Методика оцінки вкладу іннокластера в соціально-
економічний розвиток регіону 

Джерело: розробка автора.
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1. Формування нормативної бази оцінки ефективності 
функціонування іннокластера.  На даному етапі формується 
система нормативів, яка представляє собою законодавчо або 
договірно встановлені кількісні параметри економічних, 
технічних, соціальних, екологічних, архітектурно-планувальних 
та територіально-ресурсних обмежень господарської та іншої  
діяльності іннокластера.  На основі даних нормативів визна-
чаються критерії обґрунтування необхідності реформування 
виробничої зони.  Якщо реформування доцільно, то досліджувана 
виробнича зона відбивається в Цільовій програмі з реорганізації 
виробничих територій.  Нормативи також необхідні для роз-
робки інноваційного проекту зі створення та функціонування 
іннокластера і для побудови системи оціночних показників.  Дана 
система містить три групи показників, які використовуються для 
діагностики, моніторингу та спеціального обстеження процесів 
створення та функціонування іннокластера. 

2. Економічна діагностика іннокластера. Слово «діагностика» 
походить від грецького diagnostikos і розуміється як процес 
розпізнавання і позначення проблеми, тобто встановлення 
діагнозу з використанням прийнятої термінології.

Мета економічної діагностики іннокластера полягає у 
виявленні негативних симптомів в процесі реформуван-
ня і в розробці попередніх рекомендацій по профілактиці 
їх розвитку.  Розрізняють експрес-діагностику і проблемну 
діагностику. Експрес-діагностіка іннокластера являє собою по-
верхневе дослідження його поточного стану на основі системи 
взаємопов’язаних кількісних показників, що характеризують 
ефективність досягнення оперативних цілей, що враховують 
суспільну користь.  Проблемна діагностика іннокластера є погли-
блене дослідження ефективності його створення і функціонування 
на основі комплексу кількісних і якісних показників досягнення 
стратегічних цілей,  враховуючих регіональні  інтереси.

3. Моніторинг процесів створення і функціонування 
іннокластеру. Слово «моніторинг» походить від  англійського 
monitoring і має два смислових значення:  1) постійне спо-
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стереження за будь-яким процесом з метою виявлення його 
відповідності бажаному результату  або первісним припущенням, 
2) спостереження,  оцінка і прогноз стану  довкілля в зв’язку з  го-
сподарською діяльністю  людини.  Він проводиться за сукупністю 
характеристик серед встановленого кола об’єктів. За результата-
ми оцінки  визначається їх рейтинг, що характеризує успішність  в 
рішенні досліджуваної проблеми.  За даними рейтингу виявляють 
невдалі об’єкти.

4. Спеціальне обстеження виробничої території.  Воно 
має вузько цільове призначення і проводиться для поповнення 
інформаційної бази даних, необхідними для проведення  ком-
плексного аналізу. 

5. Комплексний аналіз результатів обстеження.  На цьо-
му етапі здійснюється обробка і  узагальнення всієї інформації, 
отриманої в ході діагностики, моніторингу та спеціального обсте-
ження процесів створення та функціонування іннокластера. Фор-
муються масиви даних за змістом досліджуваних проблем, за от-
риманими  ефектами, по об’єктах, що входять в іннокластер та ін.

 6. Визначення та розподіл витрат на створення іннокластера.  
Пропонується класифікація цих витрат за напрямками реформу-
вання.  Визначаються три їх групи – витрати, пов’язані:

1) з розробкою і створенням механізмів перебазування, ре-
формування, ліквідації підприємств.  До них відносяться ви-
трати на складання паспортів підприємств і організацій, на їх 
інвентаризацію та оцінку залишкової вартості активів, на оплату 
праці фахівців, які здійснюють обстеження земельно-майново-
го комплексу виробничої території, розрахунок викупу вартості 
довгострокової оренди  займаного земельної ділянки, оцінку 
вартості робіт з реформування, оцінку можливостей забудови 
території іннокластера виходячи з містобудівного ув’язнення 
і оцінку потенційної привабливості території, на розробку 
технічного завдання з реформування виробничої зони;

2) з необхідністю проведення підготовчих робіт на території, 
на якій буде відбуватися перебазування підприємств.  До них 
відносяться витрати на підбір такої території, на розробку 
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передпроектної містобудівної, початково-дозвільної та проектної 
документації, на придбання права оренди на земельну  ділянку, на 
оформлення земельномайнових  правовідносин, на будівництво 
перебазуємих підприємств;

3) з підготовкою території, що звільняється підприємством, 
і подальшим використанням.  До нихтвідносяться на розробку 
передпроектної містобудівної, початково-дозвільної та проектної 
документації, на передпродажну підготовку території і об’єктів 
після ліквідації і виведення підприємства, на підготовку і прове-
дення інвестиційного конкурсу, торгів, аукціона.

7. Оцінка зовнішніх ефектів.  Розглядаються всі ефекти, пов’язані 
зі створенням і функціонуванням іннокластера: економічні, 
демографічні, соціальні, екологічні, містобудівні, оборонно-
мобілізаційні, бюджетно-податкові, культурно-історичні.  Вияв-
ляються їх взаємозв’язки і встановлюються значимості, з ура-
хуванням яких вибудовується система оціночних показників, 
визначаються їх функціональні залежності, інтегральний ефект і 
граничні умови.  

8.Оцінка вкладу іннокластера в соціально-економічний роз-
виток регіону.  На даному етапі здійснюється розподіл витрат 
по забезпечуваним ними ефектів і оцінка ефективності, що 
характеризує внесок іннокластера в розвиток регіону. Визнача-
ються ступінь досягнення цільових установок, економічність ви-
користання природних ресурсів регіону, з’ясовуються тенденції 
в динаміці антропогенних забруднень у виробничій зоні та ін.  
Встановлюється ступінь відповідності та узгодженості фактич-
них значень показників їх нормативним значенням.  З’ясовуються 
причини розбіжностей і відхилень.

9.Коригування. З урахуванням отриманого досвіду рефор-
мування вдосконалюється нормативно-правова база регулю-
вання реформуванням виробничих територій.  За результатами 
дослідження вносяться коректувальні поправки в міські і галузеві 
плани і програми розвитку, в цільову муніципальну програму з 
реорганізації виробничих територій, в інноваційний проект по 
створенню і функціонуванню іннокластера.  Уточнюються тем-
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пи і пропорції соціально-економічного розвитку муніципального 
освіти з урахуванням результатів функціонування іннокластера. 
Робляться регулятивні заходи по досягненню збалансованості ха-
рактеристик зовнішніх ефектів.  Інноваційний проект ув’язується 
з міськими та галузевими планами і програмами розвитку. 
Коригуванні піддаються заходи і цільові установки процесу ре-
формування іннокластера. Вносяться уточнення в розрахунки 
еколого-містобудівного, соціально-економічного, бюджетного 
обґрунтувань реорганізаційних заходів інноваційного проекту.  
Уточнюються  величини витрат на проведення цих заходів і дже-
рела фінансування проекту.

10. Соціально-економічні показники обґрунтування діяльності 
іннокластеру.  Обґрунтованість прийнятих рішень щодо регулю-
вання процесами створення і розвитку діяльності іннокластера 
багато в чому залежить від інформаційного забезпечення цих 
процесів. Ефективність їх протікання визначається як част-
ка зовнішніх ефектів до витрат, їх зумовивших.  Величини 
зовнішніх ефектів визначаються за допомогою економічних і 
соціальних показників.  Концептуальна ідея формування системи 
таких показників в діяльності іннокластера полягає в тому, щоб 
виробляти наукоємну і нересурсоємну продукцію в соціально-
прийнятних і екологічно благополучних умовах.

В методиці комплексної містобудівної оцінки перспектив роз-
витку промислових зон пропонується розраховувати  наступні 
показники: динаміку розмірів площі території (га), будівель і спо-
руд ( );  щільність забудови ( /га), забезпеченість площами  
(  на одного працюючого), випуск валової продукції на 1 га  
(тис.грн/ га) і на 1  площ (тис.грн/ );  коефіцієнт ефективності 
використання земельної ділянки (відношення площі, зайнятої ви-
робничими приміщеннями, до загальної  площі всіх видів забудови).

Значення розрахункових показників порівнюють з норматив-
ними.

11. Недоліки показників.  Органи статистики не враховують дані 
в розрізі виробничих територій, так як вони не є самостійними 
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економічними одиницями.  Основним джерелом інформації слу-
жать генеральні плани по реорганізації виробничих територій.  
Але в них наводяться лише загальні розрізнені показники їх роз-
витку, які відбивають системному взаємозв’язку їх господарської 
діяльності та життєдіяльності.  Коло цих показників надзвичай-
но вузьке, щоб провести всебічне поглиблене обстеження.  З їх 
допомогою неможливо зробити обґрунтованих пропозицій щодо 
соціально-економічної доцільності для міста реорганізації ви-
робничих зон. Тому загальновстановлені показники доповню-
ються результатами спеціальних досліджень виробничих зон – 
соціологічного та фінансово-економічного.  В ході цих досліджень 
отримують дані про обсяг і номенклатурі виробництва, вартості та 
структурі основних виробничих фондів; про стан майнового ком-
плексу, займаних земельних ділянках, санітарно-захисної зони; 
про вплив на навколишнє середовище і т.п.  Але і такий шлях не 
дає бажаної системи показників, об’єктивно і всебічно характери-
зують соціально-економічний розвиток виробничої зони.

Для побудови такої системи показників пропонується скори-
статися існуючими методичними рекомендаціями за оцінкою 
ефективності інвестиційних проектів (в тому числі Мінекономіки 
України), в яких розглядається кілька видів ефективності 
в залежності від інтересів соціальних груп підприємства: 
а) економічну, б) комерційну, в) бюджетну і соціальну.  

Ці характеристики взаємопов’язані і тому утворюють систему 
показників ефективності.

А. Економічна ефективність виражає компромісний баланс 
інтересів через відповідність витрат і результатів цілям і інтересам 
всіх учасників іннокластера.

Б. Комерційна ефективність відображає наслідки реалізації 
інноваційних проектів для його інвесторів і власників.  Вона 
необхідна в конкурсному відборі кращого інноваційного проек-
ту.  Для обґрунтування вибору розраховуються: чистий дисконто-
ваний дохід, внутрішня норма прибутковості, термін окупності, 
комплекс бальних якісних характеристик.

В. Бюджетна ефективність відображає інтереси держави 



114

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

щодо поповнення бюджету і позабюджетних соціальних фондів.  
При оцінці соціальної ефективності враховуються різні за своєю 
природою соціальні ефекти, що виражають інтереси працівників 
підприємств і організацій іннокластера. Поряд з соціальними 
ефектами в звичному їх розумінні до них відносяться еколого-
містобудівні, що виражають дотримання вимог містобудівного 
зонування, і оборонні, що враховують інтереси безпеки.

Додатково до зазначених показників розраховують характери-
стики:

– використання міських ресурсів, такі як: ефективність вико-
ристання інженерних комунікацій (обсяг промислової продукції 
на 1 млн.грн витрат на інженерну інфраструктуру), питомі витра-
ти міських ресурсів (за видами) на 1 га;  скорочення питомих ви-
трат води, тепла, електроенергії на 1 грн валової продукції за ра-
хунок впровадження ефективних технологій;  економія питомих 
капітальних вкладень і експлуатаційних витрат на 1 грн валової 
продукції за рахунок кооперації підприємств, створення єдиних 
інженерних мереж та інфраструктури;  скорочення питомої по-
треби в персоналі на 1 грн валової продукції, транспортні витрати, 
ефективність використання земельних ресурсів, ресурсомісткість 
продукції.  Крім того, оцінюється можливість застосування на 
підприємствах альтернативних технологій.  Аналіз цих показників 
доповнюється розглядом динаміки обсягів споживання природ-
них ресурсів, в т.ч.  не може бути поновлено. Визначаються рен-
табельність, продуктивність і ефективність використання тери-
торії, скорочення територій виробничого використання;  площа 
території виробничої зони з зеленими масивами, яка припадає на 
одного працюючого ( /чол.);  чисельність працівників на 1 га 
території іннокластеру (чол./га);  річний товарообіг підприємств, 
розташованих в офісно-адміністративних будівлях на 1  за-
гальної площі;

 – ефективність використання території ( /га виробничої 
зони), капітальні вкладення в будівництво нових виробничих 
об’єктів, вигоди від агломерації;
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– бюджетного ефекту у вигляді динаміки обсягів надходження 
податкових платежів до бюджету регіону та місцеві бюджети, тер-
міну окупності бюджетних коштів;

– зовнішніх соціальних ефектів, що відображають динаміку 
чисельності персоналу підприємств і організацій іннокластеру в 
соціальних програмах регіону;  економію вільного часу спожи-
вачів продукції, розробленої за участю іннокластера.  Показники 
зовнішніх ефектів доповнюються внутріфірмовими соціальними 
характеристиками діяльності інокластера, такими як: динаміка 
робочих місць, структура виробничого персоналу, внутрішньо-
корпоративні соціальні заходи, динаміка заробітної плати пра-
цівників, стан їх здоров’я, підвищення їх духовно-морального 
потенціалу, збільшення тривалості вільного часу за рахунок ра-
ціоналізації праці,  вартість і структура соціального пакета, ди-
ференціація доходів працівників, характеристики умов їх праці, 
житлових і культурно-побутових умов, надійність постачання на-
селення товарами;

– екологічного ефекту.  Оцінюються вплив інновацій на стан 
навколишнього середовища і витрати на її охорону.Проводиться 
екологічне обґрунтування витрат і результатів праці.  Досліджу-
ється динаміка та обсяги шкідливих викидів в навколишнє серед-
овище.  Негативні зовнішні ефекти оцінюються за допомогою по-
казників шкоди, що завдається місту господарською діяльністю 
(наприклад, екологічного збитку навколишньому середовищу, 
жителям і вигляду міста), упущеної вигоди міста через недоотри-
мання доходів через неефективне використання території.

При необхідності можуть застосовуватися показники, що ха-
рактеризують етичні обмеження діяльності інокластера і ефекти 
від їх дотримання.

Для управління ходом інноваційного процесу пропонується 
система показників його результативності.  Вона містить чо-
тири групи індикаторів: якісні (характеристики інновацій), 
кількісні (мінімальна частка витрат на дослідження і розроб-
ки в собівартості продукції, граничний термін використання 
продукції, її наукоємність – відношення витрат на НДДКР до 
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обсягу продажів), порівняльні (відповідність стандартам і най-
кращим вітчизняним і зарубіжним зразкам) та ринкові (форму-
вання нового сегмента ринку, здатність інновації до комерційної 
реалізації).

Резервами підвищення ефективності інноваційної діяльності 
є: збільшення щільності забудови території, підвищення 
економічності ресурсоспоживання і природокористування, 
зниження матеріаломісткості виробництва і зростання його 
наукоємності, вдосконалення технології і зниження трудомісткості 
виробництва продукції, поліпшення її якості, підвищення вико-
ристання виробничих потужностей, збільшення обсягу випуску, 
поліпшення якості трудового потенціалу, підвищення мотивації 
праці працівників.

Висновки та пропозиції. Підводячи підсумки слід визначити 
проблеми оцінки зовнішніх ефектів.  Вони такі:

1. Важко оцінити внесок винахідника і розмір його винагороди, 
оскільки є істотний часовий лаг між моментом винаходу і почат-
ком окупності витрат на його впровадження.  Впровадження – не 
завдання вченого, але він повинен бути впевнений, що, віддаючи 
свій винахід у виробництво, він зможе отримати належну вина-
городу.  Українські вчені поки не вміють заробляти на своєму 
інтелектуальному продукті і тому не знають йому ціну.

2. Неможливо виміряти всі соціальні результати інноваційної 
діяльності та відобразити їх у розрахунку ефективності.  Тільки 
деякі з них можуть бути представлені у вартісному вираженні.  
Найчастіше вони представляються в натуральному вимірі.  На-
приклад, кількість робочих місць, загазованість, вібрація, 
запиленість, рівень радіації і т. п. Якщо соціальний ефект не 
піддається вартісній оцінці, то соціальні показники можуть ви-
ступати як граничні умови при оцінці ефективності інноваційної 
діяльності [8, с. 105].

3. Оцінка соціальних результатів передбачає, що проект 
відповідає соціальним нормам, стандартам та умовам дотримання 
прав людини, які не узгоджені з інтересами іннокластера. Безпо-
середні учасники діяльності іннокластера зацікавлені у власному 
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процвітанні, в зростанні прибутку, в той час як органи муніципаль-
ного самоврядування міста спрямовані до створення і підтримання 
економічної стабільності і оцінюють ефективність діяльності інно-
кластера з точки зору зростання обсягів його платежів до місцевого 
бюджету.  Тому багато соціальні показники не приймаються госпо-
дарюючими суб’єктами до уваги [10, с. 243–245].

Таким чином, для регулювання реформуванням виробничих 
терріторійдля здійснення інноваційної діяльності розроблені 
необхідні принципові і методичні підходи, які потребують вдо-
сконалення. Ставиться завдання формування єдиного мето-
дичного комплексу для поглибленого і всебічного обстеження 
будь-якої реорганізованої виробничої території. В якості одного 
з можливих варіантів розв’язання задачі пропонується методика 
оцінки вкладу іннокластера в соціально-економічний розвиток 
регіону.  Вона може застосовуватися як на етапі реорганізації 
іннокластера для обґрунтування вибору форми організаційних 
перетворень для кожного, хто входить до його складу устано-
ви, так і па етапі функціонування іннокластера з метою оцінки 
ефективності його діяльності.  Основна проблема практично-
го застосування цієї методики полягає у відсутності системи 
оціночних показників, які можна було б застосовувати для про-
ведення діагностики, моніторингу та спеціального обстеження 
іннокластера.  Інформаційна база, необхідна для регулювання 
процесами створення і розвитку іннокластера поки не утворена. 
Це досить важке завдання, тому що іннокластер є територіально-
господарський механізм, в результаті діяльності якого утворю-
ються різні але природі ефекти.  Існуючі показники, які виража-
ють зовнішні ефекти, недосконалі і не систематизовані.  Проблема 
розробки системи показників цих ефектів, в якій враховувалися б 
їх взаємозв’язки і пріоритети, поки не вирішена.

Дослідження проведено у межах виконання НДР «Створен-
ня комплексу маркетингу інновацій на регіональному рівні» 
(№  ДР  0119U000417).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Создание инновационных кластеров путем реформирования производ-
ственных зон является одним из основных направлений инновационной полити-
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ки Украины. С ее реализацией связывают решение самых важных социальных и 
экономических задач – улучшение качества жизни украинцев и повышение конку-
рентоспособности отечественной продукции. Создание кластера требует больших 
затрат как частных средств, так и бюджетных, поэтому необходимым является 
обоснование их расходов. Но единые методические подходы еще не выработаны. 
Попытки разработки методики оценки вклада кластера в социально-экономическое 
развитие региона начата автором в рамках выполнения научно-исследовательской 
работы по созданию мегакластеру в Одесской области. Предложенная методика мо-
жет использоваться при реорганизации инновационного кластера для обоснования 
выбора формы организационных преобразований до каждого учреждения, входя-
щего в его состав; на этапе функционирования инновационного кластера в целях 
оценки эффективности его деятельности. Решение таких задач по данной методи-
ке осложняется отсутствием системы оценочных показателей, которые могут быть 
использованы для проведения диагностики, мониторинга и специального обследо-
вания кластера. Также сегодня отсутствуют информационные базы для регулирова-
ния процессов создания и развития кластера. В работе рассмотрена роль кластера 
как современного инструмента формирования конкурентоспособности региональ-
ного хозяйства. Отмечено, что в современных условиях влияние государственной 
региональной политики на экономическую динамику определяется способностью 
местной администрации создавать и поддерживать институциональные условия для 
конструирования и усиления преимуществ в область делового климата. 

Ключевые слова: кластер; регион; инновация; проект; методика; діагнос-
тика; мониторинг; анализ; затраты; эффективность.
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METHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT 
OF EFFICIENCY OF CREATING AN INNOVATIVE 
CLUSTER

The creation of innovation clusters by reforming industrial zones is one of the 
main directions of innovation policy of Ukraine. With the implementation of associated 
critical social and economic challenges – to improve the quality of life of Ukrainians 
and increase the competitiveness of domestic products. Creating the cluster requires a 
huge investment of private funds, and budget, so it is necessary to substantiate their 
expenditures. But common methodological approaches has not been developed. 
Attempts to develop methods for the assessment of the contribution of the cluster in 
the socio-economic development of the region begun by the author in the framework of 



120

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

implementation of scientific-research works on creation of megacluster in the Odessa 
region. The proposed method can be used on the reorganization of the innovation cluster 
to justify the selection of organizational form changes to each Agency, included in its 
composition; in the operational phase of an innovation cluster in order to assess its 
effectiveness. The solution of such problems by this method is complicated by the absence 
of a system of benchmarks that can be used for diagnosis, monitoring and special surveys 
of the cluster. Also today, there is no information database to regulate the processes of 
creation and development of the cluster. The paper discusses the role of the cluster as 
a modern tool of formation of competitiveness of regional economy. It is noted that in 
modern conditions the influence of the state regional policy on economic dynamics is 
determined by the ability of local governments to create and maintain the institutional 
conditions for constructing and strengthening benefits to the region’s business climate. 

Key words: cluster; region; innovation; project; technique; diagnostics; 
monitoring; analysis; costs; efficiency.
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МЕТОДИЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ОРІЄНТОВАНОГО 
НА РЕЗУЛЬТАТ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 
У статті запропоновано модель орієнтованого на результат бюджетуван-

ня, яка сформована на основі програмно-цільового підходу та яка рекомендована 
для використання органами місцевого самоврядування в умовах розширення са-
мостійності українських регіонів. Її використання додає стійкості при отриманні 
результативності бюджетування, створює умови для прямої відповідальності перед 
населенням конкретної території, формує механізм моніторингу собівартості бю-
джетних послуг. Розкрито зміст понять «бюджетна послуга» і «державна послуга». 
Друге поняття більш широке, так як додатково вимагає послуги, що надаються ін-
ституціональними одиницями. Також уточнено поняття паспорта бюджетної по-
слуги, як документа, що закріплює порядок і процедуру надання бюджетної по-
слуги, що сплачуються за рахунок коштів бюджету, та орієнтоване на відображення 
кінцевих результатів.  

Показано, що стратегічним напрямом реформування бюджетної системи 
стає перехід територіального утворення до програмно-цільового бюджетування, 
яке зв’язує розподіл бюджетних коштів з чітко визначеними цілями і задачами.  

Задачі місцевого бюджету в системі орієнтованого на результат бюдже-
тування ув’язнюються в встановленні пріоритетів витрат, надання самостійнос-
ті в оперативному управлінні, у створенні стимулів для економії коштів, тісному 
зв’язку бюджетних витрат з пріоритетами регіональної політики.  

Ключові слова: територія; бюджет; результат; влада; модель; паспорт; по-
слуга; ефективність.

Постановка проблеми у загальному вигляді.  Бюджетна 
сфера – це поняття, що синтезує дві надзвичайно важливі галузі 
функціонування економічних відносин: бюджетну систему країни 
як сукупність бюджетів усіх рівнів та бюджетний сектор економі-
ки, що включає мережу бюджетних установ та інших організацій, 
які виступають в якості бюджетоотримувачів, є інститутами гро-
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мадського сектора економіки. Актуальність впровадження ефек-
тивної моделі бюджетування на рівні територіального утворення 
обумовлено необхідністю модернізації існуючих підходів до пла-
нування та функціонування органів місцевого самоврядування в 
контексті змін, що відбуваються в економіці і соціальній сфері 
[3; 5]. Реформування бюджетної сфери територіальних утворень 
зумовлено рядом причин. По-перше, традиційні методи підви-
щення ефективності видатків бюджету (в першу чергу відкриті 
конкурси, посилення фінансової дисципліни та казначейські тех-
нології) практично вичерпали себе і не можуть вирішити пробле-
му незбалансованості бюджету або недостатньо високої якості 
бюджетних послуг. По-друге, необхідні радикальні заходи по ско-
роченню витрат при одночасному утриманні колишніх позицій у 
досягнутому рівні надання бюджетних послуг. По-третє, бюджет 
перестав бути повноцінним інструментом управління. Одним з 
істотних факторів, що негативно впливають на ефективність сис-
теми управління бюджетними ресурсами територіального утво-
рення, є використовувана в даний час традиційна (витратна) мо-
дель бюджетування [11, с. 237].

У зв’язку з цим стратегічним напрямом реформування бюджет-
ної системи стає перехід територіальних утворень до програмно-
цільового бюджетування, що позв’язує витрачання бюджетних 
коштів з чітко визначеними цілями і завданнями [6, с. 295–298]. 
Завдання місцевого бюджету в системі орієнтованого на результат 
бюджетування (ОРБ), полягають у встановленні пріоритетів ви-
трат, надання самостійності оперативного управління, у створен-
ні стимулів для економії коштів, тісній ув’язці бюджетних витрат 
з пріоритетами регіональної політики. Вихідним моментом при 
плануванні діяльності стає обґрунтування пріоритетів і очікува-
них результатів через розрахунки їх результативності [12, с.  319].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В процесі робо-
ти над даним матеріалом автор використовував роботи наступних 
фахівців з регіональної економіки: Балахонової О. В. [6], Голо-
вченко О. М. [9], Заблодської І. В. [10], Захарченка В. І. [11], Ман-
на Р. В. [12], Новосьолова О. С. [13], Копилюк О. І. [14], Федуло-
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вої Л. І. [16]. Так Новосьолов О. наполягає на наявності стратегії, 
яка забезпечує активізацію економічного потенціалу, суттєвий 
ріст рівня життя людей і підвищення бюджетної самодостатності 
території [13, с. 368]. Копилюк О. звертає увагу на застосуванні 
системного і комплексного підходів в процесі регіонального бю-
джетування [14, с. 490]. Федулова Л. підкреслює ключову роль 
об’єднаних територіальних громад у процесі створення бюджету 
для забезпечення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяль-
ності на відповідній території [16, с. 125]. Головченко О. формує 
систему моніторингу стану економічного розвитку регіону, який 
являє собою науково обґрунтовану систему заходів періодичного 
збору і аналізу інформації, створення цілеспрямованого бюджету 
території, прогнозування соціально-економічної ситуації в регіо-
ні [9, с. 282]. Захарченко В. розглядає обґрунтований бюджетоут-
ворюючий процес на території як один з факторів нейтралізації 
загроз сталому розвитку території [15, с. 97]. Манн Р. наполягає 
на створенні відповідних управлінських технологій для бюдже-
тоутворюючого процесу з орієнтацією на досягнення реальних 
результатів в регіоні [12, с. 319].

Постановка завдання. Метою цього дослідження є обґрун-
тування моделі орієнтованого на результат бюджетування тери-
торіального утворення, використання якої дозволить створити 
надійну основу для сучасного результативного бюджетування на 
регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. При плануванні 
бюджетних витрат і розробці бюджетних програм повинні бути 
визначені результати і ефект, що очікуються від планованої ді-
яльності, кількісні показники і методи їх вимірювання. Органи 
влади територіального утворення повинні проводити моніторинг 
результативності бюджетних витрат, досягнення поставлених ці-
лей і завдань. Для кожного виду бюджетних послуг і програм по-
винні бути встановлені ключові показники, що характеризують їх 
якість, результати і очікуваний ефект, які використовуються для 
моніторингу реалізації поставлених цілей і завдань. Схема бю-
джетного процесу в рамках ОРБ повинна складатися з п’яти ета-
пів (рис. 1).
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Рис. 1. Стадії бюджетного процесу у територіальних громадах
Джерело: розроблено автором.

Використання програмно-цільових методів в бюджетному про-
цесі територіального утворення є відображенням практики управ-
ління витратами громади, які орієнтовані на результат. Отже, 
більшість змін, що виникають в процесі планування та виконання 
бюджету в зв’язку з переходом на систему ОРБ, спрямовані не 
на вдосконалення технологічної сторони бюджетного процесу як 
такого, а на підвищення ефективності фінансування наданих те-
риторіальним утворенням послуг. ОРБ дозволить територіальним 
утворенням виключити практику витратного фінансування і ви-
брати пріоритетні витратні напрямки відповідно до поставлених 
цілей і завдань, закладеними в стратегічному плані розвитку те-
риторіального утворення [8].

Оскільки основа середньострокового результативного бюдже-
тування єдина, то це є обтяження бюджетних витрат певними ці-
льовими показниками. На практиці бюджетування за результата-
ми може реалізовуватися по-різному:

1. Перша модель – результативне бюджетування, яке ідентифі-
кує послугу як одиницю відповідальності органів влади (так зва-
ний «сервісний» підхід).

2. Друга модель визначає в якості одиниці відповідальності ор-
ганів влади рішення соціальної проблеми (проблемно-орієнтова-
ний підхід) [8].

3. Модель ОРБ, яка заснована на «сервісному» підході, може 
бути викладена наступним чином:
−	 визначається сфера повноважень (предметів ведення) відпо-

відного рівня влади;
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−	 повноваження поділяються на комплекс «продуктів діяльнос-
ті» органів влади в розрізі кінцевих одержувачів цих продук-
тів. Перш за все, це бюджетні послуги (в галузі освіти, охоро-
ни здоров’я і так далі), державні та регіональні послуги гро-
мади (послуги, надання яких передбачено законом), а також 
контрольно-наглядові функції;

−	 кожен з продуктів діяльності (бюджетна послуга) закріплю-
ється за одним конкретним органом влади з метою недопу-
щення розмивання відповідальності;

−	 окремі продукти діяльності можуть підлягати стандартизації. 
Стандарти послуг повинні чітко описувати кількісні та якісні 
характеристики послуг, що надаються, і є обов’язковими для 
їх дотримання всіма органами влади та всіма бюджетними 
установами;

−	 відомства, в рамках доведених і встановлених для них серед-
ньострокових обсягів бюджетних асигнувань, формують свої 
відомчі програми на середньострокову перспективу, кожна з 
яких відповідає одній конкретній бюджетній послузі;

−	 відомча програма містить показники результатів, що відо-
бражають ступінь досягнення цілей програми. Цілі програм 
розвитку територій (громад) виражаються в характеристиках 
бюджетних послуг, наприклад, в досягненні планової дина-
міки таких характеристик, як якість, обсяг, доступність, ціна 
для населення, собівартість цієї бюджетної послуги. Показ-
ники результатів відомчих програм (як кінцеві, так і проміж-
ні) складають основу того, за що відповідають керівники ви-
конавчих органів і в обов’язковому порядку включаються до 
контрактів з керівниками цих органів, тим самим створюючи 
систему мотивації і персональної відповідальності за досяг-
нення сформульованих для органу результатів.

Модель ОРБ, яка заснована на проблемно-орієнтованому під-
ході, передбачає, що кожне відомство в межах своєї сфери ве-
дення і в рамках доведених до нього середньострокових обсягів 
бюджетних асигнувань, формує набір своїх стратегічних цілей і 
пріоритетів (рис. 2).
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Рис. 2. Модель орієнтованого на результат бюджетування на 
основі програмно-цільового підходу

Джерело: розроблено автором.

Цілі і пріоритети установи (громади) формуються виходячи з 
проблем, що стоять в області, яка контролюється цією установою, 
та повинні безпосередньо слідувати або корелювати з пріоритета-
ми і цілями відповідного рівня влади (центральними, регіональ-
ними, муніципальними) [3; 4]. Кожна стратегічна мета установи 
(громади) декомпозується в низку тактичних завдань, за допомо-
гою яких передбачається досягти стратегічної мети. Відповідно, 
кожна тактична задача стає основою для регіональної програми, 
що накопичується на середньострокову перспективу. Регіональна 
програма містить показники результатів, що відображають сту-
пінь вирішення поставленого тактичного завдання.

Модель ОРБ в Україні отримала підтримку і стала достатньо 
розповсюдженою. Та тому є кілька пояснень. По-перше, впрова-
дження бюджетування за результатами діяльності територіально-
го утворення ініційовано «зверху» – Мінрегіоном та Мінфіном 
України. Специфіка центрального рівня полягає в тому, що він не 
організовує безпосередньо надання послуг населенню, а вирішує 
загальні організаційні проблеми і завдання. Для центрального 
рівня влади перелік повноважень та предметів ведення не є до 
кінця визначеним і закритим, і як наслідок, на рівні Центру було 
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прийнято за основу проблемно-орієнтований підхід до побудови 
системи ОРБ. Друга причина полягає в тому, що предмети веден-
ня і повноваження різних рівнів влади до недавнього часу були 
нечіткими, постійно змінювалися. Це призвело до поширення і 
закріплення точки зору, що органи влади відповідають за все, що 
відбувається на їх території, а не тільки за ті питання, які запро-
поновані їм законодавчо [10, с. 147]. У ситуації «відповідальності 
за все» і ангажованості соціальної відповідальності влади при-
родним і зрозумілим вибором стає акцент на вирішенні нагальних 
і актуальних проблем. 

Таким чином, наполягаємо на введенні в діяльність терито-
ріальних громад сервісного підходу. Обумовлено це тим, що є 
ряд недоліків, властивих проблемно-орієнтованому підходу. По-
перше, це програми розвитку громад. Як правило, соціальна про-
блема вимагає до себе комплексного підходу і дій з боку різних 
відомств. Так, наприклад, рішення проблеми наркоманії залежить 
не тільки від роботи наркологічних диспансерів (відомство охо-
рони здоров’я), але і від відповідних заходів в школах і вузах (ві-
домство освіти), формування здорового способу життя (відомство 
спорту), відповідного культурного виховання (відомство культу-
ри) і так далі. В результаті територіальний характер соціальних 
проблем вступає в протиріччя з головним принципом ОРБ, що 
передбачає персональну (адресну) відповідальність за результат. 
По-друге, соціальні проблеми часто виходять не тільки за рамки 
однієї території, а й в цілому за межі повноважень відповідного 
рівня влади і його можливостей. Найчастіше рішення будь-якої 
проблеми впирається в необхідність здійснення певних дій на ви-
щих рівнях. Слід також зазначити, що рішення певних проблем 
тільки частково залежить від діяльності органів влади та може 
здебільшого визначатися зовнішніми, автономними факторами  – 
кон’юнктурою світових ринків, демографічними процесами і 
так далі. По-третє, формування бюджету в розрізі регіональних 
програм, спрямованих на вирішення певних тактичних завдань, 
залишає неохопленими витрати на надання послуг, які зараз не 
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проблематизовані, тим самим створюючи проблеми обліку витрат 
на надання бюджетних послуг в рамках регіональних цільових 
програм. По-четверте, політична кон’юнктурність і тимчасовий 
характер проблем можуть поставити під сумнів стійкість і надій-
ність середньострокового фінансового планування в частині роз-
поділу бюджетних асигнувань між громадами в межах однієї про-
грами розвитку [14, с. 491].

Крім перерахованого вище, модель ОРБ, яка заснована на сер-
вісному підході, має власні сильні сторони. В першу чергу, це 
стійкість – перелік бюджетних послуг, на відміну від переліку 
соціальних проблем, не піддається істотним змінам, що дозволяє 
створити міцну базу для застосування техніки результативного 
бюджетування. Крім того, результативне бюджетування послуг 
створює пряму відповідальність органів влади перед населенням, 
яке виступає споживачем цих послуг, і може найбезпосередні-
шим чином оцінити їх якість. Нарешті, дана модель ОРБ створює 
основу для моніторингу собівартості бюджетних послуг. До не-
доліків сервісного підходу слід віднести ускладнення механізмів 
вирішення соціальних проблем (особливо якщо рішення їх вхо-
дить в політичну програму керівника території), а також склад-
ність впровадження нового розуміння державного управління в 
середовищі державних службовців.

Запропоноване у даній роботі вирішення проблеми територі-
ального бюджетування також має відношення і до муніципальних 
утворень, наприклад, коли мова йде про підприємства які є бю-
джетоутворюючами міста. Практичний приклад – ПрАТ «Охтир-
ський пивоварний завод» (Сумська область). Упродовж останніх 
двох десятиріч воно неухильно нарощує відрахування до бюдже-
тів різних рівнів, Пенсійного фонду. За 11 місяців 2019 р. до дер-
жавного бюджету від нього надійшло 28,2 млн. грн, міського – 
6 млн. грн,  Пенсійного фонду – 4,3 млн. грн.

Впровадження в Україні принципів програмно-цільового бю-
джетування здійснювалося одночасно з впровадженням у практи-
ку (спочатку в банківській системі) вимог стандартів міжнародної 
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фінансової звітності з початку 2000-х рр., однак нормативна база 
для визначення результативності кожної бюджетної послуги до 
сих пір не сформована. Ані у бюджетному законодавстві [1], а та-
кож у словниках [7] не надано визначення бюджетної послуги. У 
бюджетній практиці нашої країни паралельно використовуються 
два терміни: «бюджетна послуга» та «державна послуга». Так як 
в офіційних документах не розкрито термін «бюджетна послуга», 
то інколи буває важко провести чітку межу між бюджетною та 
і державною послугою. Спробуємо надати наступні визначення 
для цих двох важливих термінів: 
−	 бюджетна послуга – така послуга, що надається юридичним і 

фізичним особам у відповідності з державним (територіаль-
ним) завданням органами державної влади (органами місце-
вого самоврядування) бюджетними установами, іншими юри-
дичними особами безоплатно або за цінами  (тарифами), які 
встановлюються у порядку який визначено органами держав-
ної влади (органами місцевого самоврядування); 

−	 державна послуга – це нормативно встановлений спосіб за-
безпечення прав і свобод, а також законодавчо забезпечених 
інтересів громадян і організацій державними органами влади, 
що здійснюється у взаємодії з органами виконавчої влади або 
державними службовцями.

Однак слід зазначити, що бюджетна послуга – умовне позна-
чення діяльності з реалізації державних функцій, а також іншої 
діяльності, включаючи роботи, товари, послуги, яка включена в 
систему планування державного сектора [8]. Поняття «державна 
послуга» ширше, ніж «бюджетна послуга», оскільки включає і 
послуги, які надані інституційними одиницями, що не відносять-
ся до державного сектора, але знаходяться в держвласності, тоб-
то це послуги державних (регіональних) унітарних підприємств, 
акціонерних товариств і підприємств інших організаційно-право-
вих форм, що перебувають у державній власності. У зв’язку з цим 
актуалізувалося визначення бюджетної послуги.
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Слід зазначити, що послуги колективного користування нада-
ють органи влади, послуги індивідуального користування – бю-
джетні установи. У сукупності вони складають сектор органів 
державного управління. Повноваження з надання бюджетних по-
слуг в даний час з державного рівня перенесені на регіональний, 
так як більшість бюджетних послуг, яких потребує населення, на-
дається на місцевому рівні, і адміністрація громади (міста) несе 
за них відповідальність. До компетенції адміністрації входять 
визначення пріоритетів витрат бюджетних коштів і способів до-
сягнення поставлених цілей. Адміністрація також вирішує, в якій 
області необхідні зміни, які додаткові послуги слід надавати для 
підвищення якості життя населення. Саме тому на територіаль-
ному рівні повинна впроваджуватися сервісна модель ОРБ, а не 
проблемно-орієнтована. Перш ніж приступити до її впроваджен-
ня, необхідно провести інвентаризацію бюджетних послуг, їх кла-
сифікацію, а також розробити стандарти (паспортизацію) послуг, 
відповідно до яких буде здійснюватися фінансування діяльності 
бюджетної організації.

Метою інвентаризації є чітке розмежування повноважень і від-
повідальності за надання бюджетних послуг. Інвентаризація по-
винна проводитися на предмет виявлення послуг, що надаються 
одночасно двома або більше бюджетними установами (розмитість 
відповідальності), виключаючи послуги однотипних бюджетних 
установ або однотипні послуги бюджетних установ, надання яких 
має забезпечуватися однаково доступно на всій території муніци-
пального утворення: поліклініки, школи тощо. Інвентаризація по-
винна бути також спрямована на виявлення тих послуг, надання 
яких обов’язково (вони вказані в переліку послуг, обов’язкових 
до надання), але не здійснюються жодним з існуючих бюджетних 
установ. При визначенні вищезазначених послуг зміни повинні 
бути внесені у відповідні документи. Можливо, що за результа-
тами інвентаризації з’явиться необхідність в установі нових бю-
джетних підрозділів або скорочень (або реорганізації) існуючих 
з метою забезпечення надання всього спектру бюджетних послуг 
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та безумовного розподілу відповідальності за їх надання між бю-
джетними установами [8]. Інвентаризація бюджетних послуг дозво-
лить, по-перше, визначити послуги, які можуть бути надані більш 
ефективно недержавними установами; по-друге, сформувати реєстр 
витратних зобов’язань при плануванні бюджету; по-третє, провес-
ти паспортизацію послуг і вийти на кількісні показники діяльності 
установ, головних розпорядників і так далі; по-четверте, визначити 
потреби в наданих бюджетних послугах; по-п’яте, підвищити якість 
послуг, активізувати взаємодію фінансових органів та галузевих від-
ділів адміністрації суб’єкта бюджетного планування [13, с. 368].

Класифікація бюджетних послуг передбачає однозначний опис 
переліку послуг, що надаються за рахунок коштів муніципально-
го бюджету. При наявності подібного списку населення терито-
ріального утворення зможе чітко усвідомити, на придбання яких 
послуг вони спрямовують свої кошти, які послуги не можуть і 
не повинні бути надані їм у державному секторі. Наявність пе-
реліку істотно полегшить прийняття рішень про пріоритети ви-
трат коштів, які стануть більш усвідомленими і обґрунтованими  
[15, с. 91]. Таким чином, у населення з’явиться можливість ана-
лізувати повноту спектру суспільних послуг, вносити до переліку 
відсутні, але необхідні, і послуги, які раніше не надавалися. 

Складання переліку послуг, що надаються, повинне здійсню-
ватися в рамках структурних підрозділів адміністрації, відпові-
дальних за їх виробництво і надання, оскільки в цьому випадку 
відбувається систематизація послуг кожної бюджетної устано-
ви  – їх кінцевого виробника. Перелік послуг повинен бути у ви-
гляді закритого списку, який містить лише ті послуги, які дійсно 
надаються бюджетними установами територіального утворення. 
Кожна послуга повинна мати чіткий опис, що не допускає нео-
днозначності трактування. Проведена систематизація стане осно-
вою для опису стандартів якості кожної послуги або створення пас-
порта; ідентифікації установ, що надають послуги певного виду; 
для виявлення неефективних установ і прийняття рішення про їх 
реорганізацію з метою підвищення ефективності діяльності.
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В рамках реформи державних і регіональних фінансів здій-
снюється розробка стандартів бюджетних послуг в регіонах [2]. 
Стратегічною метою в даному випадку виступає підвищення до-
бробуту жителів і зростання конкурентоспроможності регіону. 
Розробка стандартів бюджетних послуг (класифікація переліку 
бюджетних послуг, ідентифікація стандарту послуг, впроваджен-
ня показників оцінки ціна/якість бюджетної послуги) повинна 
здійснюватися в процесі проведення експерименту із запрова-
дження сучасних методів прогнозування, фінансування, оцінки, 
стимулювання, матеріально-технічного забезпечення діяльності 
учасників експерименту з подальшим впровадженням в практику 
державних органів управління [16, с. 298–299].

Регіональний рівень поки не задіяний в процесі стандартизації 
якості надання бюджетних послуг. Проблема встановлення стан-
дартів послуг полягає в тому, що до теперішнього часу в біль-
шості галузей виробництва бюджетних послуг відсутнє поняття 
вимірюваної кількості бюджетних послуг. Як наслідок, не налаго-
джена система моніторингу і оцінки якості послуг, що надаються, 
відсутня достовірна звітність про це [9, с. 283]. На державному 
та частково на регіональному рівні стандартизовані послуги в га-
лузі освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального 
господарства, трансфертів населенню. Відносно цих послуг вста-
новлена   власна система стандартів, що має істотну специфіку, 
обумовлену тим, що частина таких послуг може надаватися на 
ринкових засадах, в той час як інші залежать від соціальної по-
літики держави.

Висновки та пропозиції. Стандартизація бюджетних послуг 
дозволяє довести до споживача послуги інформацію про те, якою 
має бути якість послуги, створює основу для оцінки ефективності 
та стимулювання діяльності кожної бюджетної установи, формує 
конкурентне середовище в бюджетному секторі. Стандартизація 
бюджетних послуг на рівні громади виглядає більш складним за-
вданням, ніж той же процес на рівні суб’єкта України перш за 
все тому, що обсяг бюджетних послуг і кількість одержувачів цих 
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послуг на рівні громади значно перевищує аналогічні показники 
на рівні регіону. Засобом вирішення цієї проблеми є складання 
паспорта бюджетної послуги, який розроблятимуть спільно бю-
джетні організації та розпорядники бюджетних коштів територі-
ального сектора. На відміну від стандарту послуги, який є норма-
тивним документом, що регламентує технологію, обсяг і якість 
надання бюджетної послуги, паспорт – документ, що закріплює 
порядок і процедуру надання бюджетної послуги, що сплачується 
за рахунок коштів бюджету, і орієнтована на відображення кін-
цевих результатів діяльності бюджетної установи. Очевидно, що 
паспорт послуги набагато спрощує процедуру специфікації бю-
джетної послуги і не вимагає тривалого складання її характерис-
тики та затвердження на законодавчому рівні.

Переваги паспорта послуг полягає в тому, що, по-перше, це до-
зволить впровадити модель сервісного бюджетування в фінансо-
ву діяльність бюджетних установ територіального рівня, так як 
фінансуватиметься надання конкретної послуги, результативність 
і ефективність якої визначені в паспорті. По-друге, при складання 
паспорта кожна установа буде зобов’язана розробити індикатори 
оцінки якості надання послуг. По-третє, даний документ дозволить 
бюджетним організаціям впровадити елементи управлінського 
обліку і фінансового менеджменту, а також системи економічного 
моніторингу основних показників діяльності. По-четверте, пас-
портизація бюджетних послуг дозволить довести до населення 
інформацію про те, яким має бути якість послуги, створить осно-
ву для оцінки ефективності та стимулювання діяльності кожної 
бюджетної установи. У споживача послуги з’явиться можливість 
контролювати і пред’являти обґрунтовані претензії до невисокої 
якості певних бюджетних послуг і до невідповідності якості за-
твердженим в паспорті і стандарті.

Паспорт бюджетних послуг слід розробляти по таким групам 
послуг, як освіта (загальна і додаткова освіта дітям; професійно-
технічна, середня професійна і додаткова професійна), культура, 
охорона здоров’я, соціальне обслуговування і соціальна підтрим-
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ка, зайнятість населення, молодіжна політика, фізична культура і 
спорт, а розробкою паспортів бюджетної послуги повинні займати-
ся спільно і бюджетні організації, і місцеві виконавчі органи влади.

Таким чином, можна зробити висновок, що впровадження мето-
дів бюджетування, орієнтованого на результат, в систему управлін-
ня бюджетною сферою територіальних утворень можна здійснити 
за допомогою впровадження паспорта бюджетної послуги, який є 
набором систематизованих даних про бюджетну послугу і сукуп-
ність вимог до якості, включаючи оцінку ефективності її надання. 
Паспорт бюджетної послуги дозволить уточнити її опис і кількісні 
параметри, перелік правовстановлюючих документів, контингент 
(коло споживачів) послуги, необхідні обсяги фінансування.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
  
В статье предложена модель ориентированного на результат бюджетиро-

вания, которая сформирована на основе программно-целевого подхода и которая 
рекомендована для использования органами местного самоуправления в услови-
ях расширения самостоятельности украинских регионов. Её использование при-
бавляет устойчивости при получении результативности бюджетирования, создает 
условия для прямой ответственности перед населением конкретной  территории, 
формирует механизм мониторинга себестоимости бюджетных услуг.  

Раскрыто содержание понятий «бюджетная услуга» и «государственная 
услуга». Второе понятие более широкое, так как дополнительно включает соот-
ветствующие услуги, которые предоставляются институциональными единицами.  

Также уточнено понятие паспорта бюджетный услуги или документа, ко-
торый закрепляет порядок и процедуру предоставления бюджетной услуги, кото-
рая оплачивается за счет средств бюджета и ориентирована на отражение конечных 
результатов. 

Показательно, что стратегическим направлением реформирования бюд-
жетной системы становится переход от территориального образования к про-
граммно-целевому бюджетированию, которое связывает распределение бюджет-
ных средств с четко определенными целями и задачами. Задачи местного бюджета 
в системе ориентированного на результат бюджетирования заключаются в уста-
новлении приоритетов затрат, предоставлении самостоятельности в оперативном 
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управлении, создании стимулов для экономии средств, тесной связи бюджетных 
затрат с приоритетами бюджетной политики.  

Ключевые слова: территория; бюджет; результат; власть; модель; па-
спорт; услуга; эффективность.
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METHODICAL SUPPORT OF RESULTS-ORIENTED 
BUDGETING IN THE LOCAL SELF-GOVERNANCE 
SYSTEM
 
The article proposes a model of result-oriented budgeting, which is formed on 

the basis of the program-targeted approach and which is recommended for use by local 
governments in the context of expanding the independence of Ukrainian regions. Its use 
adds to the effectiveness of budgeting, creates the conditions for direct responsibility to 
the population of a particular territory, and forms a mechanism for monitoring the cost 
of budget services.

The contents of the concepts of “budget service” and “public service” are dis-
closed. The second concept is broader, since it additionally includes the corresponding 
services that are provided by institutional units.

The concept of a budget service passport or document is also clarified, which 
establishes the procedure and procedure for providing a budget service, which is paid for 
from the budget and is focused on the reflection of the final results.

It is significant that the strategic directions of reforming the budget system are 
becoming the transition from territorial formation to program-targeted budgeting, which 
links the distribution of budget funds with clearly defined goals and objectives. The tasks 
of the local budget in a result-oriented budgeting system are to establish cost priorities, 
provide autonomy in operational management, create incentives for cost savings, and 
closely connect budget costs with budget policy priorities.

It is possible to implement the result-oriented budgeting method in the budget 
sphere management system of territorial entities by introducing a budget service pass-
port, which is a set of requirements for its quality, including the effectiveness of its provi-
sion. A budget service passport will allow clarifying its nature and features, quantitative 
parameters, a list of permits, a circle of consumers, and funding levels.

Keywords: territory; budget; result; power; model; passport; service; efficiency.
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РИНОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: АНАЛІЗ 
СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

В дослідженні проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку ринку 
охорони здоров’я України. Були охарактеризовані його основні властивості. Дослі-
джено стан державного та приватного секторів ринку охорони здоров’я. Особливе 
місце в приватному секторі займає ринок медичного туризму, який має позитивні 
тренди розвитку, як в Україні, так і в світі. 

Проаналізовано динаміку витрат домогосподарств України на охорону 
здоров’я. Досліджено динаміку кількості закладів охорони здоров’я та чисельності 
медичного персоналу, яка характеризується від’ємною динамікою, що свідчить про 
загальні негативні процеси в межах цього ринку.

В статті також було досліджено національний ринок медичного обладнан-
ня та техніки, який характеризується значною часткою імпортної техніки, що свід-
чить про нерозвиненість національного виробництва цього напряму діяльності. 

Ключові слова: ринок охорони здоров’я України; ринок медичного об-
ладнання та техніки України; ринок медичного туризму; державний та приватний 
сектори охорони здоров’я; медичний персонал; витрати на охорону здоров’я. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах су-
часного розвитку України особливої уваги заслуговують процеси 
реформування галузі охорони здоров’я, як такої яка є базою для 
формування людського капіталу країни. Отже, дослідження рин-
ку охорони здоров’я України в цих умовах є базою для прийняття 
управлінських рішень щодо подальших процесів реформування 
галузі за рахунок запровадження управлінських технологій та ін-
струментів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз ринку охо-
рони здоров’я не є дослідженим в наукових роботах національних 
науковців. Оскільки увага до цієї проблематики більше приділя-
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ється медичною спільнотою, яка зосереджується на досліджен-
ні медичної  проблематики розвитку ринку (медичні технології, 
протоколи тощо), а науковці управлінського та економічного 
спрямування не приділяють належної уваги проблемі розвитку 
цього ринку. 

Постановка завдання. Отже, основною метою дослідження є 
аналіз сучасного стану розвитку ринку охорони здоров’я України 
з метою формування подальших економічних та управлінських 
інструментів регулювання діяльності закладів охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок охорони 
здоров’я є складним утворенням, що включає ряд взаємопов’язаних 
ринків, а саме: (1) ринок медичних послуг; (2) фармацевтичний 
ринок; (3) ринок медичного обладнання; (4) ринок медичних тех-
нологій; (5) ринок медичного страхування; (6) ринок праці ме-
дичного персоналу; (7) ринок освітніх послуг у галузі охорони 
здоров’я;  (8) ринок новацій у галузі охорони здоров’я.

Частиною цього ринку є також фінансовий ринок як елемент 
інвестиційного механізму та механізму фінансування (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура ринку охорони здоров’я 
Джерело: сформовано автором.
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Частиною цього ринку є також фінансовий ринок як елемент 
інвестиційного механізму та механізму фінансування (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Структура ринку охорони здоров’я  

Джерело: сформовано автором. 
 
В межах ринку охорони здоров’я також відокремлюють ринок 

предметів та послуг у галузі санітарії та гігієни, а також ринок нетрадиційної 
медицини. Проте на думку автора, вони є частиною ринку медичних послуг. 

Основними характеристиками ринку охорони здоров’я є: 
1) високий рівень кваліфікаційних вимог до персоналу галузі; 
2) високий ступінь бар’єрів та обмежень входу на ринок для 

постачальників медичної послуги; 
3) високий рівень державного регулювання діяльності на ринку; 
4) недосконалість та специфічність конкуренції на ринку; 
5) централізовані механізми ціноутворення на товари та послуги на 

ринку; 
6) різнорідність товару на цьому ринку; 
7) соціальний ефект медичної допомоги, що ускладнює процес 

ціноутворення, оскільки основним товаром на ринку охорони здоров’я є не 
стільки продукти медичної праці, скільки здоров’я пацієнта; 

8) асиметричність інформації на ринку, що впливає на якість 
медичної послуги; 
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В межах ринку охорони здоров’я також відокремлюють ринок 
предметів та послуг у галузі санітарії та гігієни, а також ринок не-
традиційної медицини. Проте на думку автора, вони є частиною 
ринку медичних послуг.

Основними характеристиками ринку охорони здоров’я є:
1) високий рівень кваліфікаційних вимог до персоналу галузі;
2) високий ступінь бар’єрів та обмежень входу на ринок для по-

стачальників медичної послуги;
3) високий рівень державного регулювання діяльності на ринку;
4) недосконалість та специфічність конкуренції на ринку;
5) централізовані механізми ціноутворення на товари та послуги 

на ринку;
6) різнорідність товару на цьому ринку;
7) соціальний ефект медичної допомоги, що ускладнює процес 

ціноутворення, оскільки основним товаром на ринку охоро-
ни здоров’я є не стільки продукти медичної праці, скільки 
здоров’я пацієнта;

8) асиметричність інформації на ринку, що впливає на якість ме-
дичної послуги;

9) можливість медичного персоналу впливати на кон’юнктуру 
ринку: лікар одночасно формує попит і пропозиції медичних 
послуг, оскільки він ставить діагноз, а, отже, визначає попит 
пацієнта на конкретну послугу і сам же готовий задовольнити 
цей попит;

10) високий рівень мінливості кон’юнктури ринку, оскільки від-
бувається процес співставлення процесів надання і споживан-
ня медичних послуг в часі і просторі, а це обумовлює залеж-
ність стану ринку від попиту на медичні послуги, що склався 
на даний момент;

11) недостатня визначеність та нечіткість зв’язків між витратами 
праці працівників галузі та їх кінцевими результатами, внаслі-
док чого діяльність медичного персоналу має яскраво вираже-
ний соціальний характер, яка в той же час не підлягає точній 
кількісній оцінці;

12) наявність зовнішніх чинників (екстерналій) у процесі надання 
медичної послуги: послуга впливає не тільки на споживачів, 
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а й на інших осіб (наприклад, у зв’язку з розвитком санатор-
но-курортного лікування виникає доступ до цілющих джерел, 
розвивається інфраструктура населеного пункту, формуються 
нові робочі місця, розвивається туристична сфера та сфера 
гостинності. Іншою ілюстраціє є проведення профілактичних 
щеплень, що поліпшує загальну епідемічну ситуацію країни 
та регіону) [2; 6].

Ринок охорони здоров’я України займає значну частку в струк-
турі економіки, незважаючи на законодавчо задекларований прин-
цип безоплатності медичної допомоги. Так, за даними Державної 
служби статистики, витрати на медичну галузь складають 4 % від 
загальних витрат українських домогосподарств [4] (рис.  1).

Рис. 1. Загальні витрати українських домогосподарств, за да-
ними Державної служби статистики України 

Джерело: сформовано автором на основі [4].

У структурі витрат на охорону здоров’я переважають: витрати 
на придбання медичних товарів, фармацевтичних та парафарма-
цевтичних препаратів (наприклад, витратні матеріали тощо). 

Державний сектор охорони здоров’я. Незважаючи на те, що, 
згідно з дослідженнями Світового Банку, щорічно в Україні під-
вищуються обсяги фінансування державної медицини, проте цей 
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процес значно не позначається на поліпшенні загального стану 
галузі. Негативною ознакою також є те, що з 2009 року пряма 
оплата та співоплата населенням медичних послуг в Україні ста-
новить більше 40 % при низькому рівні достатку населення. Жи-
телі великих міст платять на 3-6 % більше, ніж населення малих 
сіл і містечок, за послуги охорони здоров’я.

Згідно з дослідженням The Legatum Institute, Україна в 2018 
році перебувала на 135 місці з 148 можливих за рівнем процвітан-
ня в сфері охорони здоров’я.

Щорічно до закладів охорони здоров’я, державної форми влас-
ності, звертається близько 18 млн. пацієнтів, при цьому, за дани-
ми експертів, 93 % з цих звернень самостійно виплачують вар-
тість лікування. 

За кількістю прикріпленого до державних амбулаторно-полі-
клінічних закладів населення лідерство утримують регіони – Дні-
пропетровська, Львівська та Харківська області, а також м. Київ.

 На високий рівень звернень до державних закладів впливає, 
в першу чергу, фінансовий фактор, а також фізична доступність 
приватних клінік – вони розташовані в великих містах (крім сто-
матологічних кабінетів, які є більш поширеним видом приватної 
медичної практики і охоплюють навіть невеликі населені пунк-
ти). У приватні клініки, як правило, звертаються жителі мегаполі-
сів – Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. 

Державна система охорони здоров’я України відчуває постій-
ний дефіцит фінансових коштів, що впливає на нестачу медич-
ного персоналу, завантаження лікарів, наявність необхідного об-
ладнання тощо. 

Така ситуація успішно доповнюється зростаючим приватним 
сектором. Незадовільна якість медичних послуг, що надаються 
державними закладами охорони здоров’я, є головною причиною 
розвитку приватної медицини в Україні. Основна відмінність 
приватних клінік від державних складається в наявності сучас-
ного діагностичного та лікувального обладнання, яке забезпечує 
високий рівень продуктивності.

Обсяг ринку медичних послуг зростає за рахунок появи но-
вих закладів охорони здоров’я приватної форми власності, а та-
кож зростання цін на медичні послуги. На сьогоднішній момент 
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складно дати точні статистичні дані про фінансовий обсяг дослі-
джуваного ринку через наявність тіньових механізмів оплати по-
слуг як в державному, так і в приватному секторі. 

Обсяг ринку медичних послуг представлено на рис. 2.

Рис. 2. Обсяги ринку медичних послуг в період з 2015 по 
2018  рр., млрд. грн. 

Джерело: сформовано автором за даними [4]. 

Динаміка витрат на охорону здоров’я домашніх госпо-
дарств та сектору державного управління представлена у табл. 2.

Таблиця 2
Динаміка витрат на охорону здоров’я в Україні в період з 

2010 по 2018 рр. 

Джерело: розраховано за даними [4].
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Джерело: сформовано автором за даними [Держ.стат].

 
Динаміка витрат на охорону здоров’я домашніх господарств та сектору 

державного управління представлена у табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Динаміка витрат на охорону здоров’я в Україні в період з 2010 по 2018 рр.  

Показник / 
Рік 

Кінцеві споживчі витрати домашніх 
господарств 

Кінцеві споживчі витрати 
сектору загального державного 

управління 

Загальні, 
млн. грн.  

На охорону 
здоров’я, млн. 

грн. 

Частка витрат 
на ОЗ в 

загальних 
витратах, % 

Загальні, 
млн. грн. 

На охорону 
здоров’я, 
млн. грн. 

Частка 
витрат на 

ОЗ в 
загальних 

витратах, % 
2010 680164 30773 4,5 209 264 43 686 20,9 
2011 858905 41038 4,8 225 707 46 374 20,5 
2012 950212 43926 4,6 261 967 56 182 21,4 
2013 1 047 096 48 991 4,7 272 271 59 876 22,0 
2014 1 120 876 54 957 4,9 296 210 59 741 20,2 
2015 1331526 74664 5,6 376 315 69 234 18,4 
2016 1569702 87114 5,6 443 727 69 959 15,8 
2017 1 977 640 109 167 5,5 616 621 95 246 15,4 
2018 2 431 014 135 480 5,6 738 916 111 552 15,1 

Джерело: розраховано за даними [Держстат]. 
 
Аналіз табл. 2.* показує, що з кожним роком в Україні витрати на 

охорону здоров’я з сектору загального державного управління зменшуються 
(в 2010 р. вони становили 20,9 %, а в 2018 р. – 15,1 % від загального обсягу 
витрат), на відміну від витрат домогосподарств, де вони збільшуються: в 
2010 р. витрати становили 4,5 %, а в 2018 р. – 5,6 % від загального обсягу 
витрат.   

Динаміка витрат на охорону здоров’я за фінансуючи ми організаціями 
представлена у табл. 3. 

 
Таблиця 3 
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Аналіз табл. 2.* показує, що з кожним роком в Україні витрати 
на охорону здоров’я з сектору загального державного управлін-
ня зменшуються (в 2010 р. вони становили 20,9 %, а в 2018 р. – 
15,1 % від загального обсягу витрат), на відміну від витрат домо-
господарств, де вони збільшуються: в 2010 р. витрати становили 
4,5 %, а в 2018 р. – 5,6 % від загального обсягу витрат.  

Динаміка витрат на охорону здоров’я за фінансуючи ми органі-
заціями представлена у табл. 3.

Таблиця 3
Витрати на охорону здоров’я за організаціями, що 

фінансують, у період 2003-2017 рр.

Джерело: [4].

В державному секторі за останні роки зменшилися як кількість 
лікарняних закладів, так і кількість ліжкомісць. Однак, збільши-
лася кількість амбулаторно-поліклінічних закладів. Дані щодо ди-
наміки числа закладів охорони здоров’я представлено у табл. 4.

Витрати на охорону здоров’я за організаціями, що фінансують, у період 
2003-2017 рр. 

Фінансуючі 
організації / Рік 

 2003 рік  2005 рік 2010 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 

Уряд 10 807,6 58,04 16 827,0 59,27 47 864,2 56,48 75 826,7 48,85 81 656,5 44,97 111 063,0 49,64 
Територіальний 
Уряд 10 758,7 57,78 16 758,2 59,03 47 633,4 56,21 75 502,6 48,64 81 283,4 44,76 110 605,3 49,44 
Центральний 
Уряд 3 380,7 18,15 4 973,8 17,52 11 702,8 13,81 15 953,0 10,28 18 261,6 10,06 25 163,5 11,25 
Муніципальний 
Уряд 7 378,0 39,62 11 784,4 41,51 35 930,5 42,40 59 549,6 38,36 63 021,8 34,70 85 441,8 38,19 
Фонди 
соціального 
страхування 48,9 0,26 68,8 0,24 230,9 0,27 324,1 0,21 373,1 0,21 457,7 0,20 
Приватний 
сектор 7 728,6 41,50 11 472,4 40,41 36 658,8 43,26 78 822,0 50,78 98 624,2 54,31 110 651,8 49,46 
Інше приватне 
добровільне 
страхування 16,6 0,09 191,9 0,68 741,5 0,87 1 398,5 0,90 1 567,9 0,86 1 950,6 0,87 
Витрати 
домогосподарств 7 174,5 38,53 10 611,0 37,38 34 234,7 40,40 75 711,1 48,78 94 951,3 52,29 106 154,5 47,45 
Некомерційні 
організації, що 
обслуговують 
домашні 
господарства 5,6 0,03 3,0 0,01 15,0 0,02 17,8 0,01 20,2 0,01 26,1 0,01 
Приватні  фірми 
та корпорації 503,2 2,70 628,1 2,21 1 584,3 1,87 1 589,9 1,02 1 976,0 1,09 2 520,6 1,13 

Лікарняні каси 28,7 0,15 38,4 0,14 83,2 0,10 104,7 0,07 108,8 0,06 0,0 0,00 
Весь інший світ 85,4 0,46 91,0 0,32 221,8 0,26 570,8 0,37 1 314,2 0,72 2 011,8 0,90 
Загальні 
витрати  18 621,6 100,00 28 390,4 100,00 84 744,8 100,00 155 219,5 100,00 181 594,9 100,00 223 726,6 100,00 

Джерело: [Держстат]. 
 
В державному секторі за останні роки зменшилися як кількість 

лікарняних закладів, так і кількість ліжкомісць. Однак, збільшилася кількість 
амбулаторно-поліклінічних закладів. Дані щодо динаміки числа закладів 
охорони здоров’я представлено у табл. 4. 
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Таблиця 4
Заклади охорони здоров’я України, 1990–2017 рр.

Джерело: [4].

З табл. 4 бачимо, що кількість лікарняних закладів в 2017 році 
у порівняні з 1990 р. зменшилась в 2,3 рази (на 2,2 тис. закладів), 
а на кількість ліжок на 10000 населення цей показник зменшився 
в 1,9 рази (на 62,4 тис. ліжок на 10000 населення). В свою чергу, 
число амбулаторно-поліклінічних закладів збільшилась у 1,5 рази 
(на 3,5 тис.), а планова ємність цих закладів на 10000 населення 
збільшилася в 1,3 рази (на 45,5 тис. відвідувань на 10000 насе-

Таблиця 4 
Заклади охорони здоров’я України, 1990-2017 рр. 

  

Кількість 
лікарняних 
закладів,1 

тис. 

Кількість лікарняних 
ліжок1 

Кількість 
лікарських 

амбулаторно-
поліклінічних 

закладів,1 
тис. 

Планова ємність амбулаторно-
поліклінічних закладів 

усього, 
тис. 

на 10 000 
населення 

кількість 
відвідувань за 

зміну, тис. 

на 10 000 
населення 

1990 3,9 700 135,5 6,9 895 173,1 
1991 3,9 700 135,2 7,0 922 178,0 
1992 3,9 689 132,6 7,1 939 180,5 
1993 3,9 679 130,9 7,2 952 183,5 
1994 3,9 665 129,3 7,2 959 186,4 
1995 3,9 639 125,1 7,2 966 189,0 
1996 3,7 580 114,6 7,1 960 189,7 
1997 3,4 503 100,2 7,1 964 191,9 
1998 3,3 483 97,0 7,2 966 193,7 
1999 3,3 477 96,5 7,3 973 196,6 
2000 3,3 466 95,0 7,4 973 198,4 
2001 3,2 466 96,6 7,4 980 203,4 
2002 3,1 465 97,3 7,4 980 205,0 
2003 3,0 458 96,6 7,6 981 206,8 
2004 2,9 451 95,7 7,7 987 209,6 
2005 2,9 445 95,2 7,8 990 211,7 

 20062 2,9 444 95,6 7,9 998 214,8 
2007 2,8 440 95,2 8,0 992 214,7 
2008 2,9 437 95,1 8,8 987 214,8 
2009 2,8 431 94,2 8,8 1000 218,3 
2010 2,8 429 94,0 9,0 993 217,7 
2011 2,5 412 90,6 8,2 999 219,8 
2012 2,4 404 89,1 8,3 1023 225,4 
2013 2,2 398 88,0 10,8 1037 229,2 

 20143 1,8 336 78,5 9,8 912 213,4 
 20153 1,8 332 78,1 10,0 912 214,2 
 20163 1,7 315 74,3 10,2 915 215,6 
 20173 1,7 309 73,1 10,4 923 218,6 

1 На кінець 1990, 1991, ..., 2017 року.  
2 Дані розрахункові 
3 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: [Держстат]. 
 
З табл. 4 бачимо, що кількість лікарняних закладів в 2017 році у 

порівняні з 1990 р. зменшилась в 2,3 рази (на 2,2 тис. закладів), а на кількість 
ліжок на 10000 населення цей показник зменшився в 1,9 рази (на 62,4 тис. 
ліжок на 10000 населення). В свою чергу, число амбулаторно-поліклінічних 
закладів збільшилась у 1,5 рази (на 3,5 тис.), а планова ємність цих закладів 
на 10000 населення збільшилася в 1,3 рази (на 45,5 тис. відвідувань на 10000 
населення), що підтверджує процес реформування на первинній ланці 
надання медичної допомоги.   

Найбільша кількість лікарняних ліжок знаходиться в центральних 
районних лікарнях та міських лікарнях. 
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лення), що підтверджує процес реформування на первинній ланці 
надання медичної допомоги.  

Найбільша кількість лікарняних ліжок знаходиться в централь-
них районних лікарнях та міських лікарнях.

Негативна динаміка спостерігається і в кількості медичного 
персоналу (табл. 5). Частка медичного персоналу з кожним роком 
знижується, основною причиною чому є виїзд кваліфікованих ме-
дичних працівників за кордон через низький рівень заробітних 
плат та відсутність системи мотивації та стимулювання. Також 
проблема ускладнюється невідповідністю підготовки медич-
них фахівців до потреб практичної охорони здоров’я та завдань 
структурної перебудови цього виду економічної діяльності. Недо-
статня соціальна захищеність медичних працівників призводять 
до погіршення якості медичної допомоги з усіма наслідками, що 
випливають звідси [8].

Таблиця 5
Медичний персонал України, 1990-2017 рр.

Кількість лікарів усіх 
спеціальностей

Кількість середнього 
медичного персоналу

усього, тис. на 10 000 
населення усього, тис. на 10 000 

населення
1990 227 44,0 607 117,5
1991 230 44,4 618 119,4
1992 228 43,8 602 115,8
1993 230 44,4 600 115,7
1994 227 44,1 588 114,2
1995 230 45,1 595 116,5
1996 229 45,2 583 115,0
1997 227 45,1 566 112,7
1998 227 45,5 557 111,7
1999 228 46,0 553 111,9
2000 226 46,2 541 110,3
2001 226 46,8 530 110,1
2002 224 46,9 526 110,0
2003 223 47,1 523 110,3
2004 223 47,4 522 110,9
2005 224 47,9 496 106,2
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 20062 225 48,4 493 106,1
2007 223 48,3 488 105,5
2008 2224 48,3 465 101,1
2009 2254 49,1 467 102,0
2010 2254 49,3 467 102,4
2011 2244 49,3 459 101,0
2012 2174 47,9 441 97,2
2013 2174 48,0 441 97,4

 20143 1864 43,5 379 88,6
 20153 1864 43,7 372 87,3
 20163 1874 44,0 367 86,5
 20173 1864 44,1 360 85,4

1 На кінець 1990, 1991, ..., 
2017 року. 
2 Дані 
розрахункові.
3 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях.
4 Без урахування лікарів-стоматологів.

Джерело: [4].

Так за даними табл. 5 бачимо, що кількість лікарів усіх спеці-
альностей зменшилась у 1,2 рази (на 41 тис. в абсолютному ви-
раженні), а кількість середнього медичного персоналу – в 1,4 рази 
(на 32,1 тис. в абсолютному вираженні).  

50 % лікарів України складають лікарі загальної практики (сі-
мейні лікарі), терапевти, хірурги і стоматологи. А серед усього се-
реднього медичного персоналу 74 % в минулому році становили 
медичні сестри.

Важливою умовою розвитку ринку медичних послуг є зміц-
нення інноваційного потенціалу системи охорони здоров’я. В 
Україні в державному секторі охорони здоров’я ситуація з мате-
ріально-технічними ресурсами  є складною: застаріла медична 
техніка та технології. Доводиться констатувати, що національ-
на промисловість не випускає медичну техніку, яка відповідала 
б світовому рівню за багатьма, особливо високотехнологічними 
критеріями. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми, з огляду 

продовження Таблиці 5
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на зарубіжний досвід, міг би стати розвиток виробництва медич-
ної техніки на підприємствах промислового комплексу України, а 
також використання нових організаційних форм та інноваційних 
технологій в межах закладів охорони здоров’я (тобто вони потре-
бують оптимізації та реструктуризації діяльності). 

На українському ринку медичного обладнання та техніки пе-
реважає імпортна техніка. В Україну завозяться як цілі апарати, 
так і його частини. Гуманітарна допомога в загальній структурі 
імпорту займає 5 % в натуральних показниках. Ємність ринку ме-
дичного обладнання станом на 2016 рік представлена у табл. 6.

Таблиця 6
Ємність ринку медичного обладнання України в 2016 р.

Показник млн. грн. млн. дол. 
Виробництво 479,50 18,77

Імпорт 5171,04 202,38
Експорт 305,76 11,97
Усього 5344,78 209,18

Джерело: [5]. 

Структура експорту вітчизняного медичного обладнання пред-
ставлена електромедичної апаратурою; апаратурою для дослі-
дження зору; апаратурою, що використовує рентгенівське, альфа-, 
бета- або гамма-випромінювання; апаратурою для психологічних 
тестів на визначення здібностей, механотерапії, пристроями ор-
топедичними, штучними частинами тіла, слуховими апарати, а 
також, масажною та дихальною апаратурою (рис. 3).

Основними ринками збуту українського медичного обладнан-
ня є РФ, Казахстан, Словаччина, Німеччина, Гонконг, Білорусь, 
Республіка Молдова, Грузія, Туреччина, Індія.  

У регіональному розрізі найбільша кількість медичного об-
ладнання та техніки закуповується в м. Києві. Це пояснюється 
найбільшим в країні ліжковим фондом, який забезпечується на-
явністю в м. Києві значної кількості закладів охорони здоров’я, 
як місцевого рівня, так і загальнодержавного, науково-дослідних 
медичних інститутів тощо. 
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Рис. 3. Структура експорту вітчизняного медичного 
обладнання, станом на 2011 р. 

Джерело: [3].

Ситуація в інших регіонах неоднорідна. В обласних лікарнях 
може не бути деяких видів обладнання, яке рідко використову-
ється і вимагає значних фінансових ресурсів на придбання і об-
слуговування.

Перспективи розвитку ринку медичних послуг і, відповідно, 
медичного обладнання пов’язані з реформуванням сфери держав-
ної медицини, яка займає домінуюче становище в галузі надання 
медичних послуг населенню. Скорочення тіньового сектора за 
рахунок прозорої системи оплати послуг, надання більшої само-
стійності закладам охорони здоров’я у використанні зароблених 
фінансових коштів і розширення бюджетного фінансування до-
зволять збільшити обсяг легального ринку.

Позитивно на ринок медичних послуг може вплинути також 
подолання кризових явищ в економіці країни. Зокрема, підви-
щення купівельної спроможності населення буде сприяти як за-
доволенню відкладеного попиту на медичні послуги, так і появи 
у людей нових потреб в цій галузі.

Ринок медичних послуг України складається з трьох частин: 
бюджетного фінансування, доплати клієнтів за медичні послуги 
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і послуг приватної медицини. Як ми бачимо з аналізу, державна 
складова має тенденцію до скорочення, тоді як приватний сектор 
поступово збільшує свою частку, хоча й обсяг ринку медичних 
послуг в доларовому еквіваленті щорічно скорочується через не-
гативної динаміки валютного курсу і залежно від імпортного об-
ладнання. 

Вище зазначені тенденції посилюються. Подальший розвиток 
ринку буде відбуватися під впливом реформування національної 
системи охорони здоров’я – зміни механізмів фінансування за-
кладів охорони здоров’я, розвитку медичного страхування, вве-
дення приписної системи вибору лікаря тощо. За результатами 
реформування галузі, з 2020 року припиняється пряме державне 
фінансування більшості державних і комунальних закладів охо-
рони здоров’я, що призведе до закриття частини з них, особливо 
розташованих в малонаселених районах та сільській місцевості. 

Безкоштовними залишаться деякі медичні послуги, що входять 
в гарантований пакет, який буде щорічно затверджуватися дер-
жавою. Решта стануть оплачуваними або за рахунок медичного 
страхування, або за рахунок пацієнтів (прямі оплати). В такому 
випадку конкурентоспроможність приватних закладів зросте, 
тому що бюджетна медицина, на підставі якої створюється нова 
структура охорони здоров’я, не зможе швидко перебудуватися на 
надання високоякісних послуг.

Приватний сектор охорони здоров’я. Сьогодні, приватний 
сектор становить близько 20 % обсягу ринку медичних послуг. 
Темпи зростання приватних медичних послуг високі: в 2012 р. 
недержавні клініки займали всього 1 % ринку охорони здоров’я 
України, в 2016 р. – 10 %, станом на 2019 р. – близько 20 %. 

Проте приватний сектор ринку охорони здоров’я України, у по-
рівнянні з іншими країнами, є не достатньо насиченим (в країнах 
з розвиненою приватної медициною її частка становить не мен-
ше 50-60 % в загальному обсязі медичних послуг), хоча й рента-
бельність діяльності приватних закладів в середньому становить 
близько 25 %.

Стримуючими факторами розвитку приватного сектору є:
1) високі вхідні бар’єри;
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2) високий рівень початкових інвестицій у відкриття приватного 
закладу; 

3) реформування галузі, що може призвести до формування 
більш прозорого механізму функціонування та фінансування, 
що в подальшому має призвести до поліпшення якості надан-
ня послуг на державному рівні;

4) низька купівельна спроможність населення: через зростан-
ня цін споживачі змушені переглядати свої витрати шляхом 
скорочення ресурсів на приватну медицину і переходу на без-
коштовні консультації в державних закладах (за даними Дер-
жавної служби статистики України, в 2018 р. 28,4 % сімей не 
змогли знайти коштів на придбання необхідних ліків та ме-
дичних приладів);

5) дефіцит кваліфікованих медичних кадрів в цілому в галузі.
Приватний медицина України налічує близько 50 тис. закла-

дів, включаючи приватну лікарську практику (займає 10 % всього 
ринку медичних послуг). Вона є найбільш розвиненим за тими 
медичними спеціалізаціями, де позиції державної медицини най-
слабші, наприклад, інструментальні та лабораторні дослідження, 
діагностичні послуги, репродуктивна медицина тощо. 

В галузевій структурі приватного сектору поступово збільшу-
ється частка лікарень і діагностичних центрів. Так якщо в 2016 
році 70 % приватних закладів охорони здоров’я мали штат до 20 
співробітників. Це приватні стоматологічні, офтальмологічні ка-
бінети, клініки пластичної хірургії. Решта складали багатопро-
фільні поліклініки. То з 2017 року спостерігається тенденція до 
укрупнення  медичних клінік і центрів. 

Загалом в Україні приватних багатопрофільних клінік 
близько 60, а великих мереж – лише 10 («Оберіг», «Борис», 
«Оксфорд Медікал», «Добробут», клініка «Медіком», «Ісіда», 
«Інто-Сана» тощо). 

Тенденція до укрупнення приватної медичної діяльності свід-
чить про збільшення інвестицій в цю сферу бізнесу. Точками 
зростання приватної медицини стали міста: Київ, Одеса, Львів. 

За оцінками медичних страхових компаній, які складали рей-
тинг приватних клінік за наступними критеріями: доступність, 
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вартість, якість, рівень сервісу, ціна/якість, наявність комплексу 
медичних послуг, лідируючу позицію в даному рейтингу в 2018  р. 
займає клініка «Добробут», на другому місці – «Medikom», а на 
третьому – «Борис».

Найменшу частину приватного сектору займають приватні он-
кологічні клініки, представлені всього трьома центрами, кількість 
яких за останні два роки не змінювалася.

Галузева структура ринку приватних медичних послуг в Укра-
їні представлена на рис. 4. 

Рис. 4. Галузева структура ринку приватних медичних 
послуг в Україні в 2016 та 2018 рр., % 

Джерело: сформовано за даними [1].

На рис. 4 наведено структурування ринку медичних послуг, за 
результатами якого найбільшими сегментами в 2018 році є бага-
топрофільні лікарні та діагностичні центри, а також додаткові ме-
дичні послуги, серед яких гінекологія (16 %), хірургія (15,3 %), 
дерматологія (14,3 %), урологія (9,1 %), онкологія (3,5 %) і гемо-
діаліз (0,6 %). 

Головним джерелом фінансування платних медичних послуг в 
Україні в 2016-2018 рр. були фізичні особи – близько 80 %, юри-
дичні особи – 12 %, а також страхові компанії – 6 %.

Додатковою діяльністю для багатьох приватних закладів охо-
рони здоров’я є організація лікування за кордоном (медичний ту-
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ризм). Для України на сьогоднішній день найбільш поширеними 
напрямками є: Німеччина, Ізраїль і Туреччина. За направленістю 
медичної допомоги – це: лікування онкологічних захворювань та 
трансплантація органів. 

Медичний туризм в Україні є фактично поза межами держав-
ної політики. 

В 2018 р. з метою лікування Україну відвідали майже 65 тис. 
медичних туристів. Оскільки середній чек на медичні послу-
ги становить близько 2,5 тис. дол. США, прибуток України від 
медичного туризму в 2018 р. склав близько 162 млн. дол. США. 
Близько 60 млн. дол. США – додаткой дохід від супутніх послуг 
(проживання в готелях, харчування, екскурсійні послуги для па-
цієнтів та членів їхніх родин тощо). При цьому кількість туристів, 
які відвідали Україну з метою оздоровлення, більше ніж удвічі 
перевищує показники лікувального туризму. Наприклад, тільки 
курорт Трускавець за 2018 рік прийняв близько 40 тис. іноземців 
(з них понад 40 % – із Польщі). Безперечно, витрати тільки на 
оздоровлення – менші, аніж на лікування. Але якщо врахувати 
весь прибуток держави від лікувального й оздоровчого туризму, 
то вийде майже 300 млн. дол. США в 2018 р. 

Водночас кількість українців, які обрали діагностику та лі-
кування за кордоном, наразі перевищує відповідні показники 
в’їзного медичного туризму. А оскільки вартість медичних по-
слуг за кордоном вища, то сальдо за економічними показниками 
медичного туризму України негативне.

Світовий ринок медичного туризму демонструє щорічний при-
ріст на 15–20 %. Отже, національна система охорони здоров’я має 
зробити акцент на цьому виді медичної діяльності як перспектив-
ної для інвестицій, оскільки національний медичний туризм має 
значний потенціал росту, особливо за умови об’єднання зусиль 
учасників ринку і держави [7].   

Отже, розширення ринку приватних медичних послуг в Україні 
могло б бути більш динамічним. Для цього необхідно вдоскона-
лити нормативну базу, що регламентує надання медичних послуг, 
зокрема, полегшити систему акредитації та легалізації приватних 
закладів охорони здоров’я, прийняти ряд законів, спрямованих на 
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розвиток медичного страхування, трансплантології, медичного 
туризму тощо, полегшити систему взаєморозрахунків страхових 
компаній і закладів. 

Як свідчать результати аналізу, в Україні приватна і державна 
медицина розвивається різними темпами. 

Кваліфікація лікарів, як правило, однакова для обох секторів 
галузі, адже медичний персонал працює і в приватному, і в дер-
жавному секторах, а ось технічне забезпечення, обладнання та рі-
вень зарплат медичного персоналу різниться, що і створює таку 
відмінність. Отже, для приватного сектору характерна позитивна 
тенденція розвитку зі зростання кількості лікарів-практиків та 
підвищення їхньої кваліфікаційної категорії з одночасним змен-
шенням їхнього числа в державній сфері.

Ще одним показником аналізу є якість. Якість медичного об-
слуговування є одним з визначальних чинників для забезпечення 
взаємодії з клієнтами. Приватний сектор забезпечує більш ефек-
тивне управління закладами охорони здоров’я. На відміну від 
державних, приватні заклади конкурують один з одним, що при-
зводить до постійного підвищення внутрішньої ефективності та 
впровадження інновацій.

Висновки та пропозиції. За результатами аналізу ринку ме-
дичних послуг можна зробити висновок про сильну залежність 
його подальшого розвитку від динаміки підвищення рівня наяв-
них доходів наших співвітчизників. Реформування галузі та вве-
дення обов’язкового медичного страхування стануть додатковими 
каталізаторами для збільшення ємності ринку медичних послуг в 
Україні.

Ринок медичних послуг в Україні тільки зароджується і конку-
ренція за пацієнта виникає поки на рівні первинної ланки. Обсяг 
цього ринку незрівнянно менше, ніж ринок послуг на вторинно-
му рівні (спеціалізованої медичної допомоги). Проте якщо з 2020 
року стартує реформа і в межах вторинного рівня надання медич-
ної допомоги, то й ринок медичних послуг на цьому рівні стане 
більш конкурентним та прогресивним. 

Отже, сьогодні в Україні стабільно зростає попит на якісні ме-
дичні послуги, на сервіс вищого рівня, збільшується запит лікарів 
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на прозорі й високі зарплати, а самі заклади охорони здоров’я го-
стро потребують досвідчених управлінців. Це обумовлює необ-
хідність запровадження ефективної системи управління заклада-
ми охорони здоров’я у національному масштабі, що є основним 
перспективним напрямом подальших досліджень автора.
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РЫНОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ: АНАЛИЗ 
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ

В исследовании проанализировано состояние и тенденции развития рынка 
здравоохранения Украины. Были охарактеризованы его основные свойства. Исследова-
но состояние государственного и частного секторов рынка здравоохранения. Особое ме-
сто в частном секторе занимает рынок медицинского туризма, который характеризуется 
позитивными трендами как в Украине, так и по всему миру. 

Проанализирована динамика затрат домохозяйств Украины на здравоохране-
ние. Проанализирована динамика количества учреждений здравоохранения и числен-
ности медицинского персонала, которая характеризуется ниспадающей динамикой, что 
свидетельствует об общих негативных процессах внутри этого рынка.

В статье также было проведено исследование национального рынка медицин-
ского оборудования и техники, который характеризуется значительной долей импортной 
техники, что свидетельствует о неразвитости национального производства этого направ-
ления деятельности. 

Ключевые слова: рынок здравоохранения Украины; рынок медицинского обо-
рудования и техники Украины; рынок медицинского туризма; государственный и част-
ный секторы здравоохранения; медицинский персонал; затраты на здравоохранение.
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HEALTHCARE MARKET IN UKRAINE: THE 
MODERN CONDITIONS AND TRENDS OF ITS 
DEVELOPMENT

The state and trends of Ukrainian healthcare market development were ana-
lyzed in this research work. Its main characteristics were defined. The conditions of the 
state and private sectors of healthcare were researched. The market of medical tourism 
occupies a special place in the private healthcare sector. It is characterized by the positive 
trends as in Ukraine, as worldwide.        

Dynamics of Ukrainian household expenditures for healthcare are analyzed. 
Dynamics of a number of healthcare facilities and medical staff in Ukraine are re-
searched. They are characterized by drop-down trends, which reveal general negative 
developments in the market. 
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In the article the research of the national medical equipment market is provided. 
It is characterized by a high import content, which reflects undervelopment of the na-
tional production in this field.         

Key words: Ukrainian healthcare market; Ukrainian medical equipment mar-
ket; market of medical tourism state and private sectors of healthcare; medical staff; 
expenditures for healthcare. 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ 
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті розглянуто процес формування та розвитку авіаційної галузі 
України. Ідентифіковано історичні, технічко-економічні та регулятивні передумо-
ви розвитку галузі. Проведено економічний аналіз фінансових результатів еконо-
мічних агентів галузі за п’ять років. Розроблений комплекс цілей розвитку авіа-
ційної галузі та формалізовано процес його імплементації по відповідних напрям-
ках розвитку авіаційних перевізників, аеропортів та авіабудівних підприємств, а 
саме: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ДП «Украерорух», Український 
державний проектно-технологічний науково-дослідний інститут цивільної авіації 
«Украеропроект», Державна авіаційна компанія «Херсон-Авіа», ПАТ «Авіакомпа-
нія авіалінії України», ДП «Тернопільське державне авіаційне підприємство «Уні-
версал-Авіа», ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького, ПАТ «Мотор 
Січ», КП «Міжнародний аеропорт «Київ» та КП «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Ключові слова: авіаційна галузь; передумови формування; розвиток; цілі; 
економічні агенти.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Авіаційна га-
лузь України є перспективним джерелом розвитку її інновацій-
ної складової. Транзитний потенціал країни та конкурентоспро-
можність авіаційного будівництва дозволяє формувати програми 
інтеграції авіаційного транспорту у глобальні мережі логістики. 
Розгляд передумов формування галузі та побудова відповідних 
цілей розвитку з урахуванням актуального фінансового стану еко-
номічних агентів галузі є прикладним та необхідним завданням 
розбудови авіаційної галузі України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні заса-
ди аналізу та управління в авіаційній галузі закладено в роботах 
Б. Васіга, К. Флемінга, Т. Теклера, Р. Нойвіля та А. Одоні,  О.В. 
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Андреєва, А. І. Козлова. [1,2,3]. Хоча в більшості досліджень роз-
глядається вплив авіаційної галузі на економічну систему в ці-
лому, недостатньо уваги приділено виявленню рівня достатності 
фінансових ресурсів та врахування передумов розвитку самої га-
лузі.

Постановка завдання. Метою цієї статті є обґрунтування 
комплексу цілей розвитку авіаційної галузі України в контексті 
наявних передумов і ресурсів її формування. Визначення переду-
мов потребує аналізу економічних, технологічних, географічних 
факторів тощо, що впливають як на розвиток авіаційної галузі з 
боку попиту та з боку пропозиції. Задля ресурсного аналізу не-
обхідно здійснити ґрунтовний аналіз фінансового стану агентів 
галузі, зокрема аеропортів як інфраструктурного забезпечення 
сталого розвитку галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для аналізу су-
купного обсягу значень показників фінансового стану були ви-
користані фінансові дані десяти підприємств авіаційної галузі 
України. До них відносяться: ДП «Міжнародний аеропорт «Бо-
риспіль», ДП «Украерорух», Український державний проектно-
технологічний науково-дослідний інститут цивільної авіації 
«Украеропроект», Державна авіаційна компанія «Херсон-Авіа», 
ПАТ «Авіакомпанія авіалінії України», ДП «Тернопільське дер-
жавне авіаційне підприємство «Універсал-Авіа», ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького, ПАТ «Мотор Січ», КП 
«Міжнародний аеропорт «Київ» та КП «Міжнародний аеропорт 
«Одеса». В таблиці 1 представлений сукупний обсяг значень по-
казників фінансового стану підприємств.

Згідно розрахунків, представлених в таблиці 1 та рис. 1, ди-
наміка значень сукупних активів підприємств авіаційної галузі 
України за 2014-2018 роки має позитивне значення. В 2018 році 
порівняно з 2015 роком значення сукупних активів підприємств 
авіаційної галузі зросли на 13909 млн. грн., значною мірою за ра-
хунок зростання значення даного показника на 8866 млн. грн. у 
ПАТ «Мотор Січ», що склало 63,74 % від загальної суми зростан-
ня. Таким чином, ПАТ «Мотор Січ» за 2015–2018 роки збільшив 
свою частку в сукупних активах з 55 % до 58 %. Найбільший темп 
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зростання значення сукупних активів відбувся в 2015–2016 роках 
і склав 18 % або 6797 млн. грн., найменший темп зростання був у 
20172018 роках – 5 % або 2616 млн. грн.

Згідно розрахунків, представлених в таблиці 1 та рис. 1, ди-
наміка значень сукупних активів підприємств авіаційної галузі 
України за 2014-2018 роки має позитивне значення. В 2018 році 
порівняно з 2015 роком значення сукупних активів підприємств 
авіаційної галузі зросли на 13909 млн. грн., значною мірою за ра-
хунок зростання значення даного показника на 8866 млн. грн. у 
ПАТ «Мотор Січ», що склало 63,74 % від загальної суми зростан-
ня. Таким чином, ПАТ «Мотор Січ» за 2015–2018 роки збільшив 
свою частку в сукупних активах з 55 % до 58 %. Найбільший темп 
зростання значення сукупних активів відбувся в 2015–2016 роках 
і склав 18 % або 6797 млн. грн., найменший темп зростання був у 
20172018 роках – 5 % або 2616 млн. грн.

Аналізуючи динаміку сукупних активів підприємств авіаційної 
галузі України за 2014-2018 роки, можна виявити тенденцію до 
оптимізації структури активів в сторону збільшення частки обо-
ротних актів у 2018 році задля покращення фінансової стабіль-
ності підприємств галузі. В 2014 році частка сукупних оборотних 
активів в сукупному обсязі активів складала 42 %, а в 2018 році 
вона зросла до 52 %. Це пов’язано з більшою динамікою зрос-
тання значення оборотних активів ніж необоротних активів. За 
2015–2018 роки сукупні необоротні активи підприємств авіацій-
ної галузі України зросли на 27,8 %, в той же час оборотні активи 
показали зростання на 47,6 %. В 2014 році найбільшу частку в 
сукупному обсязі оборотних активів мало ПАТ «Мотор Січ», в 
розмірі 79 %. В 2018 році підприємство зберегло своє лідерство 
по даному показнику, але її частка трохи збільшилась до 80 %, 
внаслідок того, що інші підприємства авіаційної галузі мали мен-
шу динаміку зростання значення оборотних активів.
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Рис. 1. Динаміка сукупного обсягу значень показників креди-
торських зобов’язань підприємств авіаційної галузі України 

за 2014–2018рр.,  тис. грн.
Джерело: розраховано автором за даними офіційної фінансової 
звітності підприємств.

З 2014-2018 роки структура сукупного обсягу зобов’язань під-
приємств авіаційної галузі України майже не змінилася. У 2018 
році, як і в 2014 році найбільшу частку зобов’язань складали ко-
роткострокові зобов’язання в розмірі 55 %. Як видно з рис.2, від-
чутна зміна структури сукупного обсягу зобов’язань відбулася 
у 2015 році порівняно з 2014 роком: довгострокові зобов’язання 
зменшилися на 17,5 %, в то час як короткострокові зобов’язання 
зросли на 11,7 %. Частка довгострокових зобов’язань зменшилась 
з 44 %  у 2014 році до 37 % у 2018 році, відповідно частка корот-
кострокових зобов’язань збільшилась з 56 % до 63 %. Це свідчить 
про діяльність, направлену на зниження активний пошук фінан-
сових ресурсів задля інвестування в розвиток аеропортів та ба-
лансування фінансових та економічних ризиків структури пасиву.
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Як видно з рис. 2 та табл. 1, значення сукупного показника вируч-
ки від реалізації підприємств авіаційної галузі України показує 
позитивну динаміку зростання. За 2014–2018 роки виручки від 
реалізації збільшилася на 6239 млн. грн., значною мірою за раху-
нок зростання значення даного показника на 2702 млн. грн. ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що склало 43 % від загаль-
ної суми зростання.

В 2016 році та 2018 році прослідковуєтеся зниження значення 
сукупного показника виручки від реалізації на 2163 млн. грн. та 
1379 млн. грн. відповідно. Ця негативна динаміка зміни даного 
показника пов’язана зі зменшенням виручки від реалізації ПАТ 
«Мотор Січ» на 23,7 % у 2016 році і 18,5 % у 2018 році.

Рис. 2. Динаміка сукупного обсягу значень показників фінан-
сових результатів підприємств авіаційної галузі України за 

2014–2018рр., тис. грн.
Джерело: розраховано автором за даними офіційної фінансо-

вої звітності підприємств.

За 2015-2018 роки в той час як зростання сукупного показника 
виручки від реалізації склало 12,5 %, сукупний обсяг значень по-
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казника чистої виручки показав зменшення на 28,7 %. При зни-
женні значення сукупного обсягу чистої виручки на 1281 млн. 
грн в 2018 році по відношенню до 2015 року, зниження чистої 
виручки ПАТ «Мотор Січ» склало 2077 млн. грн. В той же час 
показник чистої виручки ДП «Міжнародний аеропорт «Борис-
піль» зріс на 1161 млн. грн., показавши найбільшу динаміку зрос-
тання серед усіх підприємств авіаційної галузі України в період  
2015-2018 років.

Аналіз значень показників активів підприємств авіаційної га-
лузі України за 2014-2018рр. показує загалом позитивну динаміку 
змін, без великих коливань. Виключенням є тільки КП «Міжна-
родний аеропорт «Київ», активи якого в 2016 році порівняно з 
2015 роком зросли з 386 млн. грн до 1920 млн. грн., що майже в 
п’ять разів більше, збільшивши свою частку в сукупному обсязі 
значень показника з 1 % до 4 %. Також свою частку в сукупно-
му обсязі значень показника активів підприємств збільшило ПАТ 
«Мотор Січ», з 50 % у 2014 році до 58 % у 2018 році, за раху-
нок зростання значення показника активів на 12910 млн. грн. або 
77,8 %. 

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», другий за обсягами 
значень активів, показавши збільшення активів лише на 4,2 %, 
знизив свою частку в загальному обсязі значень активів з 29 % у 
2014 році до 19 % у 2018 році. Також свою частку зменшило на 
2 % ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького, вна-
слідок зниження значення показника активів на 3,3 % протягом 
2014–2018 років.
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За 2015–2018 роки сукупний обсяг необоротних активів збіль-
шився  на 27,8 %. Основну частку від зростання сукупного обсягу 
необоротних активів на 5387 млн. грн. забезпечило зростання зна-
чення необоротних активів ПАТ «Мотор Січ» та КП «Міжнародний 
аеропорт «Київ», за 2015–2018 роки даний показник збільшився на 
2421 млн. грн. та на 1587 млн. грн. відповідно , тобто 74 % від загаль-
ної суми зростання.

Негативну динаміку зміни показника необоротних активів пока-
зало ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького, протя-
гом 2014-2018 років даний показник зменшувався на 3–4 % кожного 
року. Але істотного впливу на сукупний обсяг значення показника 
необоротних активів не мав, бо його частка складала на 2018 рік 
лише 7 %.

Найбільшу частку в сукупному обсязі значення показника нео-
боротних активів у 2014 році займав ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» із показником в 42 %. В 2018 році частка даного під-
приємства знизилась до 32 %, внаслідок майже незмінного значення 
показника його необоротних активів при збільшенні сукупного зна-
чення даного показника.

Аналіз значень показників оборотних активів підприємств авіа-
ційної галузі України за 2014–2018 рр. показує більшу динаміку 
зростання порівняно з динамікою необоротних активів, що свід-
чить про діяльність направлену на зниження економічних ризиків 
та збільшення своєї платоспроможності за рахунок більш ліквідних 
активів.

За 2015–2018 роки сукупний обсяг оборотних активів підпри-
ємств авіаційної галузі України зріс на 8533 млн. грн., або 47,6 %. 
Найбільшу динаміку зростання показав КП «Міжнародний аеропорт 
«Київ», його значення показника оборотних активів зросло майже в 
3,5 рази, а також ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галиць-
кого – в 2,5 рази.

Негативна динаміка значення показника оборотних активів від-
слідковується тільки в 2015 році та 2017 році  у ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль», на 14 % та 10 % відповідно. Але за рахунок 
більшого зростання в інші роки, загальна динаміка значення показ-
ника оборотних активів за 2014–2018 роки показало збільшення на 
26,6 %.
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В 2015 році найбільшу частку довгострокових зобов’язань під-
приємств авіаційної галузі України у розмірі 66 % в загальному обся-
зі значення показника мав ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». 
В 2018 році його частка в загальному обсязі зменшилась до 31 %. В 
2014–2018 роках ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» знизив 
довгострокові зобов’язання на 1122 млн. грн., або 40,5 %, в осно-
вному за рахунок погашення довгострокового кредиту. Що вказує 
на діяльність направлену на відмову від довгострокових проектів та 
зниження впливу політичних та соціально-політичних  ризиків.

ПАТ «Мотор Січ» в 2016 році збільшило свої інші довгострокові 
зобов’язання на 1706 млн. грн., збільшивши загальне значення по-
казника довгострокових зобов’язань на 1934 млн. грн., що у 2,5 рази 
більше показника 2015 року. Таким чином, частка підприємства в 
загальному обсязі довгострокових зобов’язань зросла з 32 % у 2015 
році до 64 % у 2018 році.

В 2018 році порівняно з 2014 роком значення показника довго-
строкових зобов’язань ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
зменшився на 30,7 %, особливо за рахунок різкого зниження в 
2016 році на 269 млн. грн. та в 2018 році на 266 млн. грн. , в осно-
вному, через погашення заборгованості за товари, роботи та по-
слуги. Що вказує на загальну тенденцію підвищення фінансової 
стійкості та платоспроможності, для зменшення ризику банкрут-
ства

Найбільше зростання значення показника короткостроко-
вих зобов’язань належить ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 
ім.  Д. Галицького», з 5,5 млн. грн. у 2014 році до 59,5 млн. грн. у 
2018 році, що більше ніж в десять разів.

В 2014 році найбільшу частку в загальному обсязі значення по-
казника короткострокових зобов’язань у 67 % мало ПАТ «Мотор 
Січ». В 2018 році частка підприємства зросла до 74 % за раху-
нок збільшення обсягу короткострокових зобов’язань на 724 млн. 
грн., або 18,2 %.

В 2016 році та 2018 році прослідковуєтеся зниження зна-
чення сукупного показника виручки від реалізації на 11,5 % та 
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6,1 % відповідно. Ця негативна динаміка зміни даного показника 
пов’язана зі зменшенням виручки від реалізації ПАТ «Мотор Січ» 
на 3277  млн. грн. у 2016 році та на 2784 млн. грн. у 2018 році. 
Але за рахунок збільшення показника виручки від реалізації на 
3093 млн. грн. в 2015 році та на 4478 млн. грн. в 2018 році, ПАТ 
«Мотор Січ» за період 201–2018 років показало зростання даного 
показника на 14,1 %. 

Динаміка значень показників виручки від реалізації ДП «Між-
народний аеропорт «Бориспіль» вказує, що товарообіг підприєм-
ства в 2015 році збільшився на 60 %, в 2015–2018 роках показник 
продовжив збільшуватися, але меншими темпами, і таким чином 
показав зростання лише за три роки склало 70,1 %. Найбільший 
темп зростання значення показника виручки від реалізації пока-
зав ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького». За 
2015-2018 роки виручка підприємства зросла майже втричі.

Динаміка сукупного обсягу значень показників прибутку від 
операційної діяльності підприємств авіаційної галузі України по-
казує негативну динаміку, зменшившись на 7,1 % з 2014 року по 
2018 рік. Основним чинником даної динаміки стало зниження по-
казника прибутку від операційної діяльності ПАТ «Мотор Січ» на 
52,4%. За 2014–2018 роки ПАТ «Мотор Січ» збільшило значення 
показника виручки від реалізації на 1509 млн. грн., але собівар-
тість та операційні витрати зросли на 3419 млн. грн., що знизило 
прибутковість від операційної діяльності з 34 % до 14 %.

В 2015 році  ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» мав 
21 % від сукупного обсягу значень прибутку від операційної ді-
яльності та найбільшу динаміку зростання даного показника. Це 
стало наслідком того, що при зростанні виручки від реалізації на 
938 млн. грн., собівартість і операційні витрати збільшилася лише 
на 42 млн. грн. і 110 млн. грн. відповідно. Таким чином, можна 
стверджувати, що підприємство вибрало стратегію стабілізації 
свого фінансового стану та поліпшення показників ліквідності.
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ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького» в 2014 
році мав збиток від операційної діяльності, але в 2018 році вий-
шов на третє місце в сукупному обсязі значення за даним показ-
ником. За 2014–2018 роки підприємство збільшило виручку від 
реалізації в 4,5 рази, в той час як собівартість і операційні витрати 
збільшила лише у 2 рази.

В 2015 році зростання сукупного обсягу значення показника 
прибутку від фінансової діяльності на 122 %, відбулося завдяки 
збільшення прибутку ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
на 2410 млн. грн. Це зумовлено як збільшенням фінансових до-
ходів, які не відносяться до операційної діяльності, так і більш 
значному зменшенню відповідних витрат.

В 2015–2018 роках відбулося зниження сукупного обсягу зна-
чення показника прибутку від фінансової діяльності на 26,3 %. 
Хоча ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» збільшив значення 
показника прибутку від фінансової діяльності на 1414 млн. грн., 
тобто у більше ніж 2,5 рази, збільшивши свою частку в сукупному 
обсязі з 15 % до 52 % , в той же час, значення прибутку від фінан-
сової діяльності ПАТ «Мотор Січ» зменшився на 2656 млн. грн.

За 2015–2018 роки в той час як зростання сукупного показника 
виручки від реалізації склало 12,5 %, сукупний обсяг значень по-
казника чистої виручки показав зменшення на 28,7 %. При зни-
женні значення сукупного обсягу чистої виручки на 1281 млн. грн 
в 2018 році по відношенню до 2015 року, зниження чистої вируч-
ки ПАТ «Мотор Січ» склало 2077 млн. грн. і ДП «Украерорух»  – 
506 млн. грн. В той же час показник чистої виручки ДП «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль» зріс на 1161 млн. грн., показавши 
найбільшу динаміку зростання серед усіх підприємств авіаційної 
галузі України в період 2015–2018 років.

Також слід відзначити зростання рентабельності діяльності 
підприємств: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з 28 % у 
2015 році до 43% у 2018 році, КП «Міжнародний аеропорт «Київ» 
з 18 % до 31 % та КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» з 18% до 
21%. ПАТ «Мотор Січ» та ДП «Украерорух» знизили свою рента-
бельність чистого прибутку в 2015–2018 роках з 24 % до 10 % та 
з 17 % до -4 % відповідно.
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З метою ідентифікації суттєвих передумов розвитку авіаційної 
галузі в Україні проведемо угрупування факторів її розвитку істо-
ричної, техніко-економічної та нормативно-регуляторної формації.
1. Історично формування стратегії галузі транспорту визначаєть-
ся насамперед транзитним потенціалом території, окрім цього пе-
редумовами є сутність традиційних торгівельних маршрутів чи 
транспортних коридорів, які виникають внаслідок розвитку тор-
говельних зав’язків на певній території. Історично встановлені 
та закріплені стосунки споживача та продавця товарів і послуг 
вимагають транспортно-логістичного супроводу за певними на-
прямами, які доцільно та зручно здійснювати певним видом тран-
спорту. Використання транзитного потенціалу України може бути 
підвищене саме у зв’язку з тим, що через Україну проходять чоти-
ри з десяти транспортних коридори, які підтримує ЄС, – це кори-
дор ІІІ: Берлін-Вроцлав-Львів-Київ; коридор V: Трієст-Любляна-
Будапешт-Львів; коридор VII: Рейн-Майн-Дунай; коридор ІХ: 
Гельсінкі-Київ-Одеса-Кишинів-Бухарест-Пловдив-Александру-
поліс [4, с. 19]. Збільшення завантаженості авіаційних маршрутів 
може бути наслідком підсилення участі України в міжнародних 
транспортних коридорах. Включення в міжнародні транспортні 
коридори потребує ефективної комунікації для інтермодальних та 
мультімодальних перевезень.

Тобто історична ретроспектива розташування покупців та про-
давців товарів та послуг, комерційна традиція та її розвиток ста-
ють основою виникнення і розширення масштабів роботи авіа-
ційної галузі (ексклюзивність місцезнаходження країни). У той 
же час географічні умови накладають певні обмеження. Зокрема, 
у разі реалізації політичних ризиків різко скорочується кількість 
маршрутів авіаційних перевізників. Інтенсифікація роботи аеро-
портів відбувається як у випадку збільшення експорту та розши-
рення його номенклатури, так і у випадку товарного імпорту, ту-
ристичної експансії за наявності привабливих туристичних місць 
відвідування тощо. Україна багата як на рекреаційні так і на роз-
важальні ресурси. Купівля квитків пасажирами відбувається з 
певної мотивації, ділової чи особистої. 
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Галузь авіаційного транспорту є важливою частиною економі-
ки України. Авіація може бути не тільки ключовим способом мо-
більності вантажів та міграції пасажирів всередині країни, вона є 
єдиним засобом транспорту, який відповідає сучасним вимогам 
швидкості, що вимагає відкрита глобальна економіка. Розвиток 
авіаційної галузі спричиняє виникнення багаточисельних робо-
чих місць у допоміжних чи суміжних галузях, пов’язаних зі збіль-
шенням пасажиро та вантажопотоку. Збільшення обсягу надання 
послуг супутніх до авіаційного транспортування, виникає в сфері 
багажного сервісу, туристичних агентств. В той же час саме тех-
нологічна складова дозволяє забезпечити своєчасне (just in time) 
постачання. Наявність сервісів розумного перевезення є необхід-
ним елементом логістики та скорочення витрат на неї водночас у 
разі якщо відбувається виведення новітніх продуктів на ринок, це 
скорочує період оборотності коштів. Заощадження часу важливо 
в конкурентній боротьбі для галузей з високою питомою вагою 
клієнтської цінності та науково-технічної складової. 

Техніко-економічні передумови розвитку галузі зазвичай є на-
слідком  впровадження наукових досліджень та їхнього впрова-
дження  в діяльність авіаційних підприємств. Зростання галузі та-
кож може відбуватися і за рахунок імпорту технологій. В даному 
випадку мова йде про авіаційну промисловість та будівництво, 
яке є частиною галузі разом із авіаційними перевізниками та ае-
ропортами [5].

Логістичним чинником розвитку галузі є можливість ефектив-
ного забезпечення дотримання графіку постачань товарів та па-
сажирських перевезень. Підвищується частота логістичних тран-
сакцій, виникає ефект в транспортно-туристичній та грошово-
кредитній сфері. Зокрема вигоди з’являються як від збільшення 
податкових надходжень та надходжень від оплати транспортних 
тарифів. З одного боку, авіаційна галузь може розвивати торгів-
лю, та навпаки. При цьому саме транспорт є похідною розвитку 
економічної системи держави в цілому. Не тільки швидкість, а й 
комфорт, економічність та безпека притаманні саме цьому виду 
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транспорту, що підвищує конкурентоспроможність бізнесу, при-
скорює прийняття управлінських рішень та рішень державного 
адміністрування, сприяє необхідному ступеню децентралізації. 

Інвестиційні проекти держави, муніципальних адміністраторів 
та приватних інвесторів можуть реалізовуватися у формі держав-
но-приватного партнерства, забезпечувати необхідні ресурси для 
модернізації та використання об’єктів інфраструктури авіаційної 
галузі. Протекціонізм чи політика вільної торгівлі можуть суттє-
во впливати на завантаженість аеропорту як з позитивної, так і з 
негативної точки зору, змінюючи попит на його послуги. Це може 
бути також пов’язано з переміщенням товарів, інтенсивністю їх 
обігу чи виникненням виробничих підприємств. 

Нормативно-регуляторними передумовами стають заявлені 
стратегічні пріоритети розвитку авіаційної галузі, її реконструк-
ція, можлива спеціалізація портів, виявлення їх конкурентних 
переваг і формування стратегії залучення споживачів портових 
послуг. Альтернативним законодавчим сценарієм розвитку є ого-
лошення порту вільним, із наявністю пільгових умов роботи на 
території порту, що уможливлює залучення капітальних інвести-
цій, організацію виробництва в порту, побудову нових терміналів 
і збільшення обсягів вантажів для обробки в порту. 

Комплекс цілей розвитку авіаційної галузі України можна 
представити наступним чином: 

1) Формування гнучкої та стимулюючої тарифної політики, та-
ким чином, щоб авіаційні перевізники мали можливість збільшу-
вати кількість внутрішніх та міжнародних маршрутів із урахуван-
ням рівню платоспроможності населення України. Суттєвим пи-
танням є цільове призначення використання зборів для розвитку 
інфраструктури аеропортів та посилення партнерства серед усіх 
економічних суб’єктів авіаційної галузі. Рекомендовано впрова-
дження сезонних знижок та знижок ключових транспортних опе-
раторів, які інвестують в інфраструктуру авіаційної галузі. Фено-
менальне зростання кількості маршрутів провідних перевізників 
по всьому світу не відобразилося на території України.  Тарифне 
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регулювання має бути таким, щоб перевізники мали змогу фінан-
сової стабілізації в процесі придбання повітряних суден, їхньої 
експлуатації та капітальних інвестицій. 

2) Впровадження міжнародних стандартів екологічної та шу-
мової безпеки. Створення привабливих умов не тільки для фор-
мування якісної інфраструктури, але і для веденні авіаційного 
бізнесу в цілому. Повітряний простір не може вважатися без-
печним, якщо економічні агенти, які проводять операції в ньому, 
не є фінансово стійкими, можуть дозволити собі придбання на-
дійних заходів безпеки. Дотримання таких стандартів пов’язано 
із наявністю дозвільної системи та системи ліцензування. Еко-
логічна безпека та стандарти шумоізоляції потребують модерні-
зації повітряних суден чи отримання додаткових зборів за їхній 
допуск в аеропорти. 

3) Розбудова новітньої інфраструктури, реконструкція термі-
налів, інженерно-конструкторські проекти, підвищення техно-
логічного розвитку. Аеропорти вимагають наявності автомати-
зованих та містких приміщень для складування, забезпечених 
автономними системами комп’ютерного контролю та плануван-
ня. Важливою є й автоматизована система запобігання зіткнень. 
Підвищення економічної зацікавленості інвесторів інфраструк-
тури портів шляхом концесії, лізингових операцій та пільгового 
оподаткування. Розвиток міжнародного туризму як форми між-
народних економічних відносин. Активна взаємодія з міжнарод-
ними туристичними компаніями, які є операторами корпоратив-
ного повітряного трафіку. Реалізація спільних з муніципаліте-
том туристичних проектів.

4) Спрощення системи управління в галузі та досягнення її 
прозорості. Ефективність діяльності аеропортових служб має 
підвищуватися. Недостатня швидкість обробки вантажів створює 
значний бар’єр для розвитку української економіки, що також 
справляє непрямий негативний вплив на сектори імпорту й екс-
порту та розвиток транспортних коридорів. Збільшення пропус-
кної здатності аеропортів. Основна проблема полягає не тільки 
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в вичерпності функціональних можливостей аеропорту, а в не-
ефективності роботи митних і прикордонних службовців. Спро-
щення процедур митного оформлення та скорочення кількості 
документів, необхідних для заходу в аеропорт дозволить усунути 
адміністративні перешкоди і навіть спричинити досконалу конку-
ренцію серед внутрішніх аеропортів. Конкуренція в аеропортах 
також може існувати в різноманітних формах: зовнішньо порти 
конкурують із сусідніми за географічною локацією аеропортами 
своєї держави та іноземними; внутрішньо конкуренція можлива у 
разі, коли аеропорт надає більш вигідні умови тимчасового роз-
ташування повітряного судна, можливості паркування для малої 
авіації, наземного обслуговування та заправки [6, с.112].

Процес реалізації комплексу цілей розвитку авіаційної галузі 
представлений на рис. 3. Як видно з рис. 3 реалізацію комплексу 
цілей розвитку авіаційної галузі пропонується проводити по від-
повідних цілях та стратегіях економічних агентів галузі, а саме: 
авіаційних перевізників, аеропортів та авіаційних будівників. 

Висновки та пропозиції. Проведено угрупування передумов 
розвитку авіаційної галузі України, а саме історичних, техніко-
економічних та регуляторних. Задля виявлення наявних ресурсів 
розвитку галузі досліджено обсяг значень показників фінансово-
го стану підприємств галузі за 2014–2018 роки, проаналізовано 
динаміку обсягу активів, зобов’язань, виручки, операційного, фі-
нансового та чистого прибутку по підприємствах авіаційної га-
лузі. Наведено комплекс цілей розвитку авіаційної галузі до яких 
відносяться: впровадження гнучкої та стимулюючої тарифної по-
літики; дотримання міжнародних стандартів екологічної та шу-
мової безпеки; розбудова новітньої інфраструктури та стимулю-
вання інженерно-конструкторських проектів галузі; спрощення 
системи управління в галузі та досягнення її прозорості з метою 
стимулювання досконалої конкуренції аеропортів. Розроблено 
алгоритм процесу реалізації комплексу цілей розвитку авіаційної 
галузі економічних агентів якими є авіаційні перевізники, аеро-
порти та підприємства авіаційної промисловості.



185

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

Рис. 3. Реалізація комплексу цілей розвитку авіаційної галузі
Джерело: розроблено автором.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

В статье рассмотрен процесс формирования и развития авиационной от-
расли Украины. Идентифицированы исторические, технико-экономические и ре-
гулятивные предпосылки развития отрасли. Проведен экономический анализ фи-
нансовых результатов экономических агентов отрасли за пять лет. Разработан ком-
плекс целей развития авиационной отрасли и формализован процесс его импле-
ментации по соответствующих направлениях развития авиационных перевозчи-
ков, аэропортов и авиастроительных предприятий, а именно ГП «Международный 
аэропорт «Борисполь», ГП «Украаэрорух», Украинский государственный проек-
тно-теехнологический научно-исследовательский институт гражданской авиации 
«Украэропроект», Государственная авиационная компания «Херсон-Авиа», ПАО 
«Авиакомпания авиалинии Украины», ГП «Тернополськое государственное авиа-
ционное предприятие «Универсал-Авиа», ГП «Международный аэропорт «Львов» 
им. Д. Галицкого, ПАО «Мотор Сич», КП «Международный аэропорт «Киев» и КП 
«Международный аэропорт «Одесса».
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PREREQUISITES AND GOALS FOR DEVELOPMENT 
OF THE AVIATION INDUSTRY IN UKRAINE

The article considers the process of forming and development of aviation in-
dustry of Ukraine. The historic, technical-economic and regulatory preconditions for the 
industry development were identified.  The economic analysis of the financial perfor-
mance of the economic agents of the industry for the last five years was conducted. The 
article develops the complex of development goals for the aviation industry and formal-
izes the implementation process by the certain development paths of air carriers, airports 
and aircraft manufacturers, including: SE “International Boryspil airport”, SE “Ukraer-
oruh”, Ukrainian state project-technological scientific-research institute of civil aviation 
“Ukraeroproiekt”, State aviation company “Kherson-avia”, JSC “Aviakompanija aviali-
nii Ukrainy”, SE “Ternopil’ state aviation enterprise “Universal-Avia”, SE “L’viv Danylo 
Halytskiy international airport”, JSC “Motor Sich”, CE “Kyiv international airport” and 
CE “Odesa international airport”. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ГНУЧКОГО 
МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

На основі використання імітаційного моделювання показано підходи до 
визначення сутності концептуальної оптимізації, як необхідного елементу перед-
планових досліджень, який на даний час недостатньо розвинуто. Для вирішення 
протиріч у цілісності процесу створення і дослідження комплексно-автоматизова-
ного виробництва у роботі виділені саме такі протиріччя та напрями проведення 
новітніх розробок з гнучкого виробництва: узгодження нарастаючого змісту в тех-
нології, конструкції та управлінні виробництвом; інтеграцію модульних локальних 
систем нової якості; стабілізацію і зниження вартості засобів виробництва; стабілі-
зацію і підвищення рівня автоматизації виробництва. 

У роботі обґрунтовано необхідність орієнтації новітніх розробок з опти-
мізації гнучкого промислового виробництва у наступних напрямах: моделювання 
проектних задач у процесі передпланових досліджень з обґрунтуванням спосо-
бу формування системних функцій і механізмів їх організації; формування спо-
собів організації та дискретної формалізації функціональних циклів проходжен-
ня об’єктів через виробничу систему; регулювання технологічного інтервалу, що 
диктує принцип функціонування гнучкої системи і новий спосіб організації ви-
робництва; оформлення системного варіанту гнучкого виробництва з діапазонами 
параметрів внутрішньої організації.

Запропонований у роботі підхід сприяє: підвищенню циклової та техно-
логічної продуктивності, яка буде випереджати витрачені інвестиції; високу гнуч-
кість переходу на нову, постійно змінюючу, продукцію; якісне оновлення продукції 
при низькій енергозабезпеченості та високому коефіцієнті використання ресурсів; 
підвищенню комфортності умов праці, екологічній безпеці по відношенню до ді-
ючих технологій. Але високопродуктивні гнучкі системи можуть забезпечити при-
власнені їм якості за умов належної зміни оточуючого середовища і умов застосу-
вання нової техніки, тобто модульної організації виробництва.

Апробація результатів дослідження відбувалася на реально діючій гнучкій 
виробничій системі з механічної обробки корпусних деталей на верстатобудівель-
ному підприємстві.

Ключові слова: система; виробництво; гнучке; організація; модуль; опти-
мізація; функція; цикл; механізм.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У вітчизняно-
му машинобудуванні, як і у інших видах промислової діяльності, 
довгий час існувала об’єктивна необхідність реорганізації тра-
диційних спеціалізацій і організацій виробничих процесів, форм 
серійного, дрібносерійного, одиничного типів виробництва, що 
прийшло у певне протиріччя з високим рівнем техніки. Проте 
у патентних і наукових публікаціях не часто дається опис вирі-
шених задач, що приводять до успіху комплексної автоматизації, 
оскільки гнучкі виробництва повинні створюватися так, щоб їх 
можна було використовувати для виготовлення будь-якого мож-
ливого об’єкту у рамках типорозмірного діапазону, а не тільки 
того, який буде в дійсності обрано, так як результат цього вибору 
ще не відомий у момент проектування виробництва. Це усклад-
нює автоматизацію дискретно діючих організацій у порівнянні з 
масовими безперервно діючими технологіями, де автоматизація є 
технічною задачею.

Сьогодні відбувається інтенсивний пошук нових технологій і 
резервів, які забезпечують безперервне підвищення продуктив-
ності (технологічної, циклічної, фактичної), що випереджує капі-
тальні витрати, високий ступінь гнучкості переходу на виробни-
цтво нової, постійно мінливої продукції і зростаючій її номенкла-
турі, якісне оновлення продукції при малому енергоспоживанні, 
високому коефіцієнті використання машин і сировини, а також 
безвідходної технології, що дозволяє повністю утилізувати від-
ходи через переробку вторинної сировини чи побічних продуктів 
і характеризується високою надійністю і ремонтопридатністю, 
комфортними умовами праці, екологічною безпекою у відношен-
ні нових досягнень, самоорганізацією та самооновленням. При 
цьому високовиробничі робочі машини можуть забезпечити ха-
рактерні їм властивості тільки при належній зміні оточуючих об-
ставин і умов застосування нової техніки, тобто модульної орга-
нізації виробництва, при якій нова техніка єдиного науково-мето-
дичного виконання використовується у всіх ланках виробничого 
комплексу − від ідеї до готової продукції. Такий підхід забезпечує 
реальне підвищення продуктивності до 150 %.

Зробимо спробу на реально функціонуючий гнучкій виробни-
чій системі К-01 на ПАТ «Одеський завод радіально-свердлиль-
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них верстатів», яка технологічно орієнтована на обробку серед-
нє корпусних деталей для металевооброблюваних верстатів, на 
основі імітаційного моделювання − провести концептуальну 
оптимізацію гнучкого виробництва. 

Аналіз остатніх досліджень та публікацій. Проблематиці до-
слідження різних аспектів розвитку гнучких виробничих проце-
сів присвячено досить широке коло робіт фахівців-економістів, 
зокрема: Даровських В. [1], Дудюк Д. [2], Захарченко В. [3], Ко-
робецький Ю. [5], Колосов А. [4], Петрович Й. [6], Яковлев А. [7], 
Сачко М. [8], Тітов В. [9]. Так, Захарченко В., використовуючи 
заходи імітаційного моделювання, аналізує ефективність діючої 
гнучкої виробничої системи [3, с. 512–520]. Заходи імітаційного 
моделювання гнучкого виробництва також використовують Коро-
бецький Ю. і Рамазанов С. [5], а також Тітов В. [9, с. 239-240]. 
Дудюк Д. і його колеги, так як і автор цієї роботи, звертаються 
до опису системи циклового програмного керування промисло-
вими системами [2]. Колосов А. звертається до гнучкості вироб-
ництва в контексті підвищення його стійкості [4, с. 17]. Сачко М. 
в аспекті автоматизації промислового виробництва пов’язує під-
вищення ефективності роторних автоматичних ліній з широким 
впровадженням принципів гнучкого виробництва [8, с. 102–103]. 
Достатньо ретельно зі своїми колегами гнучке виробництво до-
сліджує Яковлев А. [7]. Вони підкреслюють: «Головним показ-
ником гнучкого виробництва є ступінь гнучкості під яким мають 
на увазі час, що витрачається на підготовку до переходу на нові 
види продукції й витрати, пов’язані із цим переходом [7, с. 71]. 
Петрович Й. звертається до питань гнучкості виробництва під час 
визначення його профілю [6, с. 360].

Постановка завдання. В умовах впровадження у промисло-
вість систем машин нового покоління визначити для підприєм-
ства прогресивний напрям удосконалення структури основного 
виробництва на основі впровадження гнучкого виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. При традиційно-
му підході до організації дискретних виробничих процесів, що 
протікають, наприклад, на рівні цеху, дільниці, увага спеціалістів 
зосереджена на виділенні окремих частин (відповідно дільниць, 
робочих місць) без урахування їх структурних властивостей. При 
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цьому вирішуються задачі розчленування робіт, що задаються 
цеху чи дільниці, на окремі функціонально відокремлені робочі 
операції над об’єктами виробничого процесу, що виконуються на 
відповідних, як правило роз’єднаних, робочих позиціях [1, с. 16]. 
Такий підхід не враховує взаємозв’язки і не інтегрує різні опера-
ції у єдине ціле. Виникає ефект відчуження проміжних і кінцевих 
результатів. Судження і рекомендації відносно розвитку об’єкту 
спираються лише на дані аналізу, що, у сутності, реалізується або 
через ремонт, або через модернізацію у межах існуючої організа-
ції виробництва й незмінної якості.

Системний підхід підсилює увагу до взаємообумовленості, 
підкреслює важливість як інтеграції усіх видів робіт для досяг-
нення загальної цілі, так і забезпечення ефективності функціону-
вання підсистем і систем у цілому. Тим самим досягається струк-
турна значимість процесів, а нові пропозиції базуються на даних 
аналізу і синтезу цілісної організації з новими якісними власти-
востями, супутніми досягненню ефективності.

На прикладі комплексного аналізу балансових співвідно-
шень типу «витрати-випуск» у виробництві, що складається з 
взаємозв’язаних технологій, видно, що шість споживачів ресурсів 
оснащених входами xi, (і=1,…,6), що мають вісім видів внутріш-
ніх обмежень Gi, які об’єднуються у вісім комбінацій − G1 (x1, 
x2, x3),…, G8(x1, x5, x6) − варіанти впливу ресурсів Gi на відпо-
відні три споживання (рис. 1).

Рис. 1. Балансні співвідношення «витрати-випуск» у виробництві
Джерело: розроблено автором.
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Подальший аналіз дає в декомпозиції вже 24 комбінації варі-
антів впливу обмежень на групи з двох споживачів: G1 {(x1, x2)
(х1, x3)(х2, х3)},…, G8{(x1, x5)(х1, x6)(х5, х6)}. Набір співвідно-
шень останнього виду є надмірним, оскільки містить комбінації, 
що повторюються, які зафіксовані раніше. У підсумку розрахову-
ють повний і ненадлишковий набір співвідношень із дванадцяти і 
восьми комбінацій варіантів впливу ресурсних обмежень на тех-
нологічні групи, відповідно з двох і трьох споживачів.  Тривіаль-
ний підхід до оцінки внутрішніх обмежень не тільки підвищує 
трудомісткість аналізу, але й не враховує внутрішні виробничі 
взаємовпливи, що знижує мобільність процесів (рис. 2).

Рис. 2. Множина припустимих входів в систему з одного і 
двох виробничих елементів

Джерело: розроблено автором.
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Аналогічно в системі з послідовно зв’язаних елементів, що ма-
ють місце у лінійній структурі, кожен із них виступає одночасно у 
ролі і постачальника, і споживача продукції, причому попередній 
елемент обмежує діяльність подальшого:  ( ; ) , де  − 
стан елементу; і − порядковий номер елементу; ;  − відповід-
но ресурси і продукція (вхід і вихід);  − технологічна множина 
обмежень стану. Виникає система обмежень: 

             ,        (1)

де G − ресурси зовнішнього середовища.

На практиці створюються системи з ієрархічними, 
багатозв’язковими, стільниковими й іншими структурами, що ма-
ють розподілені зв’язки. Тут стан  елементу задається вектором 
кількості ресурсів, що споживаються,  і тривалістю  операції: 

. Тепер множина обмежень станів системи утворюєть-
ся у вигляді: 

              ,              (2)

де  − трудомісткість проходження маршрутів між елемента-
ми;  − повна трудомісткість операції; М − множина маршрутів 
проходження об’єкту в системі.

У проекті системи слід домагатися максимуму продуктивності 
при заданому рівні капітальних витрат або для умов необхідної 
продуктивності шукати рішення з мінімумом капітальних вкла-
день, причому в обох випадках задача вирішується відносно за-
даного класу виробничих програм. Розуміння функціональних 
обмежень станів у структурі направлено на досягнення можливої 
множини циклів об’єктів і технологій, економічно доцільний рі-
вень якої досягається зростанням продуктивності.

Якісно нового виробництва не створити з застосуванням тра-
диційної функціональної (технологічної) спеціалізації, ієрархії 
робіт і задач з урахуванням лише вертикальних зв’язків. Ефек-
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тивніше створювати виробництва на підставі цільової спеціаліза-
ції, враховуючи не тільки вертикальні, але й горизонтальні прямі 
й зворотні зв’язки. Органічний облік різноманітності зв’язків у 
структурі виробничої системи призводить до взаємозчепленню 
компонентів і розширенню функціональної значущості, що спро-
щує рішення проблем, обумовлених функціональним поділом 
праці, а також до дотримання принципу цілісності при видачі 
кожним створюваним компонентом основної системи закінчених 
частин заданого їй цільового об’єкту, тобто орієнтує на кінцеві 
результати.  

При функціональній формі виробництво спеціалізується на 
виконанні однорідних технологічних процесів та їх операцій і 
створюється за принципом спільності основного технологічно-
го устаткування. Цільова спеціалізація забезпечує доведення до 
результату одного чи групи об’єктів та їх частин. При цьому у 
межах цеху чи дільниці зосереджується різнотипове обладнання 
для виконання основних компонентів по виготовленню об’єкту. 
При очевидних перевагах цільової форми виробництва по струк-
турним, організаційним властивостям, соціальним особливостям, 
економічним показникам (продуктивності, рівню використання 
обладнання, собівартості) її питоме значення в загальній трудо-
місткості робіт над об’єктами не перевищує 20−30%. При цьому 
світова наукова і виробнича практика підтверджує можливість і 
необхідність доведення питомого значення цільової спеціалізації 
до рівня не менше 70% обсягу робіт по трудомісткості. Для цього 
необхідні нові технологічні і конструктивні рішення по удоскона-
ленню автоматизації систем машин.

Слід відзначити, що підготовлені умови якісного перетворення 
гнучких виробництв, намічені тенденції, сформульовані принци-
пи і підходи не дозволяють вирішити задачі по корінним струк-
турним інноваційним перетворенням, не забезпечують проривів 
у технологіях, способах, конструкціях, управлінні. Успіхи в на-
рощенні пріоритетів в області гнучких технологій стримуються 
об’єктивним розривом між витратами на створення і застосуван-
ня систем і перевагами від досягаємого зростання продуктивнос-
ті цих систем [7, с. 76]. Проте специфічність задач комплексної 



196

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

автоматизації дозволяє через властивості і можливості систем пере-
ходити від пошуку проектних рішень до їх генерації, спираючись на 
високу модульність проектних задач та їх компонентів, визнавати 
відносність альтернатив і необмеженість поглиблення в них під час 
розкриття сутності системи виробництва з урахуванням багатоаспек-
тної інтерпретації структур, а також використовувати формальні пе-
ретворювачі і механізми управління , впливати на об’єктивно діючі 
діалектичні протиріччя, розкривати структурні властивості систем.

Специфіка задач, що вирішуються в комплексно-автоматизова-
ному виробництві, закладена в необхідності концепції організа-
ції, методів дослідження і створення його функціонально-кінема-
тичного базису на основі теорії систем та їх структур і перспектив 
в галузях механіки і управління. Тут і вирішуються діалектичні 
протиріччя, характерні системам машин і виробництвам на їх 
основі, до яких віднесемо:

− узгодження наростаючого змісту в технології, конструкції, 
управління системи з вимогами мінімально необхідної сукупнос-
ті знань для успіху проекту;

− інтеграцію модульних локальних систем нової якості в тех-
нологічні виробництва будь-яких схем, типів, стадій і розширеної 
номенклатури об’єктів; 

− стабілізацію і, можливо, зниження вартості засобів виробни-
цтва незалежно від триваючого зростання продуктивності праці;

− стабілізацію і, можливо, підвищення рівня автоматизації ви-
робництва незалежно від його інтегративних якостей.

В цих напрямах повинні орієнтуватися розробки: 
− моделей опису проектних задач, що включають в себе об-

ґрунтування способу формування системних функцій і механізму 
їх організації;

− способи організації і дискретної формалізації функціональ-
них циклів проходження об’єктів через обробляючу систему;

− міжрегулювального технологічного інтервалу, що диктує 
принцип функціонування системи і новий спосіб організації ви-
робництва;

− системного варіанту виробництва з діапазоном параметрів 
внутрішньої організації, переважаючими сполучені з ними пара-
метри організації зовнішнього середовища.



197

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

Не можна обійтися без обґрунтування принципової можливості 
створення нових виробництв за кінематичними і функціональними 
характеристиками їх структури, дослідження механізмів системно-
го і технологічного функціонування, організуючі потоки об’єктів, 
їх інтенсивності, сполучення; розробки способів створення ви-
робництв через переказ їх функціональної якості в області множин 
конструктивних і програмних модулів, а також способів і механіз-
мів, що привносять в систему елементи організованості й наділя-
ють її функціональною і технічною прогресивністю.

Практика автоматизації на рівні систем машин і виробництв 
визначила, що сутність концептуальної автоматизації складає ма-
кропроектування (передпланове дослідження), яке, нажаль, недо-
статньо розвинене, в результаті чого еволюції (активних струк-
турних змін) систем не відбуваються. Значно відпрацьований 
і затребуваний лише мікрорівень, де діє детальна розробка тех-
нічного рішення. Це призвело до діалектичного протиріччя, що 
характеризується випереджаючим проникненням у виробництво 
ідей автоматизації у порівнянні з конкретними пропозиціями сто-
совно їх практичної реалізації.

Для вирішення протиріччя у цілісності процесу створення і 
дослідження комплексно-автоматизованого виробництва виділи-
мо в єдиній проблемі створення гнучкого виробництва основні 
задачі. До задач макрорівня віднесемо обґрунтування рівня авто-
матизації і розробку структури системи, що вирішуються мето-
дами експертних оцінок і кількісними методами, що закладено 
в механізм організації функцій гнучких систем. На мікрорівні 
проекту основними задачами є суть розробки елементів і зв’язків, 
інформацій і адаптацій, а також об’єднання локальних рішень в 
єдине ціле. Задачі мікрорівня вирішуються через компонувальні, 
оціночні, оптимізаційні, балансові моделі, причому у останніх 
передбачено аналіз об’єктів, продуктивності й надійності (пере-
важно структури), технологій. 

Комплекс гнучкої виробничої системи К-01 на ПАТ «ОЗРСВ» 
складається з:

1) 8-ми оброблювальних центрів-модулів моделей 
ИР400ПМ1Ф4 та ИР800ПМ1Ф4, які вбудовані в лінію;
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2) транспортно-складської системи, що включає склад загото-
вок і готових деталей і транспортної підсистеми фірми «Дайфу-
ку» (Японія);

3) обчислювального центру: машина СМ-1420, що керує обро-
блювальними центрами, машина PFU-1440, що керує транспорт-
ною підсистемою.

Можливо розглянути один з випадків проектування гнучкої 
системи, що призведе до позитивного рішення. Припустимо у 
просторовій гнучкій системі з багатозв’язковою структурою міс-
титься у загальному випадку 36 автономних модулів. Останні 
можуть розташовуватися на шести, трьох, двох або одному рівні 
відповідно. Очевидним є зростання циклової продуктивності сис-
теми під час скорочення кількості рівнів через економію тимча-
сових витрат на транспортування об’єктів між робочими позиці-
ями. Якщо шість модулів розташовані на єдиній площині, то при 
подальшому зростанні циклової продуктивності від скорочення 
шляху переміщення об’єктів спостерігається додаткове скорочен-
ня витрат на обладнання й управління, оскільки число одиниць 
робочих позицій доводиться до 24.  Виникає ефект, який харак-
теризує технічну продуктивність: безперервне зростання про-
дуктивності не веде до нарощення вартості засобів виробництва 
(рис. 3). 

Рис. 3. Співвідношення між вартістю засобів виробництва і 
продуктивністю гнучкої системи

Джерело: розроблено автором.

 
Рис. 3. Співвідношення між вартістю засобів виробництва і продуктивністю 
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Джерело: розроблено автором. 

 
Висновки та пропозиції. У гнучкому виробництві з багатозв’язковою 

структурою досягається ефект і організаційного прогресу, оскільки модулі різних 
рівнів інтеграції в єдиній системі гарантують стійке функціонування цільової 
форми спеціалізації. Тут більша частина дискретних виробничих процесів, а 
також і заснованих на них виробництв, не має технологічних розривів, тобто 
виконуються безперервно (об’єкт виробничого процесу у режимі дискретних 
циклів обробки, збірки, упаковки і так далі безперервно доводиться до кондиції 
без очікування черговості обробки), що стає можливим завдяки концепції їх 
організації в системі з багатозв’язковою структурою. 

Оскільки обмеження на номенклатуру об’єктів у гнучкому виробництві 
мінімальні, то обробляючий механізм доповнюється генератором технологій, що 
стабілізує його функціонування незалежно від вхідних завдань. Виникає 
необхідність в системі управління нової якості, що гарантує стабілізацію, а по 
можливості і наростання рівня автоматизації управління при зростанні рівня 
інтеграції. У традиційних рішеннях дані співвідношення протилежні. 

Повномасштабне впровадження гнучкої виробничої системи К-01 на ПАТ 
«ОЗРСВ» отримало наступні показники ефективності: умовне вивільнення 
виробничої площини  1062 кв. м; умовне вивільнення робочих  15 чоловік. 
Яковлев А. також відмічає: «Переваги гнучких автоматизованих систем можна 
виразити наступними характеристиками: підвищення мобільності виробництва; 
скорочення строків освоєння нової продукції; підвищення продуктивності праці; 
скорочення виробничого циклу; зниження витрат на виробництво продукції» [7, 
с. 72]. 

Виробнича система «генератор технологій  механізм, що оброблює, з 
багатозв’язковою структурую  управління, яке само організується» і є 
технологічний інструмент нового покоління, співвідношення якого з існуючим 
поколінням систем машин організується в об’єктивно новий і прогресивний 
напрям комплексної автоматизації виробництва. Вибори підприємствами 
прогресивних напрямів удосконалення структури виробництва під час його 
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Висновки та пропозиції. У гнучкому виробництві з 
багатозв’язковою структурою досягається ефект і організацій-
ного прогресу, оскільки модулі різних рівнів інтеграції в єдиній 
системі гарантують стійке функціонування цільової форми спе-
ціалізації. Тут більша частина дискретних виробничих процесів, 
а також і заснованих на них виробництв, не має технологічних 
розривів, тобто виконуються безперервно (об’єкт виробничого 
процесу у режимі дискретних циклів обробки, збірки, упаковки і 
так далі безперервно доводиться до кондиції без очікування чер-
говості обробки), що стає можливим завдяки концепції їх органі-
зації в системі з багатозв’язковою структурою.

Оскільки обмеження на номенклатуру об’єктів у гнучкому ви-
робництві мінімальні, то обробляючий механізм доповнюється 
генератором технологій, що стабілізує його функціонування неза-
лежно від вхідних завдань. Виникає необхідність в системі управ-
ління нової якості, що гарантує стабілізацію, а по можливості і на-
ростання рівня автоматизації управління при зростанні рівня інте-
грації. У традиційних рішеннях дані співвідношення протилежні.

Повномасштабне впровадження гнучкої виробничої системи 
К-01 на ПАТ «ОЗРСВ» отримало наступні показники ефективнос-
ті: умовне вивільнення виробничої площини − 1062 кв. м; умов-
не вивільнення робочих − 15 чоловік. Яковлев А. також відмічає: 
«Переваги гнучких автоматизованих систем можна виразити на-
ступними характеристиками: підвищення мобільності виробни-
цтва; скорочення строків освоєння нової продукції; підвищення 
продуктивності праці; скорочення виробничого циклу; зниження 
витрат на виробництво продукції» [7, с. 72].

Виробнича система «генератор технологій − механізм, що об-
роблює, з багатозв’язковою структурую − управління, яке само 
організується» і є технологічний інструмент нового покоління, 
співвідношення якого з існуючим поколінням систем машин ор-
ганізується в об’єктивно новий і прогресивний напрям комплек-
сної автоматизації виробництва. Вибори підприємствами прогре-
сивних напрямів удосконалення структури виробництва під час 
його реконструкції чи реорганізації, а також при нових розроб-
ках − важливий крок у реформуванні господарських галузей.
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Основними джерелами економічної ефективності гнучкої ви-
робничої системи є: суттєве збільшення коефіцієнта змінності 
активного фонду робочого часу за рахунок застосування автома-
тичних систем; збільшення коефіцієнта технічного використання 
за рахунок використання автоматичних систем технологічної та 
інструментальної підготовки виробництва; покращення ритміч-
ності виробництва за рахунок скорочення обсягів незавершеного 
виробництва, скорочення термінів підготовки виробництва.

Стаття підготовлена у межах виконання НДР «Наукові основи 
управління процесом диверсифікації виробництва на промисло-
вому підприємстві» (№ ДР 0118U007239).
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ГИБКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

На основе использования имитационного моделирования показаны под-
ходы к определению сущности концептуальной оптимизации, как необходимого 
элемента предплановых исследований, который на данный момент недостаточно 
развит. Для разрешения противоречий целостного процесса построения и иссле-
дования комплексно-автоматизированного производства в работе выделены следу-
ющие противоречия и направления проведения новейших разработок по гибкому 
производству: согласование нарастающего содержания в технологии, конструкции 
и управлении производством; интеграцию модульных локальных систем нового 
качества; стабилизацию и снижение стоимости основных средств производства; 
стабилизацию и повышение уровня автоматизации производства.

В работе обоснована необходимость ориентации новейших разработок по 
оптимизации гибкого промышленного производства по следующим направлениям: 
моделирование проектных задач в процессе предплановых исследований с обосно-
ванием способа формирования системных функций и механизмов их организации; 
формирование способов организации и дискретной формализации функциональных 
циклов прохождения объектов через производственную систему; регулирование тех-
нологического интервала, который диктует принцип функционирования гибкой си-
стемы и новый способ организации производства; оформление системного варианта 
гибкого производства с диапазонами параметров внутренней организации.

Предложенный в работе подход способствует: повышению цикловой и 
технологической продуктивности, которая будет опережать затраченные инвести-
ции; высокой гибкости перехода на новую, постоянно меняющуюся, продукцию; 
качественному обновлению продукции при низком энергообеспечении и высоком 
коэффициенте использования ресурсов; повышению комфортности условий труда, 
экологической безопасности по отношению к действующим технологиям. Но при 
этом высокопроизводительные гибкие системы могут обеспечить свойственные 
им качества при условии надлежащего изменения окружающей среды и условий 
использования новой техники, то есть модульной организации производства.

Апробация результатов исследования происходила на реально действую-
щей гибкой производственной системе механической обработки корпусных дета-
лей на станкостроительном предприятии.

Ключевые слова: система; производство; гибкая; организация; модуль; 
оптимизация; функция; цикл; механизм.
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CONCEPTUAL OPTIMIZATION OF FLEXIBLE 
MACHINE BUILDING PRODUCTION

Based on the use of simulation modeling, approaches to the definition of the es-
sence of conceptual optimization as an essential element of preplanned research, which 
is currently underdeveloped, are shown. To resolve the contradictions of the integral pro-
cess of building and researching a complex automated production, the following contra-
dictions and areas of the latest developments in flexible production have been identified 
in the work: coordination of the growing content in technology, design and production 
management; integration of modular local systems of new quality; stabilization and re-
duction of the cost of fixed assets; stabilization and increase the level of automation of 
production.

The paper substantiates the need for orientation of the latest developments on 
the optimization of flexible industrial production in the following areas: modeling of 
design tasks in the process of pre-planned studies with justification of the way of form-
ing system functions and mechanisms of their organization; the formation of ways of 
organizing and discrete formalization of the functional cycles of the passage of objects 
through the production system; regulation of the technological interval, which dictates 
the principle of functioning of a flexible system and a new way of organizing production; 
design of the system version of flexible production with ranges of internal organization 
parameters.

The approach proposed in the work contributes to: increasing the cycle and 
technological productivity, which will be ahead of the investment spent; high flexibility 
of transition to new, constantly changing products; high-quality product upgrades with 
low energy supply and high resource utilization; improving the comfort of working con-
ditions, environmental safety in relation to existing technologies. But at the same time, 
high-performance flexible systems can provide their inherent qualities subject to appro-
priate changes in the environment and the conditions for the use of new equipment, that 
is, a modular organization of production.

Testing of the research results took place on a really operating flexible manufac-
turing system for machining hull parts at a machine tool enterprise.

Key words: system; production; flexible; organization; module; optimization; 
function; cycle; mechanism.
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

На основі систематичного підходу запропоновано удосконалення методо-
логічних аспектів управління якістю на торговельних підприємствах як бази для 
формування цілісної системи і складаючих її підсистем. Також досліджено і сфор-
мовано систему основних факторів впливу на якість продукції та проведено ран-
жування ступеня впливу окремих факторів на якість харчової продукції, що дозво-
ляє виявити основні закономірності управління якістю. Узагальнено загальносис-
темні принципи управління якістю: цілеспрямованість, подільність, ієрархічність, 
комплексність, взаємопов’язаність, замкнутість загальних функцій, системність, 
спадкоємність, простота. Узагальнені специфічні принципи управління якістю на 
торговельних підприємствах: єдності кількості та якості, безперервності та комп-
лексності контролю якості, взаємопов’язаності цілей і ресурсів, економічного сти-
мулювання, взаємозв’язку короткострокових проблем з довгостроковою стратегі-
єю розвитку, ефективності якості. Останнім часом набувають значення наступні 
додаткові принципи управління якістю харчової продукції: сполучення інтересів 
виробника і споживача у підвищенні якості продукції, мінімізація вартості життє-
вого циклу продукції, відповідність якості продукції рівню матеріально-технічного 
забезпечення виробництва, самоорганізація системи менеджменту якості. У роботі 
розроблено організаційно-економічний механізм управління якістю продукції на 
торговельному підприємстві на основі запропонованих принципів. 

Ключові слова: управління; якість; система; методологія; метод; прин-
цип; торгівля; механізм. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Дедалі біль-
ше значення якості продукції як основного фактора підвищення 
її конкурентоспроможності викликає необхідність пошуку шля-
хів його постійного поліпшення. Базовою концепцією реалізації 
управління якістю в сучасних умовах є системний підхід, який 
випливає з вимог міжнародних стандартів в області якості і пе-
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редбачає формування системи управління, інтегрованої в загаль-
ну систему управління підприємством і має на меті задоволення 
зростаючих запитів споживачів. При цьому, як невід’ємна час-
тина загального менеджменту, управління якістю повинно спи-
ратися на відповідні методи, принципи, закони і закономірності 
управління, які в сукупності формують загальну методологію 
управління.

У контексті такої постановки завдання, Данченко О., Бєлова О., 
Сафар Х. визначають, що управління якістю охоплює частину 
функцій управління, спрямованих на досягнення цілей у сфері 
якості, а цілі в сфері якості передбачають створення на підпри-
ємстві умов, в яких можливо контролювати і регулювати якість, 
забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко зміню-
вати встановлені вимоги [3, c. 169]. А Панченко М. наполягає, 
що і студенти повинні знати «... методологію оцінки діяльності 
та результатів діяльності підприємства щодо критеріїв премій за 
якістю; методологію безперервного вдосконалення діяльності 
підприємства у відповідності з концепцією TQM...» [8, c. 6].

Не заперечуючи в даному випадку важливості вимог міжна-
родних стандартів по створенню ефективних систем менеджмен-
ту якості (СМЯ) на підприємствах, припускаємо необхідність ак-
центування уваги на обґрунтуванні методологічних підходів до 
управління якістю та її окремих елементів як бази для формуван-
ня вказаних систем на торгівельних підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У процесі підго-
товки цього матеріалу автор спиралася на праці наступних вчених 
та викладачів вищої школи: Благоразумова О. [1], Гупанова Ю. 
[2], Данченко О. [3], Захарченко В. [4], Момот О. [5], Одарчен-
ко  М. [6], Панченко В. [7], Панченко М. [4;8], Сошинська Я. [10], 
Шаповал М. [11] та інші. Всі вони наполягають у своїх досліджен-
нях і методичних матеріалах на відповідності розгляду управлін-
ня якістю, тобто з узгодженістю з міжнародними / вітчизняними 
стандартами.  [9]. Так, дослідження Панченко В. спрямовано на 
удосконалення системного підходу до управління якістю торго-
вельного обслуговування і наводить схему відкритої системи тор-
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говельного обслуговування споживачів [7, с. 403]. Благоразумова 
О. і Кузьмін С. осучаснили методику і критерії оцінювання рівня 
обслуговування покупців в умовах активізації інтегральних про-
цесів в сфері торгівлі [1]. Одарченко М. та колеги визначають: 
«... якість - це комплексне поняття, що характеризує ефективність 
усіх сторін діяльності: розробка стратагії, організація виробни-
цтва, маркетинг та інші» [6, с. 17]. А Сошинська Я. і Дмитрик А. 
наводять узагальнюючий показник рівня обслуговування в кни-
гарнях на основі коефіцієнтів: завершеності купівлі, системи до-
даткових послуг, витрат часу покупців на очікування обслугову-
вання, рівня обслуговування на думку покупців [10, с. 234]. Далі 
вони додають, що система управління якістю обслуговування має 
включати: наявність центру відповідальності, наявність та вико-
ристання стандартів обслуговування, регулярне навчання персо-
налу, контроль якості обслуговування, мотивацію та стимулюван-
ня персоналу, внутрішню популяризацію важливості ідеї якісного 
обслуговування [10, с. 235]. 

Постановка завдання. Ціллю роботи є удосконалення мето-
дологічних підходів до управління якістю у межах формування 
сучасних виробничих систем на підприємствах сфери торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під науковою ме-
тодологією управління якістю [2, с. 124] розуміється сукупність 
загальних принципів, методів і організації управління, котрі фор-
муються на основі пізнання та використання економічних зако-
нів, закономірностей і дослідження факторів, що впливають на 
якість продукції. На основі цих принципів розробляються мето-
ди, системи і організація управління, що у підсумку складає ме-
тодологічний підхід до управління якістю (рис. 1). 

З представленої схеми видно, що кінцева мета управління якіс-
тю на підприємстві – побудова та впровадження СМЯ – повинна 
бути реалізована на основі розробки відповідної їй методології 
управління. Це дозволить прив’язати впроваджувану систему до 
особливостей економічного суб’єкта і галузі його господарюван-
ня, а також забезпечити необхідну основу для функціонування 
даної системи.
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Рис. 1. Методологічний підхід до управління якістю 
Джерело: узагальнення автора.

Розглянемо найбільш важливі аспекти формування методоло-
гії управління якістю.

Управління якістю є однією з найважливіших функцій і підсис-
тем управління виробництвом, тому побудова і функціонування 
СМЯ повинні спиратися в основному на загальні економічні за-
кони і закономірності.

Під економічними законами розуміють встановлені на основі 
досвіду, практичної діяльності, виявлені шляхом наукових до-
сліджень стійкі, істотні зв’язки, взаємозв’язки між економічними 
явищами, процесами, відносинами, величинами і показниками, 
що їх характеризують [3, с. 170]. В економічній науці прийнято 
вважати, що ці закони не володіють загальністю, так як частко-
во обумовлюються суб’єктивною волею людей, і тому економічні 
закони, що виявляють тільки найзагальніші, типові властивості 
і ознаки процесів виробництва, розподілу, обміну та споживан-
ня, слід вважати скоріше закономірностями. Можна виділити такі 
економічні закони, як закон попиту, пропозиції, економічної рів-
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новаги, конкуренції, спадної прибутковості, зростаючих гранич-
них витрат, ефективності виробництва та ін.

При формуванні методології управління якістю важливо врахо-
вувати дію економічних законів, які в цілому регулюють виробничу 
діяльність торгового підприємства в умовах ринку. Це перш за все 
закони попиту і пропозиції, конкуренції, ефективності виробни-
цтва і економічної рівноваги. Названі постулати повинні визначати 
зміст закономірностей, принципів і методів управління якістю як 
найважливішого чинника підвищення ефективності виробництва і 
зростання конкурентоспроможності торгового підприємства, а так 
само бути необхідними умовами реалізації цілей підприємства.

Позначаючи економічні закони як основу для побудови СМЯ, 
важливо також враховувати і виявляти чинники і закономірності, 
що визначають якість продукції, з допомогою яких відбивається 
специфіка торгівлі і виявляються структура і основні елементи 
названих систем.

Беручи до уваги той факт, що якість продукції формується на 
всіх стадіях її життєвого циклу і залежить від великої кількості 
факторів різного характеру, зауважимо, що зазначені фактори мо-
жуть бути класифіковані по-різному, що демонструється окреми-
ми авторами.

Так, в [5] до основних факторів, що впливають на якість про-
дукції, відносяться виробничі (сировина, обладнання, технології 
та ін.), людські (професійні навички, знання, організованість та 
ін.) і економічні (матеріальне і моральне стимулювання та ін.).

Більш детальна класифікація чинників викладена в роботі [4], 
яка передбачає виділення таких груп факторів, як якість сировини 
і матеріалів; рівень матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) 
виробництва; рівень технічної документації на виготовлення про-
дукції; рівень організації виробництва; рівень технічного контр-
олю; якість праці виробників продукції.

Спробою узагальнення різних класифікацій є підхід, представ-
лений в роботі [11], відповідно до якого виділяють наступні групи 
факторів: організаційні, технічні, економічні, соціальні та право-
ві, які в сукупності визначають якість продукції.
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Для аналізу факторів, що мають вплив на якість продукції, мо-
жуть бути використані різноманітні критерії та інструменти, що 
відповідають цілям аналізу і виробничим умовам. Наочність зо-
браження результатів аналізу забезпечується за рахунок викорис-
тання причинно-наслідкової діаграми Ісікава, що дозволяє ран-
жувати фактори (причини) по ступеню їх важливості та впливу на 
кінцеву якість продукції. 

Для розробки вказаних елементів методології управління якіс-
тю автором був проведений аналіз якості продукції харчової про-
мисловості. В якості об’єктів дослідження були вибрані великі і 
середні підприємства харчової промисловості, вклад яких в за-
безпечення визначеної території харчовими виробами найбільш 
вагомий (види промисловості вказані в порядку зниження їх пи-
томої ваги в загальному промисловому виробництві території).

Проведені дослідження в даному напрямку показали, що осно-
вними факторами, що впливають на якість харчової продукції, 
є: рівень МТ3 торгівельного виробництва; якість вихідної сиро-
вини;  якість праці робітників;  рівень організації виробництва;  
рівень контролю якості та інші фактори. Критерієм виділення 
зазначених факторів була найбільш часта поява і відображення 
даних причин у внутрішніх документах досліджуваних підпри-
ємств (рис. 2).

На рис. 2 виділено шість груп факторів, в кожній з яких позна-
чений першорядний фактор, а також чинники другого і третього 
порядку, що впливають на головні чинники.  Таким чином вияв-
ляються причини, які визначають ключові невідповідності і на-
прямки подальших дій в галузі управління якістю продукції. 

Результати проведеного аналізу автором і окремими науковця-
ми [2, с. 128] позволяють наступним чином ранжувати ступінь 
впливу виділених чинників на якість харчової продукції: 

1) рівень МТ3 виробництва – має вирішальне значення в забез-
печенні високої якості харчової продукції, так як він викликає в 
середньому 40 % браку і дефектів  від загального рівня дефектів;

2) якість праці працівників – на втрати від нього за аналізований 
період приходиться від 20 до 30 % загальних невідповідностей;  
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3) рівень організації виробництва – питомої ваги в структурі 
втрат від браку за аналізований період коливається від 10 до 18 %;  

4) якість сировини – питома вага не перевищує 15 %, що 
пов’язано з наявністю вхідного контролю сировини.  

Що стосується чинника «рівень контролю якості», то в даному 
аналізі він окремо не виділений через відсутність однозначних да-
них з цього питання, що розглядаються на торгівельних підприєм-
ствах, так як він в непрямій мірі впливає на інші фактори.  Остання 
група факторів – «інші фактори» – об’єднує випадки, які не ввій-
шли в попередні групи, і в середньому складають 4 %, що незначно 
в порівнянні з впливом інших факторів і виправдано технологіч-
ним процесом виробництва.  

Таким чином, розглянуті фактори слід вважати основними в 
забезпеченні високого рівня якості харчової продукції. Для змен-
шення невідповідностей та підвищення ефективності управління 
якістю харчової продукції необхідно покращити стан основних 
факторів і направити першочергові зусилля на усунення вищевка-
заних дефектів. 

Аналіз факторів, що впливають на якість харчової продукції, до-
зволив виявити такі основні закономірності управління якістю, під 
якими в [4, с. 83] розуміються стійкі, систематично повторювані  
причинно-наслідкові зв’язки між явищами.

1. По-перше, взаємозв’язок якості продукції з технічним рівнем 
виробництва та станом МТ3. Якість продукції знаходиться в пря-
мій залежності від даного чинника – чим вище рівень МТ3 вироб-
ництва, тим більше високоякісну продукцію воно буде випускати.  

2. По-друге, залежність якості продукції від рівня організації 
виробництва та пов’язаної з ним якості виконання робіт. В даний 
час даний фактор важко переоцінити, він грає настільки ж важливу 
роль, що і фактор МТЗ. Чим краще і ефективніше організований 
технологічний процес, забезпечені його безперебійність, необхідні 
умови, тим вище буде якість виконання робіт і менше дефектів і 
браку на підприємстві. 

3. По-третє, пряма залежність рівня якості виконання робіт і 
виготовлення продукції від рівня кваліфікації кадрів.  Чим вище 
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рівень кваліфікації кадрів, тим більш високого рівня якості про-
дукції можна досягти при інших рівних факторах (якість сирови-
ни, матеріалів, інструменту, технології виробництва).  

4. Четверта, ще одна закономірність, яка пов’язана із забезпе-
ченням якості, – безперервність і комплексність контролю якос-
ті на всіх напрямках: вхідний контроль сировини, контроль ходу 
технологічного процесу виробництва, контроль готової продук-
ції, контроль обігу продукції після випуску її з виробництва.  Чим 
вище частота і комплексність контролю, тим вище якість кінцевої 
продукції.

Рис. 2. Система основних факторів впливу на якість продук-
ції у роздрібній торгівлі

Джерело: систематизовано автором.
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Результати аналізу факторів, що впливають на якість, а також 
виявлені закономірності управління повинні стати основою не 
тільки для визначення шляхів усунення негативних тенденцій і 
вузьких місць торгівельного виробництва, але й для формування 
принципів управління якістю.

При цьому важливо брати до уваги діючі в даній сфері вітчиз-
няні стандарти [9] і міжнародні стандарти ISO серії 9000, в основу 
яких покладено такі вісім принципів управління якістю: орієнта-
ція на споживача;  лідерство керівництва;  залучення працівників;  
процесний підхід;  системний підхід до управління;  постійне по-
кращення;  прийняття рішень на підставі фактів;  взаємовигідні 
відносини з постачальниками.  Дані принципи є універсальними 
для будь-яких видів діяльності і відображають базові концепції 
філософії загальної якості. На думку професіоналів в галузі якос-
ті [5; 11], вони формують основу для ефективної СМЯ, створюю-
чи основні вимоги до її сталого функціонування.  В цілому вони 
орієнтують торгівельні підприємства на виявлення процесів для 
визначення споживчих запитів і очікувань, їх трансформації у 
внутрішні вимоги за участю всього персоналу і лідируючої ролі 
вищого керівництва і вимір ступеня задоволення споживачів як 
важливого критерію ефективності наявної СМЯ. 

 При цьому, незважаючи на універсальність зазначених прин-
ципів, вони в більшому степені носять практичний характер і 
не можуть бути єдиними при формуванні наукової методології 
управління якістю.  На думку ряду вчених [3; 4; 5] сукупність 
науково обґрунтованих принципів управління якістю представ-
ляється як єдність загальних, загальносистемних і спеціальних 
принципів, де принципи, закладені в стандартах ISO серії 9000, 
відносяться до останньої категорії, тобто  до спеціальних прин-
ципів управління. 

Що стосується основного загального принципу, то, по сформо-
ваній думці, він полягає в тому, що системне управління якістю 
має бути органічною складовою системного управління всім тор-
гівельним підприємством [2; 10], тобто СМЯ необхідно розгля-
дати як частину всієї системи управління підприємством. Саме 
тому при управлінні якістю повинні застосовуватися загальні 
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принципи управління – демократичний централізм, поєднання 
єдиноначальності та колегіальності, відповідальність, матеріаль-
не і моральне стимулювання, делегування повноважень, спадко-
ємність, зацікавленість і активна участь працівників в управлінні 
та ін. Даний підхід прямо випливає зі  стандарту ISО серії 9000 
і узгоджується зі спеціальними принципами управління якістю.

Далі поряд із загальними принципами управління стосовно 
до управління якістю доцільно керуватися загальносистемними 
принципами [2, с. 130], так як управління якістю в даний час роз-
глядається з боку системного підходу.  Аналіз літературних дже-
рел [2; 5; 8] з даної проблематики дозволив виокремити наступні 
загальносистемні принципи управління якістю:
−	 цілеспрямованість, яка реалізується через формування відпо-

відних підсистем для досягнення поставлених цілей;
−	 подільність, тобто виділення підсистем та елементів в рамках 

СМЯ;
−	 ієрархічність, що припускає наявність багаторівневої системи 

управління і делегування повноважень;
−	 комплексність, що виявляється у взаємозв’язку всіх підсис-

тем, елементів, ієрархічних рівнів і заходів, застосовуваних в 
управлінні якістю;

−	 взаємопов’язаність – принцип, що випливає з попереднього 
загальносистемного принципу управління і реалізований за 
допомогою формування взаємозв’язків систем управління 
якістю з усіма іншими системами підприємства;

−	 замкнутість загальних функцій управління якістю, яка здій-
снюється через виконання в системі, підсистемах і елементах 
повного управлінського циклу (прогнозування – планування 
– організація – контроль тощо);

−	 систематичність, тобто постійне виконання робіт з управління 
якістю;

−	 наступність – передбачає облік накопиченого досвіду при 
створенні і здійсненні СМЯ;

−	 простота, яка необхідна для розуміння відповідальності кож-
ним працівником за все, що стосується управління якістю.
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У світлі розглянутої проблеми необхідно відзначити, що, крім 
зазначених підходів, іншими вченими [1; 3; 10] зазначається, що 
якість продукції в першу чергу необхідно розглядати як головний 
фактор її конкурентоспроможності, тому стосовно до управління 
якістю доцільно виділяти ще і специфічні принципи.  На нашу 
думку, дані принципи в позначеній раніше системі принципів мо-
жуть займати рівне положення зі спеціальними принципами, за-
значеними в стандартах ISО 9000, оскільки й ті й інші по своїй 
суті спрямовані на укріплення позицій торгівельного підприєм-
ства в ринковому середовищі.

Таким чином, специфічні принципи відіграють важливу роль 
у формуванні методології  управління якістю і поряд зі спеціаль-
ними принципами закладають основу для забезпечення високої 
конкуренто спроможності продукції. Крім того, вони можуть ві-
дображати специфіку економічних відносин в тій чи іншій галузі 
господарювання.

Дослідження робіт окремих авторів [3, с. 131; 7; 11] дозволяє 
узагальнити наступні специфічні принципи управління якістю:

1) принцип єдності кількості та якості, обумовлений його дво-
їстою природою, що відображає технічну та економічну сторони 
якості, які формуються и проявляються в процесі виробництва та 
споживання;

2) принцип безперервності і комплексності контролю якості, 
що дозволяє реалізовувати не тільки своєчасну корекцію невідпо-
відностей, але їх оперативне попередження;

3) принцип взаємозв’язку цілей і ресурсів, їх збалансованості, 
що дозволяє виробляти пошук шляхів раціонального виконання і 
перетворення ресурсів для досягнення поставленої мети;

4) принцип економічного стимулювання, що базується на усві-
домленні зростаючої цінності людського ресурсу і необхіднос-
ті відповідного механізму мотивації персоналу для підвищення 
якості;

5) принцип взаємозв’язку короткострокових проблем з довго-
тривалою стратегією розвитку, що передбачає облік довгостроко-
вих наслідків прийнятих рішень та їх дії в різних часових гори-
зонтах; 
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6) принцип ефективності якості, що передбачає єдність і не-
розривність якості і ефективності виробництва.

Розглядаючи дані принципи стосовно до управління якістю 
продукції в харчовій промисловості та орієнтуючись на виявлені 
раніше закономірності, важливо відзначити, що, на наш погляд, 
даний перелік специфічних принципів є неповним, тому що він 
не в повній мірі відображає систему відносин з управління якості 
продукції.  Теоретичний аналіз наукових фактів [2; 3; 7;11], тен-
денцій і закономірностей управління, їх узагальнення та система-
тизація дозволяє додаткового сформулювати наступні специфічні 
принципи управління якістю продукції харчової промисловості: 

1. Поєднання інтересів виробника і споживача в підвищенні 
якості продукції.  Даний принцип випливає з ринкових законів і 
спрямований на вирішення протидії між економічними інтереса-
ми виробника і споживача.

2. Мінімізація вартості життєвого циклу продукції.  Даний 
принцип тісно взаємопов’язані з попереднім і передбачає праг-
нення до зниження витрат як важливого резерву зменшення со-
бівартості та ціни,  так як ціна виробленої продукції складається 
з витрат на забезпечення всіх стадій життєвого циклу продукції, 
отже, виробнику для найбільш повного задоволення споживача 
необхідно прагнути до мінімізації їх вартості, тим самим забезпе-
чуючи оптимальну якість за ціною, доступну для масового  спо-
живання.

3. Принцип відповідності якості продукції рівню МТ3 вироб-
ництва. Проведені дослідження дозволили виявити закономір-
ність, яка полягає в тому, що якість продукції знаходиться в пря-
мій залежності від технічного рівня виробництва і стану матері-
ально-технічної бази.

4. Самоорганізація СМЯ.  Принцип передбачає надійне функ-
ціонування СМЯ і є інтегративним – він базується на попередніх 
принципах і, в свою чергу, є основою їх ефективного застосування.

У відповідність з запропонованими принципами і методологіч-
ним підходом сформовано механізм (організаційно-економічний) 
управління якістю (рис. 3).
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Сформульовані принципи доповнюють наявну систему прин-
ципів управління якістю, відповідають умовам, що склалися, 
процесу формування економіки і розвивають методологію управ-
ління якістю. Практична реалізація зазначеної системи прин-
ципів повинна стати основою планування заходів за постійним 
вдосконаленням і поліпшенням якості продукції в короткостро-
ковій і довгостроковій  перспективі, а також ядром формування 
дієвих СМЯ. На основі результатів аналізу факторів, виявлених 
закономірностей і сформульованих принципів управління якістю 
визначаються відповідні їм методи управління і структуруються 
основні елементи СМЯ. Методи управління якістю представля-
ють собою способи і прийоми здійснення управлінської діяльнос-
ті та впливу на елементи виробничого процесу  для забезпечення і 
підтримки планованого стану і рівня якості продукції [5].

Так як метод управління визначається поставленими цілями 
управління, то на практиці управління якістю можуть знаходити 
застосування різні методи в залежності від виробничої ситуації.  
Для реалізації СМЯ на підприємстві відповідно до розглянутих 
раніше елементів загальної методології управління якістю необ-
хідно використання наступних методів управління якістю:

1) економічних, спрямованих на формування економічних 
умов та важелів, які спонукають персонал створювати і обслуго-
вувати продукцію,  задовольняє запити споживачів;

2) адміністративних та правових, що припускають встановлен-
ня обов’язкових для виконання директив на основі вимог  відпо-
відних стандартів і наявності відповідальності за якість;

3) соціально-психологічних, які надають непрямий вплив на 
персонал з метою спонукання до високоякісної праці і чіткого ви-
конання функціональних обов’язків.

На основі застосування даних методів реалізуються СMЯ і 
визначаються її основні елементи.

Орієнтуючись на вимоги міжнародних стандартів в області 
якості ISО серії 9000, фахівці [1; 2] виділяють наступні основні 
етапи створення СМЯ:

1) аналіз досягнутого рівня якості продукції та управління ним; 
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2) визначення цілей і завдань управління якістю; 
3) виявлення функцій управління і основних бізнес-процесів;
4) побудова моделі СМЯ, що відповідає потребам підприємств 

конкретних галузей.

Рис. 3. Організаційно-економічний механізм формування 
принципів управління якістю 

Джерело: узагальнення автора.
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Таким чином, проектування СМЯ здійснюється на основі ви-
явлення функцій управління якістю, бізнес-процесів і визначення 
структури системи управління, її внутрішніх і зовнішніх зв’язків і 
взаємодії з іншими системами.  При цьому в якості системоутворю-
ючих елементів розглядаються в першу чергу бізнес процеси, що 
створюють цінності для споживачів та мають вхід їх вимоги, а ви-
ходом – задоволення від використання продукції.  Виходячи з цьо-
го, сутність СМЯ зводиться до того, що торгівельне підприємство 
за допомогою мережі процесів, які повинні піддаватися аналізу і 
постійному поліпшенню, створює, забезпечує і покращує якість 
своєї продукції.  При цьому торгівельне підприємство має послі-
довно реалізовувати управління якістю, спрямоване на виконання 
вимог до якості;  забезпечення якості, що створює впевненість, що 
вимоги до якості будуть виконані;  і поліпшення якості, що мають 
за мету збільшення здатності виконати вимоги до якості.

Висновки та пропозиції. З огляду на вищевикладене, слід зау-
важити, що основними елементами СМЯ повинні бути принципи, 
функції та методи управління якістю та орган управління якістю, 
які в комплексі будуть забезпечувати використання економічних 
законів і закономірностей управління на практиці управління 
якістю  і тим самим реалізовувати управління якістю на основі 
наукової методології управління.

При побудові СМЯ важливо враховувати, що структурно в ній 
виділяються дві підсистеми: керуюча, що охоплює основні функ-
ції і методи, за допомогою яких відбувається вироблення заходів 
по забезпеченню і поліпшенню якості, і керована, яка об’єднує 
об’єкти управління, вплив  на які дозволяє досягти необхідно-
го рівня якості. В якості останніх, як зазначалося, виділяються 
бізнес-процеси, а також доцільно розглядати традиційні об’єкти 
управління (праця, засоби та предмети праці) і фактори, що ви-
значають якість, за допомогою чого здійснюється усунення осно-
вних причин невідповідностей.

Підсумовуючи, слід зробити наголос, що формування методо-
логії управління якістю передбачає розвиток основних елементів 
і принципів побудови методів, їх наукове узагальнення в цілях 
поліпшення діяльності по управлінню якістю і вдосконалення 
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СМЯ.  Дана методологія, будучи необхідною інтеграційною осно-
вою СМЯ, передбачає її ефективну побудову на основі охоплення 
і впорядкування всіх її структурних функціональних елементів, 
наступності при розробці кожного наступного елемента і впрова-
дження механізму управління якістю, що в сукупності дозволяє 
забезпечити всебічне вдосконалення та  забезпечення стабільнос-
ті розвитку процесу управління якістю на підприємстві.

Дане дослідження проведено у межах виконання НДР «Ство-
рення комплексу маркетингу інновацій на регіональному рівні» 
(№ ДР 0119U000417).
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

На основе системного подхода предложено усовершенствование мето-
дологического подхода для управления качеством на торговых предприятиях как 
базы для формирования целостной системы и составляющих её подсистем. Так-
же исследовано и сформировано систему основных факторов влияния на качество 
пищевой продукции, что позволило выявить основные закономерности управле-
ния качеством. Обобщены общесистемные принципы управления качеством: це-
ленаправленность, делимость, иерархичность, комплексность, взаимосвязанность, 
замкнутость общих функций, системность, преемственность, простота. Обобще-
ны специфические принципы управлением качеством на торговых предприятиях: 
единства количества и качества, непрерывности и комплексности контроля каче-
ства, взаимосвязанности целей и ресурсов, экономического стимулирования, вза-
имосвязи краткосрочных проблем с долгосрочной стратегией развития, эффек-
тивности качества. Последнее время приобретает важное значение следующие 
дополнительные принципы управления качеством пищевых продуктов: сочетание 
интересов производителя и потребителя в повышении качества продукции, мини-
мизация стоимости жизненного цикла продукции, соответствия качества продук-
ции уровню материально- технического обеспечения производства, самоорганиза-
ция системы менеджмента качества. В работе разработан организационно-эконо-
мический механизм управления качеством продукции на торговом предприятии на 
основе предложенных принципов.

Ключевые слова: управление; качество; система; методология; метод; 
принцип; торговля; механизм.
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FORMING THE MECHANISM OF QUALITY 
MANAGEMENT AT THE TRADE ENTERPRISES

On the basis of a systematic approach, an improvement of the methodological 
approach for quality management at trading enterprises as a basis for the formation of 
a holistic system and its subsystems is proposed. A system of basic factors on the qual-
ity of food products was also investigated and formed. That made it possible to identify 
the main patterns of quality management. Generalized system-wide principles of quality 
management are generalized: purposefulness, divisibility, hierarchy, complexity, intercon-
nectedness, isolation of common functions, systemicity, continuity, simplicity. The specific 
principles of quality management at trade enterprises are generalized: the unity of quantity 
and quality, the continuity and complexity of quality control, the interconnectedness of 
goals and resources, economic incentives, the interconnection of short-term problems with 
a long-term development strategy, and quality efficiency. Recently, the following addition-
al principles of food quality management are gaining importance: combining the interests 
of the producer and the consumer in improving the quality of products, minimizing the cost 
of the product life cycle, matching product quality to the level of material and technical 
support for production, self-organization of the quality management system. In the work, 
an organizational and economic mechanism for product quality management at a trading 
enterprise based on the proposed principles has been developed.

Based on the elements of the general quality management methodology con-
sidered, it is recommended to use the following management methods: economic, ad-
ministrative and legal, socio-psychological. At the same time, the following main stages 
were identified for creating a product quality management system, defining goals and 
objectives of quality management, identifying management functions and main business 
processes, building a model of a quality management system.

The proposed methodology is presented in the form of a model of intercon-
nected basic elements of the system. It shows that the quality management mechanism 
is built in accordance with the generalized target management strategy and represents a 
combination of economic, administrative, legal incentives, with the help of which issues 
that are related to ensuring the necessary level of quality, influence on the identification 
of the business process, factors and traditional quality management facilities, achieving 
high competitiveness of products.

Key words: management; quality; system, methodology; method; principle; 
retail; mechanism.
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КОНКУРЕНТНА СТРУКТУРА РИНКУ 
МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ: ЧИ НЕМИНУЧА 
ОЛІГОПОЛІЯ? 

Метою даного дослідження є вивчення конкурентної структури ринку 
мобільного зв’язку України. Порядок аналізу передбачає визначення коефіцієнтів 
ринкової концентрації,  структурних (технологічних), стратегічних та адміністра-
тивних (регулятивних) бар’єрів для входження в галузь, а також оцінку існуючих 
проблем на ринку послуг термінації трафіку. Отримані результати служать підста-
вою для вироблення принципів державного регулювання галузевих процесів, яке 
має спиратися не на короткостроковий результат, а забезпечити досягнення ефек-
тивної конкуренції в довгостроковому періоді.

Ключові слова:  ринок мобільного зв’язку; мобільні оператори; телеко-
мунікація; абоненти; показники концентрації; бар’єри для входження на ринок.

Постановка проблеми у загальному вигляді.  Технологічний 
прогрес і розвиток інтернет-технологій дали поштовх зростан-
ню телекомунікаційних та інформаційно-комунікаційних галу-
зей економки. В умовах сучасних глобалізаційних процесів саме 
ці галузі забезпечують міжнародну конкурентоспроможність і 
включають ключові фактори стабільного економічного зростання 
країни. А це – умова інтеграції України у глобальне інформаційне 
суспільство. Головним сегментом телекомунікаційної галузі є  мо-
більний зв’язок. Ця сфера активно розвивається як в Україні, так і 
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в світі в цілому. Розвиток стосується залучення нових технологій, 
удосконалення послуг, що надаються клієнтам, впровадження но-
вих моментів в системі взаємовідносин операторів з абонентами. 
Сектор мобільного зв’язку існує в Україні майже тридцять років. 
За цей період змінювалися ринкові гравці, стратегії їх поведінки, 
форми державного регулювання цієї сфери діяльності, порядок 
формування тарифів, принципи відносин з абонентами, рівень 
конкуренції на ринку. Це дозволяє характеризувати  галузь як до-
сить динамічну, тому доречною є необхідність дослідження стану 
вітчизняного ринку мобільного зв’язку  з урахуванням  особли-
востей його розвитку, а також визначення перспектив розвитку 
мобільного зв’язку за умов зростання ринкової концентрації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В працях вітчиз-
няних вчених містяться дослідження різних аспектів ринку мо-
більного зв’язку: сучасний стан телекомунікаційного ринку, кон-
курентна структура ринку мобільного зв’язку, аналіз послуг, що 
надаються, конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, 
перспективи та проблеми розвитку, маркетингові стратегії опе-
раторів, гармонізація українського законодавства з європейським 
у частині регулювання ринку мобільного зв’язку. Дослідженням 
різних аспектів ринку мобільного зв’язку України займаються 
такі вітчизняні науковці, як В. Болгов, В. Гранатуров, Л. Зубко, 
Л. Лазоренко, Н. Маргіта, С. Пономаренко, Я. Сапега, С. Усик, 
О. Цундер та інші.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз 
конкурентної структури ринку мобільного зв’язку України з вико-
ристанням показників ринкової концентрації, бар’єрів входження 
в галузь і інших проблем, що перешкоджають розвитку ефектив-
ної конкуренції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Телекомунікацій-
ні послуги відіграють важливу роль у формуванні інформаційно-
го суспільства. Найбільш динамічним і перспективним сегментом 
сфери є мобільний зв’язок. Прогресивний розвиток ринку мобіль-
ного зв’язку в Україні, обумовлений глобальним розповсюджен-
ням і застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, 
який не тільки створює можливість для комфортного спілкування 
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між абонентами, а й прискорює комунікації між контрагентами, 
що географічно віддалені один від одного, забезпечує оператив-
не прийняття управлінських рішень, розвиток економіки. На дер-
жавному рівні актуальність розвитку українського ринку мобіль-
ного зв’язку знайшла своє відображення в Концепції розвитку 
телекомунікацій України, яка була затверджена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року № 316-р. та 
в Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, яка 
була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 15 травня 2013 р. № 386-р.

У структурі ВВП України частка доходу від телекомунікацій-
них послуг постійно збільшується і становить 3.85% за 2018 рік 
[1]. Стабільно більшу частину надходжень забезпечує дохідний 
мобільний зв’язок (табл.1). 

Таблиця 1
Динаміка доходу від надання 

послуг мобільного зв’язку в Україні, 2014-2018 рр.
Рік 2014 2015 2016 2017 2018

Дохід від 
надання послуг 
мобільного 
зв’язку, млн грн

31535,9 33187,4 34077,1 35216,6 38521,1

Частка послуг 
мобільного 
зв’язку від 
усього 
телекомуні-
каційного 
доходу, %

60,14 59,37 55,04 53,33 53,09

Джерело: сформовано авторами на основі даних [1]. 

Ще одним показником розвитку ринку мобільного зв’язку є ди-
наміка кількості абонентів. 
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Рис. 1. Динаміка кількості абонентів мобільного зв’язку в 
Україні (станом на 12 жовтня), тис.

Джерело: сформовано авторами на основі даних [1]. 

Аналіз розглянутої динаміки дозволяє говорити  про позитив-
не зростання абонентської бази, особливо серед домашніх або-
нентів (за десятиріччя їх кількість зросла на 59 %). В даний час 
абонентська база домашніх користувачів  майже на 9 млн. осіб 
більше, аніж загальна чисельність українського населення. 

У структурі послуг мобільного зв’язку виділяють 4 основні на-
прямки:

– 41,9 % – голосова телефонія. Частка цієї послуги з кожним 
роком зменшується. Один оператор може задовольнити потреби 
абонента, надаючи стандартний тарифний пакет, це зумовлює 
відмову від користування двома SIM-картками та скорочення роз-
міру абонентської бази. Користувачі заощаджують на тривалості 
розмов, адже завжди можна поспілкуватися через мобільний до-
даток для комунікацій. За останній рік доходи за цією статтею 
скоротилися на 11,8 %.
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– 45,8 % – доступ до Інтернету. Попит постійно збільшуєть-
ся, у 2018 році він вперше склав найбільшу питому вагу у складі 
доходу. За даними дослідження агентства мобільного маркетингу 
LEAD9, 91 % українських власників смартфонів вже встанови-
ли хоча б один з месенджерів (Viber, FacebookMessenger, Skype, 
Telegram) [2]. За останній рік доходи за цією статтею зросли на 
55,3 %.

– 2,3 % – передача повідомлень, контент-послуг скорочується, 
необхідність у замовних послугах за кодом (новини, погода, горо-
скоп, довідка тощо) зникла з використанням мобільного Інтерне-
ту, але банки, магазини та інші компанії все ще використовують 
SMS-повідомлення для сповіщення своїх клієнтів [3];

– 10 % – суміжні послуги: гроші в борг, перенесення невикорис-
таних послуг з попереднього тарифного пакета в поточний, заміна/
вибір номера, заміна SIM-картки на новий формат USIM для вико-
ристання мобільного зв’язку четвертого покоління та ін. [4].

Динаміка всіх видів доходів від надання послуг рухомого (мо-
більного) зв’язку представлена на рис. 2. 

Рівень проникнення мобільного зв’язку становить 129,9 %, че-
рез використання споживачами телефонів з двома SIM-картками, 
що забезпечує мобільним операторам високий рівень прибутку, 
стійкий попит та місткість ринку. Але з кожним роком кількість 
абонентів зменшується, наближаючись до природного розмі-
ру, тому оператори збільшують свої доходи шляхом підвищення 
якості послуг (перехід до зв’язку четвертого покоління, викорис-
тання власних месенджерів та додатків тощо) і відповідно їх вар-
тості. За даними Держстату послуги зв’язку в Україні у 2018 році 
подорожчали на 15,1 % [1]. 

 Питаннями державного регулювання у сфері зв`язку та інфор-
матизації займається Національна комісія (НКРЗІ), яка була ство-
рена Указом Президента України №1067/2011 від 23.11.2011 на 
виконання Закону України «Про телекомунікації». НКРЗІ про-
водить аналіз ринків, що мають бути проаналізовані відповідно 
до статті 116 Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторо-
ни, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 
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Рис. 2. Динаміка доходів від надання послуг рухомого (мо-
більного) зв’язку

Джерело: побудовано авторами на основі даних [4].
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Оцінку стану економічної конкуренції на ринку  телекомуніка-
ційних послуг Комісія здійснює за трьома критеріями:

1) рівень концентрації ринку (зосередження частки доходів від 
надання послуг на ринку послуг у окремої кількості операторів, 
провайдерів таких послуг);

2) наявність значних (високих та постійних) бар’єрів для вхо-
дження на ринок послуг інших операторів, провайдерів телеко-
мунікацій;

3) наявність проблем, що існують на ринках телекомунікацій-
них послуг, щодо регулювання взаємодії операторів телекомуні-
кацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж та наданні 
телекомунікаційних послуг, які не можуть бути вирішені у повно-
му обсязі лише із застосуванням законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції [4].

Основними компаніями, які працюють сьогодні на ринку мо-
більного зв’язку України, є три підприємства: ПрАТ «Київстар», 
ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ  “Lifecell”. Частка основних телеко-
мунікаційних компаній за доходом від наданих послуг мобільно-
го зв’язку в 2018 ріці становить 98,8 % (рис. 3).

Рис. 3. Структура ринку мобільно зв’язку за доходом від 
наданих послуг в 2018 році

Джерело: побудовано авторами на основі даних [1; 3; 5; 6; 7].
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Рис. 3. Структура ринку мобільно зв’язку за доходом від наданих послуг в 
2018 році 

 Джерело: побудовано авторами на основі даних [1; 3; 5; 6; 7]. 
 

Інші оператори, такі як ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Телесистеми 
України» (ТМ PEOPLE net), ТОВ «ТриМоб» надають свої послуги в окремих 
регіонах України  та займають незначну частку в порівнянні з провідними 
ринковими гравцями. 

Особливості послуг, що надаються фірмами нової економіки, вимагають 
розгляду питання ринкової концентрації не тільки з позиції частки в загальному 
обсязі отриманого доходу, а й з точки зору абонентської бази. За даними 
Національної комісії, що  здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних 
карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку на кінець 2018 року склала 54 007 
тис. од. Серед компаній «великої трійки» вона розподілялася таким чином: 
«Київстар» – 26,4 млн (48,9 %),  «ВФ Україна» – 19,7 млн (36,5 %) та   
“Lifecell” – 7,3 (13,5 %). Частка активних користувачів послуг цих трьох 
компаній становить 98,9 % від загального обсягу. Таким чином, дані про 
розподіл ринкових часток і ступеня контролю над ринком практично збігаються 
за обома показниками дослідження. Індекс ринкової концентрації CR, який 
розраховується за показниками доходу суб’єктів ринку, що мають найбільші 
частки на певному ринку послуг пропуску трафіка, характеризує галузь як 
висококонцентровану (для висококонцентрованого ринку 70% <CR < 100 %). 

Іншим показником оцінки ринкової концентрації і ступеня монополізації 
галузі, що враховує нерівномірність розміру фірм, є індекс Герфіндаля – 
Гіршмана (ННІ), який являє собою суму квадратів ринкових часток усіх 
компаній галузі.   
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Інші оператори, такі як ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Телесис-
теми України» (ТМ PEOPLE net), ТОВ «ТриМоб» надають свої 
послуги в окремих регіонах України  та займають незначну част-
ку в порівнянні з провідними ринковими гравцями.

Особливості послуг, що надаються фірмами нової економіки, 
вимагають розгляду питання ринкової концентрації не тільки з 
позиції частки в загальному обсязі отриманого доходу, а й з точки 
зору абонентської бази. За даними Національної комісії, що  здій-
снює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 
кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток 
мережі рухомого (мобільного) зв’язку на кінець 2018 року склала 
54 007 тис. од. Серед компаній «великої трійки» вона розподіля-
лася таким чином: «Київстар» – 26,4 млн (48,9 %),  «ВФ Украї-
на» – 19,7 млн (36,5 %) та   “Lifecell” – 7,3 (13,5 %). Частка ак-
тивних користувачів послуг цих трьох компаній становить 98,9 % 
від загального обсягу. Таким чином, дані про розподіл ринкових 
часток і ступеня контролю над ринком практично збігаються за 
обома показниками дослідження. Індекс ринкової концентрації 
CR, який розраховується за показниками доходу суб’єктів ринку, 
що мають найбільші частки на певному ринку послуг пропуску 
трафіка, характеризує галузь як висококонцентровану (для висо-
коконцентрованого ринку 70% <CR < 100 %).

Іншим показником оцінки ринкової концентрації і ступеня мо-
нополізації галузі, що враховує нерівномірність розміру фірм, є 
індекс Герфіндаля – Гіршмана (ННІ), який являє собою суму ква-
дратів ринкових часток усіх компаній галузі.  

(1)

де Vi – ринкова частка операторів.

У 2018 році ННІ склав 3847,06. Якщо цей показник знаходить-
ся в інтервалі 2000 < HHI < 10000, ринок класифікується як висо-
коконцентрований.

Описана внутрішня структура ринку мобільного зв’язку Укра-
їни дозволяє характеризувати його як олігополістичний, при якому 
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де Vi – ринкова частка операторів. 
 

У 2018 році ННІ склав 3847,06. Якщо цей показник знаходиться в 
інтервалі 2000 < HHI < 10000, ринок класифікується як висококонцентрований. 

Описана внутрішня структура ринку мобільного зв’язку України дозволяє 
характеризувати його як олігополістичний, при якому ринкова пропозиція 
представлена невеликою кількістю  порівняно великих підприємств, що 
виробляють   однорідну продукцію. Особливість олігополії, як типу організації 
ринкової структури, полягає в загальній взаємозалежності поведінки 
підприємств - продавців. Тому олігополії подібні учасникам рефлексивної гри,  
в якій ролі і правила генеруються учасниками безпосередньо по ходу ігрової дії, 
а за ходом одного з них завжди підуть відповідні дії інших. 

Такі характерні риси ринку мобільного зв’язку дозволяють віднести його 
до тих галузей, на яких використовуються згідно антимонопольно-
конкурентного права Європейського Союзу, України та інших держав  методи 
попереднього (ex ante) та подальшого (ex post) регулювання. Потреба у 
попередньому регулюванні ринку телекомунікацій пов’язана зі  специфікою 
цієї сфери, бо реалізація принципів ефективної конкуренції тут неможлива  
лише на базі норм антимонопольного законодавства.  Ця форма регулювання  
використовується для попередження небажаного розвитку ринку. 

Згідно «Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних 
послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною 
ринковою перевагою на ринках таких послуг», якщо за критерієм рівня 
концентрації  ринок сприятливий до застосування попереднього регулювання, 
то  є необхідність визначення наявності структурних (технологічних), 
стратегічних та адміністративних (регулятивних) бар’єрів для входження на 
ринок. 

1. Структурні (технологічні) бар’єри пов’язані зі специфікою технології, 
структурою супутніх витрат та рівнем попиту.  Вони виникають внаслідок 
високого рівня мінімально ефективного об’єма послуг через значну економію 
на масштабі  та на різноманітності послуг. Тому собівартість одиниці товару у 
оператора, провайдера з розвиненою мережею нижче собівартості одиниці 
товару в невеликій мережі. Використання методів цінової конкуренції для 
нових операторів, що входять на ринок і прагнуть досягнути збільшення своєї 
ринкової частки, призведе до низької маржинальністі бізнесу та неможливості 
відшкодування постійних витрат.  

Ринок мобільного зв’язку характеризується високою капіталоємністю, що 
пов’язано  з необхідністю великих витрат на отримання ліцензії доступу до 
радіочастот, на створення та підтримку  циклу проектування, впровадження та 
експлуатації послуг зв’язку, на створення мережі базових станцій для 
забезпечення достатнього рівня покриття,  на дослідження і матеріально-
технічне забезпечення.  Крім того, з огляду на світ телекомунікацій, що стрімко 
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ринкова пропозиція представлена невеликою кількістю  порівняно 
великих підприємств, що виробляють   однорідну продукцію. Осо-
бливість олігополії, як типу організації ринкової структури, полягає 
в загальній взаємозалежності поведінки підприємств - продавців. 
Тому олігополії подібні учасникам рефлексивної гри,  в якій ролі 
і правила генеруються учасниками безпосередньо по ходу ігрової 
дії, а за ходом одного з них завжди підуть відповідні дії інших.

Такі характерні риси ринку мобільного зв’язку дозволяють від-
нести його до тих галузей, на яких використовуються згідно анти-
монопольно-конкурентного права Європейського Союзу, України 
та інших держав  методи попереднього (ex ante) та подальшого (ex 
post) регулювання. Потреба у попередньому регулюванні ринку те-
лекомунікацій пов’язана зі  специфікою цієї сфери, бо реалізація 
принципів ефективної конкуренції тут неможлива  лише на базі 
норм антимонопольного законодавства.  Ця форма регулювання  
використовується для попередження небажаного розвитку ринку.

Згідно «Порядку проведення аналізу ринків певних телекомуні-
каційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекому-
нікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг», 
якщо за критерієм рівня концентрації  ринок сприятливий до за-
стосування попереднього регулювання, то  є необхідність визна-
чення наявності структурних (технологічних), стратегічних та ад-
міністративних (регулятивних) бар’єрів для входження на ринок.

1. Структурні (технологічні) бар’єри пов’язані зі специфікою 
технології, структурою супутніх витрат та рівнем попиту.  Вони 
виникають внаслідок високого рівня мінімально ефективного 
об’єма послуг через значну економію на масштабі  та на різно-
манітності послуг. Тому собівартість одиниці товару у оператора, 
провайдера з розвиненою мережею нижче собівартості одиниці 
товару в невеликій мережі. Використання методів цінової конку-
ренції для нових операторів, що входять на ринок і прагнуть до-
сягнути збільшення своєї ринкової частки, призведе до низької 
маржинальністі бізнесу та неможливості відшкодування постій-
них витрат. 

Ринок мобільного зв’язку характеризується високою капітало-
ємністю, що пов’язано  з необхідністю великих витрат на отри-
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мання ліцензії доступу до радіочастот, на створення та підтримку 
циклу проектування, впровадження та експлуатації послуг зв’язку, 
на створення мережі базових станцій для забезпечення достатньо-
го рівня покриття,  на дослідження і матеріально-технічне забез-
печення. Крім того, з огляду на світ телекомунікацій, що стрімко 
розвивається, стандартними послугами зв’язку важко тривалий час 
утримувати свої позиції на ринку, тому актуальним є питання по-
стійної диверсифікації послуг, розширення їх спектру, що надають-
ся в формі зв’язку і сервісів цільовим сегментам ринку.

Масштабні  проекти і нововведення прямо залежать від залу-
ченого капіталу. Власниками трьох головних провайдерів укра-
їнського мобільного зв’язку є іноземні компанії («Альфа-Групп», 
Bakcell, Turkcell), які забезпечують значні фінансові інвестиції та 
технічний розвиток  галузі. Іншим компаніям, що знаходяться у 
власності українських осіб і держави, важко конкурувати з ліде-
рами за фінансовими можливостями розвитку. 

Так вартість ліцензій, виданих Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатиза-
ції, на користування радіочастотним ресурсом України для впро-
вадження 4G коштувало українським операторам 7890 млн грн. 
Для зв’язку четвертого покоління використовують частоти в діа-
пазоні 2510-2690 МГц, що забезпечує високу швидкість сигналу, 
але зменшує дальність покриття – додаткові витрати для компаній. 
Тому оператори перейшли від цінової конкуренції до предметної 
конкуренції контент-пропозицій. Запровадження пакетів послуг з 
фіксованою платою, які передбачають надання послуг мобільно-
го телефонного зв’язку, у тому числі фіксованої кількості хвилин 
на дзвінки іншим операторам, що входять до вартості пакету по-
слуг із включенням до них послуг доступу до мережі Інтернет 
та міжнародного телефонного зв’язку тощо [4]. Оператор Lifecell 
пропонує своїм абонентам створювати абонентам індивідуальні 
тарифи, враховуючи власні потреби та платоспроможність [6]. 

Сьогодні Київстар має власний п’ятирічний план розвитку, 
який передбачає забезпечення інтернетом 80 % населення країни. 
На думку фахівців, ці цифри цілком можуть досягти 90 %. Для 
реалізації планів буде інвестовано 3-5 млрд гривень.
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2. Стратегічні бар’єри існують через тривалі господарські 
зв’язки провідних суб’єктів господарювання з постачальниками і 
покупцями, довгострокові угоди щодо постачання даної послуги 
тощо. У цьому випадку структура ринку послуги термінації 
трафіку вказує на неможливість ефективної конкуренції у 
відповідній перспективі. Значну роль тут відіграє і ступінь 
лояльності клієнтів до свого мобільного оператора, час виходу 
на ринок. 

Наприклад, компанія lifecell історично має менше абонентів 
ніж лідери, бо почала працювати на українському ринку у 
2005 році, коли ринок фактично вже був поділений між двома 
операторами (компанія «ВФ Україна» почала надавати послуги 
з 1993 року, «Київстар» – з 1997 року). Надалі існувало багато 
інших дрібних операторів, які або  зникли з ринку, або фактично  
перестали надавати послуги, хоча номінально ще існують.

Існування в  тарифних пакетах умови «нуль всередині 
мережі» спонукає абонентів до спілкування із абонентами свого 
ж оператора. Тому більш велика абонентська база великих 
операторів побічно сприяє залученню нових клієнтів. Цей ефект 
«ефект пов’язаності», так званий club effect, проявляється і в 
поведінці  абонентів, які свідомо і довготривало користуються 
послугами двох різних операторів [9].  

Позитивною зміною на ринку мобільного зв’язку України, яка 
відповідає європейським тенденціям та могла б сприяти розвитку 
внутрішньої конкуренції, є впровадження послуги МNP – 
Mobile Number Portability – перенесення телефонних номерів. 
Це означає, що при переходу до іншого мобільного оператора 
всі цифри абонентського номера, разом з кодом, залишаються 
без змін. Тепер збереження номера при зміні оператора - це 
законне право споживачів і ознака здорової конкуренції на ринку 
мобільного зв’язку. Дана послуга діє в Україні з 1 травня 2019 
року і здійснюється безкоштовно протягом трьох днів. 

Детальна статистика в системі «донор – отримувач» станом на 
4 листопада 2019 року відображена на рис. 4.
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Рис. 4. Статистика перенесення номера при зміні оператора 
(MNP) в Україні

Джерело:[10]. 

Аналіз результатів реалізації даної послуги за 2019 рік показує, 
що за цей період українці перенесли 37,5 тисячі мобільних номерів. 
Ця, безумовно, необхідна послуга, ніяк не впливає на конкурентну 
структуру ринку. Тим більше, що дані переміщення стосуються в 
основному абонентів фірм-лідерів, а сам баланс даного переміщення 
в рамках конкретних фірм занадто незначний.

3. Адміністративні (регулятивні) бар’єри випливають із законо-
давчих, нормативних або регулювальних вимог, що здійснюють без-
посередній вплив на умови входження на ринок, зокрема, обмежена 
кількість дозволів на використання номерного ресурсу; заходи щодо 
контролю за цінами тощо.

Згідно  Ліцензійних умов здійснення діяльності  з надання послуг 
мобільного зв’язку, суб’єкти господарювання обов’язково повинні 
мати ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності в сфері 
телекомунікацій, на користування радіочастотним ресурсом України 
та відповідні дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів. 

В тому випадку, якщо заявлена потреба в радіочастотному ресур-
сі України перевищує його фактичну наявність, то смуги, номінали 
радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або 
тендерних засадах відповідно до вимог закону.

Останнім кроком аналізу конкурентного середовища на ринку 
мобільного зв’язку виступає оцінка наявності проблем, що існу-
ють на ринку послуг термінації трафіку. 
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У відносинах між операторами можуть виникати ситуації, коли 
вони не в змозі досягнути взаємоузгоджених позицій щодо еко-
номічних умов договору про взаємоз’єднання мереж. Актуаль-
ною проблемою для українського ринку є обмеження конкуренції 
шляхом встановлення великими операторами необґрунтовано за-
вищених цін на дзвінки на інші мережі.  НКРЗІ не має повнова-
жень  регулювати ринки, крім оптового ринку термінації трафіку, 
відсутня процедура усунення такого зловживання великими грав-
цями [11].

Завищення цін дзвінків на інші мережі домінуючими операто-
рами через  club effect, про що писалося вище, призводить до ви-
тіснення інших гравців ринку. Завищення вартості дзвінка на інші 
мережі обмежує можливість абонента змінити оператора, навіть 
при наявності привабливішої   пропозиції. Це, безумовно, йде в 
розріз з принципами розвитку ефективної конкуренції та свободи 
вибору споживача. 

В результаті виникає небезпека цілісності функціонування те-
лекомунікаційної мережі загального користування, що перешко-
джає повсюдному поширенню надання телекомунікаційних по-
слуг та задоволенню попиту споживачів на  послуги достатнього 
асортименту, обсягу та якості. 

Ці проблеми не можуть бути вирішені в повному обсязі із за-
стосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, 
бо факти зловживання монопольним (домінуючим) становищем, 
які призвели до усунення чи обмеження конкуренції або ущем-
лення інтересів інших суб’єктів  господарювання чи споживачів, 
підпадають під принципи регулювання ex-post, які стосуються 
подій, що вже відбулися і  не впливають на поточний стан ринку.

З точки зору спеціалістів [12], для усунення цієї проблеми не-
обхідні заходи, які використовуються в ЄС, а саме:
– визначення тарифів термінації трафіку на рівні собівартості. 

Зараз ці такси у три-чотири рази вищі, ніж собівартість;
– надання НКРЗІ у разі виявлення проблем на телекомунікацій-

них ринках можливості їх усування шляхом накладання ре-
гуляторних зобов’язань. Ця норма відповідає імплементації  
директив ЄС, що передбачені Угодою про асоціацію.
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Проте, очевидно, що реалізація таких заходів йде врозріз з інтересами 
великих операторів, впливаючи на чисельність абонентської бази і 
формуючи умови посилення конкуренції на ринку.

Висновки та пропозиції. За результатами оцінки стану 
економічної конкуренції на ринку послуг мобільного зв’язку 
можна зробити наступні виводи. 
1. Ринок мобільного зв’язку України розвивається швидкими 

темпами, оператори мобільного зв’язку адаптують національ-
ний ринок до сучасних реалій: враховують зміни потреб спо-
живачів та впроваджують світові тенденції телекомунікацій-
них послуг у галузі зв’язку.

2. Показники ринкової концентрації свідчать про його олігопо-
лістичну структуру з істотним переважанням двох фірм. Ця 
структура носить стійкий характер і останні роки позиції 
фірм-лідерів тільки зміцнюються.

3. Аналіз структурних (технологічних), стратегічних та адміні-
стративних (регулятивних) бар’єрів для входження на ринок 
показує, що їх подолання з урахуванням високотехнологічної 
характеристики галузі і високого рівня мінімально ефектив-
ного обсягу випуску можливо для обмеженого числа фірм. 
Наявність «ефекту пов’язаності» створює додаткові переваги 
для провідних фірм і, по суті, стає реальним бар’єрів для не-
великих операторів.

4. Технологічні особливості ринку мобільного зв’язку обумов-
люють той факт, що надмірна конкуренція може призвести до 
скорочення маржинальності бізнесу, зниження інвестиційних 
можливостей операторів і галузі в цілому і гальмування про-
цесу галузевого розвитку. 

5. Використання державних регуляторних механізмів щодо зни-
ження рівня концентрації галузі мобільного зв’язку  не відпові-
дає довгостроковим цілям підвищення ефективності. Регулю-
вання повинно бути спрямоване не на цінову, а на продуктову 
конкуренцію. Тому необхідно визнати об’єктивність високого 
рівня галузевої концентрації і забезпечувати створення рівних 
умов для всіх учасників ринку і правил щодо недопущення 
зловживання монопольним становищем лідерами ринку.
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КОНКУРЕНТНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ: НЕМИНУЕМА 
ЛИ ОЛИГОПОЛИЯ?

Целью данного исследования является изучения конкурентной структу-
ры рынка мобильной связи Украины. Порядок анализа предполагает определение 
коэффициентов рыночной концентрации, структурных (технологических), стра-
тегических и административных (регулятивных) барьеров вхождения в отрасль, 
а также оценку существующих проблем на рынке услуг терминации трафика. 
Полученные результаты служат основанием для выработки принципов государ-
ственного регулирования отраслевых процессов, которое должно опираться не на 
краткосрочный результат, а обеспечить достижение эффективной конкуренции в 
долгосрочном периоде.
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COMPETITIVE STRUCTURE OF UKRAINIAN 
MOBILE COMMUNICATION MARKET: IS 
OLIGOPOLY UNAVOIDABLE?

The purpose of this research is to study the competitive structure of the Ukrai-
nian mobile communications market. The order of analysis involves the determination 
of market concentration coefficients, structural (technological), strategic and administra-
tive (regulatory) barriers to entry into the industry, as well as an assessment of existing 
problems in the market for traffic termination services. The technological features of 
the mobile market cause the fact that excessive competition can lead to a decrease in 
business margins, reduce the investment opportunities of operators and the industry as a 
whole and slow down the process of industry development.

The obtained results serve as a basis for elaboration of principles of state regu-
lation of branch processes. The use of state regulatory mechanisms to reduce the con-
centration of the mobile communications industry does not meet the long-term goals of 
improving efficiency. Regulation should be directed not at price but at product competi-
tion. Therefore, it is necessary to recognize the objectivity of a high level of industry 
concentration and to ensure the creation of a level playing field for all market participants 
and rules to prevent monopoly abuse by market leaders.

Key words: mobile communications market; mobile operators; telecommuni-
cations; subscribers; concentration indicators; barriers to entry into the market.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙ  НА 
РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Конкуренція, як головний чинник розвитку на ринку туристичних послуг 
та готельно-ресторанного бізнесу, посилюється. Розвиток туристичної та готельно-
ресторанної діяльності імплементується як один із п’яти стратегічних у програмі 
5Т - стратегій Одеського регіону. Але ж методи та механізми, за якими працюють 
одеські бізнесмени цього сегменту вважаються нами застарілими та малоефектив-
ними. Досвід міжнародного ринку туризму щодо залучення інвестиційного ресур-
су повинен втілюватися як найшвидше в перспективних регіонах із туристичною 
інфраструктурою. Тому, актуальність статті полягає у структуруванні ринку го-
тельно-ресторанних послуг на сучасному етапі, виділенні перспективних та пріо-
ритетних сегментів розвитку відповідно специфіки Одеського регіону та розробці 
ефективних підходів інвестиційного менеджменту відповідно європейського рівня 
щодо залучення інвестиційного ресурсу. 

В статті зроблено акцент на стратегічні перспективи готельно-ресторанно-
го бізнесу в Україні,  виділено фактори гальмування розвитку вітчизняного ринку 
туризму та зокрема, готельного господарства, які потребують реорганізації та ви-
рішення. 

Структуровано та згруповано фактори розвитку інвестиційного клімату, 
що виступають як засадничі умови залучення інвестиційного капіталу.

Ключові слова:  міжнародний туризм, готельно-ресторанна діяльність, 
форми залучення інвестицій, управлінські підходи, маркетингові дослідження, 
класифікація, структуризація, рівневая постановка проблем та вирішення.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У всьому світі 
готельно-ресторанна діяльність є однією із найбільш прибутко-
вих напрямів розвитку національної економіки. За даними Всес-
вітньої організації туризму, протягом останніх 24 років доходи 
від міжнародного туризму зросли на 9 %. Кількість міжнародних 
туристів щороку зростає зі швидкістю 4 %. Дана тема є перспек-
тивною і для України, зокрема Одеського регіону, проте існують 
ще проблеми внутрішнього і зовнішнього характеру, що суттєво 
стримують динаміку відтворення цього сектора національної еко-
номіки та його конкурентоспроможність у порівнянні з розвину-
тими країнами світу [1].

Метою цієї статті є дослідження залучення та впровадження 
інвестицій на рику туризму одеського регіону  та перспективних 
напрямів його розвитку в міжнародному просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ключо-
вих тенденцій та питань розвитку туристичної сфери та туристич-
них ланцюгів знайшли відображення у звітах міжнародних органі-
зацій (Світовий банк, Форум міжнародних приватних підприємців, 
Всесвітньої ради з подорожей і туризму, UNWTO), у працях Дж. 
Джонса, Пітера Дікена, Дж. Даннинга, С. Канду, А.Ю. Александро-
вої та інших. Аспектам дослідження рівня капіталізації та інвести-
ційного забезпечення туристичної сфери приділено увагу в працях 
З. Зимного, Дж. Дунінга та А. Міррі.  Питанням теорії та практики 
формування інвестиційної стратегії присвячені праці провідних 
українських учених: І. О. Бланка, В. О. Василенка, В. М. Геєця, 
М .М. Єрмошенка, В. Г. Герасимчука,  А. А. Мазаракі.

Дослідженню стану готельного господарства Одеської області 
присвячені наукові роботи таких вітчизняних учених, як С. С. Га-
ласюк, В. Г. Герасименко, С. Г. Нездоймінов та ін. [2; 3; 4] .

Постановка завдання. Одеська область вважається одним із 
провідних туристичних центрів України, чому сприяє високий 
природно-ресурсний потенціал регіону. Як центр ринкової інф-
раструктури і ділових послуг Одеса формує ядро ділового туриз-
му. Таким чином, в області є величезні перспективи для розвитку 
як курортних так і ділових готелів. Цим процесам сприяє також 
програма стратегічного розвитку Одеси 5Т. Вирішення  завдання 
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залучення інвестиційного капіталу в перспективні проекти розви-
тку туристичної інфраструктури регіону сприятиме позитивним 
макроекономічним змінам усієї національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід останніх 
років економічної діяльності  ринку туризму України свідчить про 
повільне підвищення якісних параметрів оцінки продуктивності 
праці підприємствами галузі. Одночасно сьогодні розвивається 
мережа готелів високої категорії обслуговування, які надають по-
слуги розміщення згідно з вимогами світових стандартів. 

На сучасному етапі розвитку світового господарства виник ряд 
економічних тенденцій, які спричинили кардинальні зміни у вза-
ємодії менеджменту та маркетингу. У готельному господарстві ці 
зміни виявились особливо гостро. Відбувся перехід від стандарти-
зації обслуговування до задоволення індивідуальних запитів, пере-
орієнтування з суцільного ринку на поділ по цільових пріоритет-
них сегментах, зміни конкурентної боротьби на взаємодію у формі 
стратегічних альянсів. В управлінських процесах, поряд з делегу-
ванням частини повноважень та функцій вищих ланок менеджмен-
ту підприємств готельного господарства до нижчих, великого зна-
чення набули творчий потенціал та ініціатива працівників. 

Зміна підходів до ринкової сегментації, індивідуалізація окре-
мих послуг, встановлення комунікаційної взаємодії з окремими 
споживачами вимагають принципово нових підходів до управлін-
ня підприємствами туристичної галузі: готельних, ресторанних 
туристичних агенцій та ін. Пріоритетного значення набуває не-
обхідність наукового пошуку дієвого інструментарію управління 
відносинами зі споживачами (CRM) та іншими суб’єктами ринку. 
Тому постає низка проблем, які потребують вирішення, зокрема, 
визначення стратегічних напрямків розвитку закладів готельно-
ресторанного господарства. Загалом туризм має багато складо-
вих: досвід подорожей, проживання, харчування, шоппінг, розва-
ги, екскурсійне обслуговування, естетика, спеціальні заходи [5].

З метою організації чинників впливу на інвестиційний клімат в 
туристичній галузі, проаналізуємо детально маркетинговий мікс 
для туризму.
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Таблиця 1
Маркетинговий мікс 8P на ринку міжнародного туризму

Cкладові міксу Детально

1. Елементи про-
дукту

1. Продукт
 Продукт в туризмі - це в основному досвід та 
гостинність, що надаються через  послуги. Взагалі досвід 
має бути виражений таким чином, щоб туристи бачили в 
них цінність.

2. Процес об-
робки

2. Обробка
 Процес туризму включає: (а) планування поїздок 
, (б) подорож до місця / району, (в) спогад, (г) пакети пла-
нування поїздки. Пакети планування поїздки включають 
карти, атракціони на маршруті та на місці, інформацію 
про проживання, їжу, якісні сувеніри та пам’ятки

3. Місце та час 3. Місце та час - Місце та доступність
 Місце та час у туризмі - це надання напрямків 
та карт, надання оцінок часу подорожі та відстаней від 
різних районів, рекомендування прямих та мальовничих 
маршрутів подорожей, визначення атракціонів та до-
поміжних об’єктів на різних маршрутах подорожей та 
інформування потенційних клієнтів про альтернативні 
способи подорожі до цих районів, як авіакомпанії та за-
лізничні дороги.

4. Продуктив-
ність та якість 

4. Продуктивність та якість
 Це схоже на інші сфери послуг. Якість оцінюєть-
ся часом, необхідним для послуги, оперативністю послу-
ги, надійністю тощо.

5. Просування та 
навчання

5. Просування та освіта
 Як і інші сервіси, рекламне обслуговування по-
винно враховувати точну та своєчасну інформацію, яка 
допомагає обрати  цільову аудиторію, образ, який слід 
створити для організації, цілі, бюджет, терміни проведен-
ня кампанії, вибрані медіа та методи оцінки.

6. Люди 6. Люди
 Люди - це центр туризму. Це найбільш інтен-
сивний людський сектор. Для гостинності та відносин із 
гостями дуже важливо орієнтуватися на людей. Він також 
відіграє життєво важливу роль у контролі якості, особис-
тому продажу та моралі співробітників.
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7. Ціна та інші 
витрати користу-
вача

7. Ціна та інші витрати користувача
 Ціна туристичних послуг залежить від цілей біз-
несу та цільового ринку, вартості виготовлення, доставки 
та просування товару, цін, що стягуються конкуренти, що 
пропонують аналогічні товари / послуги на одних і тих 
же цільових ринках, наявність та ціни товарів / послуг, 
що замінюють, та економічний клімат. Можливість сти-
мулювання високоякісних товарів / послуг, пропонуючи 
супутні послуги за ціною або нижче.

8. Фізичні дані 8. Фізичні дані
 У туризмі фізичні дані в основному залежать від 
досвіду подорожі, перебування та комфорту. 

Джерело: розроблено авторами.
 
Готельно-ресторанна індустрія відкрита для суспільства як 

специфічна світова система, тому інтерес до неї за нових умов в 
Україні з її нереалізованими ресурсами туристичного потенціалу, 
потребує розроблення нових підходів до управління підприєм-
ствами готельного-ресторанного господарства з багатьох причин. 
По-перше, стрімко активізуються і видозмінюються внутрішні 
механізми ділової й оздоровчої активності населення, стиль та 
умови життя, суттєво зростає мобільність та міграція населення. 
По-друге, розвиток туризму та сфери гостинності відкриває шлях 
для розширення міжнародних відносин в глобальних масштабах. 
По-третє, сфера готельної-ресторанної діяльності розташована 
у верхній частині рейтингу ефективності інвестицій: віддача від 
них отримується в короткі терміни і з високим прибутком. В умо-
вах глобалізації світогосподарських відносин туризм, як переду-
мова розвитку готельного-ресторанного господарства, стає важ-
ливим джерелом валютних надходжень не тільки для промислово 
розвинених країн, але і для країн, що розвиваються. 

Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в 
Україні: 

– досвід, проблеми та інновації;
– поточне управління є продовженням конкретизації стратегіч-

ного управління і має здійснюватися у рамках стратегії.

продовження Таблиці 1
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Отже, напрями подальшого розвитку підприємств готельно-
ресторанного господарства повинні визначатися через призму 
спроможності їх адаптації до вимог зовнішнього середовища. 
Тому головним змістом формування стратегії розвитку готельно-
ресторанних підприємств є визначення перспективних напрямів 
господарської діяльності на основі постійного моніторингу під-
приємницького середовища, органічного оволодіння стратегіч-
ним мисленням та методами управління, розрахованими на пер-
спективу.

Виділимо фактори гальмування розвитку вітчизняного ринку 
тиризму та зокрема, готельного господарства, які потребують ре-
організації та вирішення: 

1. Недостатня кількість готелів внаслідок значних бар’єрів 
входження на ринок готельних послуг України. В Україні бра-
кує близько 70 чотирьох та п’ятизіркових готелів (7 тис. номе-
рів) та 400 тис. номерів в готелях нижчої категорії. Показник за-
безпеченості готелями (кількість готельних місць на 1000 осіб) 
в Україні низький (при нормі 10 місць на 1000 осіб в Україні 
є лише 2,9 готельних місця (для порівняння: у Москві – 9,3; у 
Санкт-Петербурзі – 6,4; у Парижі – 38,4; у Відні – 25,6. Все це 
перешкоджає розвитку готельного господарства, входженню на 
вітчизняний ринок відомих готельних операторів та створенню 
національних готельних мереж, які можуть забезпечити належний 
рівень послуг вимогливим туристам з усього світу [4]. 

2. Невідповідність цін рівню якості готельних послуг. Вартість 
проживання в українських готелях в 2-3 рази перевищує вартість 
проживання в готелях аналогічного рівня країн Європи, що зумов-
лено неналежним державним регулюванням цієї сфери (відсутній 
державний орган з обліку готелів та інших закладів розміщення, 
регулювання та контролю за їх діяльністю) та низьким рівнем 
диференціації готельних послуг (слаборозвинена мережа хосте-
лів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів та ін.). 

3. Відсутність розвиненої та офіційно структурованої мережі 
альтернативних засобів розміщення економічного класу (хосте-
лів, малих та міні-готелів, апартаментів). Частково задовольни-



247

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

ти попит на місця розміщення могли б малі готелі, апартамен-
ти та хостели, вартість проживання у яких значно нижча. Проте 
мережа хостелів в Україні розвинена недостатньо, згідно даних 
Всеукраїнської молодіжної хостел асоціації функціонує лише 27 
хостелів (в Європі офіційно зареєстровано 18 тис. хостелів, з них 
4,5 тис. об’єднані єдиною системою бронювання). 

4. Низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок 
відсутності корпоративних стандартів управління якістю готель-
них послуг. Український готельний ринок характеризується неза-
доволеним попитом та обмеженою пропозицією як зі сторони іно-
земних готельних мереж, так і зі сторони українських готельєрів. 
На сьогодні в Україні існує лише один національний мережевий 
готельний оператор - Premier-Hotels, до складу якого входять сім 
готелів. На сьогоднішній день, на український ринок вийшли 
і планують вийти такі міжнародні бренди, як: Radisson, Inter-
Continental, Hyatt International, Hilton, Sheraton Hotels &Resorts, 
Marriott International, Accor Group, Magic Life, Rixos, Kempinski 
Hotels&Resorts, Continent Hotels & Resort, Park Inn, Orbis, Rival 
Hotels, Comfort Green Hotels Holiday Inn та інші.

Нами виділено та згруповано проблеми в галузі гостинності, 
які потребують вирішення для залучення інвестицій: 

1. Тенденція до заповнення ринку іноземними компаніями
2. На сучасному етапі економічного розвитку в Україні є лише 

два національних готельних оператора – Premier Hotels and Resorts 
та Reikartz Hotels & Resorts.

3. Ринок готельних послуг в Україні наближається до насичен-
ня в секторі п’яти- і чотиризіркових готелів.

4. Формування ситуації, що пояснюється вище, призводить до 
поступового насичення ринку високого класу готелів, а також до 
збільшення кількості іноземних компаній на ринку. У результа-
ті деяким компаніям доводиться працювати разом і розробляти 
спільну бізнес-стратегію.

5. Сектор готелів трьох зірок і нижче залишається ненасиче-
ним і представлений переважно готелями з надзвичайно низьким 
рівнем обслуговування та невеликим набором послуг.
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6. Не спостерігається суттєвого покращення рівня активності 
в секторі готельних послуг в Україні, оскільки українські компа-
нії затримують вихід на ринок. Це може призвести до того, що 
ринок заповниться іноземними готельними мережами. У той же 
час західні інвестори не хочуть починати свій бізнес в Україні без 
активної присутності українських компаній.

7. Через характер конкретних ринків неможливо забезпечити 
адекватну оцінку ситуації в галузі. Необхідно переглянути різні 
галузі готельних послуг окремо.

8. Проблема ефективного управління залишається важливою 
для національних готелів. Перехід від адміністративних методів 
управління до ринкових методів був непростим і часто керівний 
колектив, який повинен був підтримувати високий рівень ефек-
тивності робіт з розвитку. Цей недолік має стосуватися також за-
сновників / власників готелів.

9. Питання, пов’язані із взаємодією з урядом, як і раніше зали-
шаються проблематичними для національних готельних мереж. 
Ці питання включають процедуру реєстрації готелю, відведення 
ділянки під будівництво готелю, обов’язкові процедури у пожеж-
них та санітарних відділах, а також отримання необхідних дозво-
лів та довідок.

10. Питання стандартизації також є проблематичним через 
невідповідності між українськими та європейськими системами 
стандартизації готельних послуг. За оцінками, 80 % нерухомос-
ті гостинності, включаючи готелі, потребують ремонту та рекон-
струкції. Ці неоднозначні ситуації ускладнюють та уповільнюють 
діяльність компаній у готельному напрямку. Тим не менш, наці-
ональні готельні оператори мають перевагу, будучи обізнаними 
про існування таких питань та володіючи знаннями національно-
го законодавства.

У Одеси є величезний потенціал для того, щоб стати туристич-
ним центром і вийти далеко за рамки пляжного курорту. Але, для 
цього необхідно зробити ряд кроків і розробити глобальну страте-
гію. Розставити акценти і визначитися з пріоритетами. Відрестав-
рувати міську архітектуру,  задуматися про реалізацію архітектур-
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ного мегапроекту, який міг би стати «інвестиційним магнитом» 
міста, звернути увагу на музеї і театри, розвивати екологічний і 
гастрономічний туризм. Все це дозволить Одесі залучати турис-
тів цілий рік і виведе Одеський регіон на високі позиції не тільки 
в Україні, але і в Східній Європі.

Управлінський напрям можна більш детально представити у 
вигляді структури механізму реалізації інвестиційної політики в 
туризмі та готельно-ресторанній справі: правове регулювання роз-
витку, ресурсне забезпечення та форми фінансування, мотиваційні 
системи заохочення до праці та підвищення кваліфікації праців-
ників, організаційне забезпечення управлінських процесів та 
інформаційно-методичне супроводження. При цьому кожен із 
вищезазначених сегментів механізму має відносно самостійний 
зміст і цільове призначення.

Нами розроблений та представлений на рис.1 трирівневий 
механізм постановки цілей відповідно означених 3х пріоритетів 
розвитку туристичного ринку.  

Рис. 1. Трирівневий механізм постановки цілей розвитку  
туристичного ринку

Джерело: розроблено авторами.

 
Рис. 1. Трирівневий механізм постановки цілей розвитку  туристичного ринку 

Джерело: розроблено авторами. 
 

Висновки та пропозиції. Проведене наукове дослідження дозволило окрес-
лити такі найважливіші результати.  Основними завданнями в сфері туризму, го-
тельного бізнесу, згідно міжнародних стандартів, повинно стати створення конку-
рентних переваг і підвищення конкурентоспроможності, пошук нових шляхів роз-
витку, оновлення власної політики з урахуванням специфіки ринку туристичних 
послуг [4]. 

У контексті вирішення вищенаведених проблем активного розвитку та інве-
стування туристичного ринку видається доцільним передбачити такі заходи:  

1. Розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку сис-
теми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, включаючи 
залучення іноземних спеціалістів та фахівців до навчального процесу, розвиток 
«дефіцитних» спеціальностей на туристичному ринку.  

2. Врахувати у документах стратегічного планування підготовки, організації 
розміщення, зокрема щодо:  

1) прогнозування очікуваної кількості туристів;  
2) диверсифікації закладів розміщення туристів (мотелі, хостели, садиби зе-

леного туризму та туристичні бази в рекреаційних зонах прилеглих до міста);  
3) розробки спеціальних економічних режимів для залучення вітчизняних 

інвесторів у розвиток мережі хостелів;  
4) впровадження електронних інформаційних та автоматизованих систем 

бронювання місць в готелях, сучасних технічних засобів обслуговування в готе-
лях.  

3. Для окупності державних та приватних інвестицій в об’єкти інфраструк-
тури, в тому числі об’єкти готельного господарства, доцільно вже на сучасному 
етапі брати приклад з Польщі та шукати можливості реалізації в майбутньому ін-
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Висновки та пропозиції. Проведене наукове дослідження до-
зволило окреслити такі найважливіші результати.  Основними 
завданнями в сфері туризму, готельного бізнесу, згідно міжна-
родних стандартів, повинно стати створення конкурентних пере-
ваг і підвищення конкурентоспроможності, пошук нових шляхів 
розвитку, оновлення власної політики з урахуванням специфіки 
ринку туристичних послуг [4].

У контексті вирішення вищенаведених проблем активного роз-
витку та інвестування туристичного ринку видається доцільним 
передбачити такі заходи: 

1. Розробити організаційно-економічні заходи стимулюван-
ня розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів, включаючи залучення іноземних спеціаліс-
тів та фахівців до навчального процесу, розвиток «дефіцитних» 
спеціальностей на туристичному ринку. 

2. Врахувати у документах стратегічного планування підготов-
ки, організації розміщення, зокрема щодо: 

1) прогнозування очікуваної кількості туристів; 
2) диверсифікації закладів розміщення туристів (мотелі, хос-

тели, садиби зеленого туризму та туристичні бази в рекреаційних 
зонах прилеглих до міста); 

3) розробки спеціальних економічних режимів для залучення 
вітчизняних інвесторів у розвиток мережі хостелів; 

4) впровадження електронних інформаційних та автоматизова-
них систем бронювання місць в готелях, сучасних технічних засо-
бів обслуговування в готелях. 

3. Для окупності державних та приватних інвестицій в об’єкти 
інфраструктури, в тому числі об’єкти готельного господарства, 
доцільно вже на сучасному етапі брати приклад з Польщі та шу-
кати можливості реалізації в майбутньому інших масштабних за-
ходів з метою ефективного використання новостворених готель-
но-туристичних об’єктів. 

Вітчизняний готельний бізнес повинен розвиватися з ураху-
ванням накопиченого світового досвіду. Україна активно входить 
в усі світові процеси, і глобалізація створює все більший вплив 
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на діяльність туристичного ринку. Використання міжнародно-
го досвіду в практиці ведення готельного бізнесу за умови його 
адаптації до українських умов дозволить підвищити його ефек-
тивність. 

Загалом, на туристичному ринку, у готельному й ресторанному 
бізнесі можна виділити такі основні тенденції розвитку, а саме: 

1. Забезпечення відпочинку громадян та сприяння поліпшен-
ню їх здоров’я.

2. Модернізація технологічних процесів при обслуговуванні 
клієнтів.

3. Підвищення рівня технічного забезпечення ресторанних за-
кладів. 

4. Вдосконалення асортименту продовольчої продукції та рес-
торанних послуг. 

5. Розвиток системи управління ресторанним бізнесом як на 
рівні самих ресторанів, так і держави в цілому. 

Перспективи подальших наукових розробок у цьому напрям-
ку. На нашу думку, перспективними щодо подальших досліджень 
повинні стати теоретико–логічне та структурно – аналітичне до-
слідження впливу зростання обсягів інвестицій у сфері міжнарод-
ного туризму на ріст внутрішнього валового продукту України та 
зокрема, Одеського регіону, покращення соціально–економічних 
умов та рівня життя населення  у відповідності зростання його 
туристичної активності.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА 
РЫНКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Конкуренция, как фактор развития на рынке туристических услуг и гос-
тинично-ресторанного бизнеса, усиливается. Развитие туристической и гости-
нично-ресторанной деятельности имплементируется как один из пяти стратеги-
ческих направлений в программе 5Т – стратегий Одесского региона. Но методы и 
механизмы, по которым работают одесские бизнесмены этого сегмента считаются 
нами устаревшими и малоэффективными. Опыт международного туризма по при-
влечению ининвестиционного ресурса должен реализовываться как можно быстрее 
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в перспективных регионах с туристической инфраструктурой. Поэтому, актуаль-
ность статьи заключается в структурировании рынка гостинично-ресторанных 
услуг на современном этапе, выделении перспективных и приоритетных сег-
ментов развития в соответствии со спецификой Одесского региона и разработке 
эффективных подходов инвестиционного менеджмента европейского уровня по 
привлечению инвестиционного ресурса.

В статье сделан акцент на стратегические перспективы гостинично-ресто-
ранного бизнеса в Украине, выделены факторы торможения развития отечествен-
ного рынка туризма и в частности, гостиничного бизнеса, требующих реорганиза-
ции и решения.

Структурированы и сгруппированы факторы развития инвестиционного 
климата, которые выступают как основополагающие условия привлечения инвес-
тиционного капитала.

Ключевые слова: международный туризм; гостинично-ресторан-
ная деятельность; формы привлечения инвестиций; управленческие подходы; 
маркетинговые исследования; классификация; структурирование; уровневая по-
становка проблем и решений

O. V. Rudinska,
PhD in Economics, docent,
associate professor of Economics and Management Department 
Odessa I. I. Mechnikov National University 
24/26, Frantsuzkiy av., Odessa, 65044, Ukraine
e-mail: elena.rudinskaya@gmail.com

T. I. Sorokova,
student of the 1st year of master program  “Management”
Odessa I. I. Mechnikov National University 
24/26, Frantsuzkiy av., Odessa, 65044, Ukraine
e-mail: tatyana.sorokova@gmail.com

ISSUES OF INVESTMENT ATTRACTION IN THE 
MARKET OF INTERNATIONAL TOURISM

Competition, as a major driver of tourism and hospitality industry development, 
is increasing steadily. The development of tourism and hospitality is being implemented 
as one of the five strategic points in the 5T program – main strategy in Odessa region. 
However, the methods and mechanisms used by Odessa businessmen in this segment 
are considered to be outdated and ineffective. The experience of international tourism 
market in attracting investments should be implemented as soon as possible in perspective 
touristic regions. Therefore, the objective of the article is to structure the market of hotel 
and restaurant services at the present stage, to identify perspective and prior segments of 
development according to the specifics of Odessa region and to develop effective investment 
management approaches in accordance with the European level to attract investments.
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The article focuses on the strategic development of hospitality industry in Ukraine, 
identifies the factors inhibiting the development of the domestic market of tyranny, and in 
particular, the hotel industry, which needs reorganization and update.

The factors of development of the investment climate, which serve as basic 
conditions in attracting investment capital, are structured and grouped.

Keywords: international tourism; hotel and restaurant activity; forms of attracting 
investments; managerial approaches; marketing research; classification; structuring; level 
problem formulation and solutions; hospitality industry.
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БРАУЗЕРНА КОМП’ЮТЕРНА ДІЛОВА ГРА ЯК 
ІНТЕРАКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ 
МЕНЕДЖЕРІВ

У статті розглядається проблема підвищення якості підготовки студентів 
спеціальності «менеджмент» за допомогою новітнього типу комп’ютерних ділових 
ігор – браузерної гри «Практичний маркетинг». 

Узагальнено досвід використання цієї гри в навчальному процесі. Розгляну-
то дидактичні особливості гри як інтерактивного навчального середовища, що мо-
делює економічну реальність. Проведено аналіз ігрового процесу і алгоритму виро-
блення ефективної ігрової стратегії. Розроблено ігрову відомість для учасників гри. 

Підготовлені  рекомендації викладачам щодо використання гри в різних 
дисциплінах для підвищення ефективності підготовки студентів спеціальності «Ме-
неджмент» та виробленню в них уміння стратегічно мислити. 

Ключові слова: браузерні комп’ютерні ділові ігри; учбовий процес; ви-
кладання маркетингу; розвиток навичок та вмінь; стратегічне мислення; прийняття 
рішень; активні методи навчання; менеджмент; інтерактивне середовище навчання.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективне на-
вчання в сучасній вищій школі передбачає обов’язкове викорис-
тання в навчальному процесі активних методів навчання, перш за 
все, комп’ютерних ділових ігор (КДІ). Вони дозволяють студен-
там швидко освоїти необхідні для практичної діяльності навички 
та вміння, сформувати стратегічне мислення, отримати досвід ко-
мандної роботи і прийняття рішень в максимально наближених 
до реальності ситуаціях. Особливо важливим є використання КДІ 
в дисциплінах управлінського циклу, в тому числі пов’язаних з 
необхідністю приймати рішення. З їх допомогою студенти мо-
жуть в умовах, наближених до реальної дійсності, випробувати 
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себе в ролі діючого менеджера, безпосередньо приймати стра-
тегічні і тактичні управлінські рішення в області менеджменту 
без ризику завдати шкоди підприємству. Останнім часом з’явився 
новий тип КДІ – браузерні ігри, застосування яких має свої осо-
бливості. Використання браузерних КДІ в навчальному процесі 
ще не осмислене, а дидактичні та методичні основи використання 
таких ігор майже не розроблені. Наша стаття спрямована на усу-
нення цієї прогалини.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використанню 
КДІ в навчанні студентів вищих навчальних закладів присвячена 
велика кількість наукових робіт. Серед них можна вказати публі-
кації В. П. Сланова, Джеймса П. Джі, Кларка Олдріча та інших. 
Однак за новітнім різновидом КДІ, що з’явився зовсім недавно – 
браузерними КДІ – публікації практично відсутні.

Постановка завдання. Мета цієї статті полягає у узагальненні 
теоретичних та практичних основ застосування браузерних КДІ у 
ВНЗ. На основі досвіду використання браузерної КДІ в учбовому 
процесі Одеського Національного Університету імені І. І. Мечни-
кова провести дослідження браузерної комп’ютерної ділової ігри 
«Практичний маркетинг» як інтерактивного навчального серед-
овища і розробити рекомендаціі гравцям та викладачам по ефек-
тивному використанню цієї браузерної КДІ в учбовому процесі.

Виклад основного матеріалу дослідження. У практиці су-
часної вищої школи широко використовуються активні методи 
навчання. Серед них одними з найбільш ефективних методів ви-
знані комп’ютерні ділові ігри. Сама по собі гра є одним з найдав-
ніших методів навчання. Про це говорить Кріс Кроуфорд в своїй 
книзі The Art of Computer Game Design (1984) і там же зазначає, 
що «Гра – життєве важлива освітня функція для будь-якої істоти, 
здатної до навчання» [1, с. 5].

Комп’ютерні ділові ігри (КДІ) можна класифікувати за багать-
ма параметрами, але з точки зору доступності можна виділити 
гри, які встановлюються на комп’ютер, як і інші програмні про-
дукти, і браузерні або он-лайн ігри, які не потребують установки. 
Останні зручніше для гравців, оскільки не прив’язуються до кон-
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кретного комп’ютера, а доступ до гри можливий з будь-якого під-
ключеного до інтернету пристрою – планшета, смартфона тощо. 
Деякі з цих ігор дозволяють грати не тільки проти вбудованого в 
гру штучного інтелекту, а й проти інших реальних гравців. Се-
ред КДІ виділяють також клас бізнес-симуляторів, тобто ігор, які 
реалістично моделюють середу бізнесу і занурюють гравця в на-
ближене до дійсності ігрове економічне середовище. За кордоном 
велика увага приділяється розробці і застосуванню в навчально-
му процесі бізнес-симуляторів, які максимально наближені до 
реальності. Основним елементом таких ігор є механізм імітації 
(симуляції, моделювання), тобто створення ситуації, близької до 
реальності. Є значна кількість наукових публікацій, що пропагу-
ють такі КДІ. Так, Кларк Олдрич опублікував кілька книг з цієї 
тематики [2; 3;, 4]. У своїй книзі «Learning by doing» він форму-
лює чотири основні переваги ігор-симуляторів: 1) вони ідеальні 
для формулювання і розуміння великих ідей і концепцій; 2) вони 
дозволяють «стискати» час і простір – кілька годин гри вміща-
ють в себе кілька кварталів або навіть років в реальному житті; 3) 
вони дають можливість тренуватися в прийнятті ризикових, кри-
тичних рішень до того, як ті, яких навчають зіткнуться з ними в 
реальній дійсності; 4) це чудова можливість побувати там і тоді, 
де і коли ми не можемо бути безпосередньо [2, с. xxix]. 

Детальна класифікація КДІ дана в роботі [5].
Кафедра економіки і управління Одеського національного уні-

верситету імені І. І. Мечникова має більш ніж двадцятирічний 
досвід використання КДІ для підготовки студентів спеціальності 
«Менеджмент» та розробки рекомендацій щодо ефективного ви-
користання КДІ в навчанні. В роботі [5] подано коротку характе-
ристику застосованих в навчальному процесі КДІ. До останнього 
часу нами відчувався дефіцит сучасних КДІ, які можна було б за-
стосовувати безпосередньо в навчальному процесі. Тому ми були 
раді відкрити для себе на сайті американської компанії McGraw-
Hill Education (MHE) в так званій «практичної серії» (Practice 
series) з п’яти КДІ [6] гру Practice marketing («Практичний марке-
тинг»). Ця гра пропонує унікальний спосіб вивчення і застосуван-
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ня 4P – комплексу маркетингу: продукт, ціна, канали розподілу і 
просування (маркетингові комунікації). Студенти беруть на себе 
роль менеджера з маркетингу, якому доручено створювати і за-
пускати новий продукт. Студенти сегментують ринок і конкуру-
ють з іншими студентами або персонажами гри. На сайті компанії 
зазначається, що багато студентів розглядають «Практичний мар-
кетинг» як віртуальне стажування за фахом [6].

Перевагами гри є сучасний 3D-інтерфейс, браузерний фор-
мат, який не потребує завантаження гри на комп’ютер (викорис-
товуються «хмарні» технології), безкоштовність демо-версії. У 
демо-версії гравець може зіграти до 100 етапів, кожний із яких 
відповідає кварталу в реальності. Використовуючи маркетингові 
стратегії, вивчені в класі, студенти повинні успішно випустити на 
ринок новий продукт: рюкзак власного дизайну.

Нами були вивчені дидактичні можливості КДІ «Практичний 
маркетинг». Гра надає учасникам широкі можливості по моделю-
ванню реальної виробничої та маркетингової діяльності на ринку 
рюкзаків.

КДІ «Практичний маркетинг» відноситься до онлайн біз-
нес-симуляторів і знаходиться на сайті американської компанії 
McGraw-Hill Education  [7]. Тут доступна безкоштовна демовер-
сія гри, в яку можна грати як з ноутбука, так і зі смартфона. В 
цієї версії гравець отримує доступ до усіх можливостей гри, крім 
можливості зберегти результат останнього етапу і потім почати з 
нього гру. Гра, як вже було зазначено,  розроблена американською 
компанією McGraw-Hill Education в рамках так званої «практич-
ної серії» (Practice series) з п’яти ігор. Нами були досліджені мож-
ливості використання КДІ «Практичний маркетинг» як з точки 
зору студента, який вивчає або вже освоїв курс маркетингу, так і 
з точки зору викладача.  Гра моделює виробничу і маркетингову 
діяльність конкретної фірми на ринку рюкзаків. Гравець виконує 
роль менеджера з маркетингу, який відповідає за запуск нової лі-
нійки рюкзаків на конкурентному ринку. Рюкзаки можуть бути 
чотирьох різних форм (краплеподібний, з заокругленим верхом, 
квадратний, великий прямокутний)  з п’ятьма видами лямок, для 
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їх виробництва можна використовувати чотири види матеріалу 
(синтетика, екологічний, покращений, класу «люкс») п’яти ко-
льорів (чорного, блакитного, зеленого, червоного, сірого). До-
датково рюкзаки можуть мати до десяти додаткових аксесуарів 
різної вартості (пляшку для води, сонячну батарею тощо). Ринок 
представлений п’ятьма різними сегментами споживачів: школярі, 
студенти, пасажири міського транспорту, любителі прогулянок 
на свіжому повітрі (туристи), прихильники розкішної тенденції 
(модники). 

Споживачі оцінюють рюкзаки за п’ятьма властивостями:  міст-
кість, зручність, довговічність, водонепроникність, екологічність. 
Важливість цих властивостей (більш важливі властивості мають 
більшу оцінку) для кожного сегменту наведена у табл. 1, яка скла-
дена у процесі гри  за даними сайту [8]. 

Таблиця 1
Важливість властивостей рюкзаку для споживачів

Сегмент

Важливість властивостей для споживачів

місткість зручність 
довго-
вічність 

водонепро-
никність 

екологіч-
ність

школярі 47 23 23 12 12

студенти 34 17 17 68 16

пасажири 28 56 14 28 14

туристи 83 21 41 83 21

модники 31 62 31 16 16
Джерело: розроблено автором за даними [8].

Продукцію можна доводити до споживача через сім каналів 
розподілу:  прямі продажі, магазини високотехнологічного споря-
дження для відпочинку на відкритому повітрі (смарт-магазини), 
модні бутики, універмаги, мережу роздрібних магазинів зниже-
них цін (дисконтері), інтернет-магазини знижених цін, крамниці 
при університетах.
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Комунікація зі споживачами здійснюється через п’ять осно-
вних медіа-блоків: друковані видання, інтернет, телебачення, ра-
діо, зовнішню рекламу. 

Всього в розпорядженні фірми 18 каналів спілкування. В про-
цесі гри учасники отримують всю необхідну інформацію для при-
йняття рішень – від вартості матеріалів для виробництва рюкзаків 
до переваг споживачів, а також відомості про дії конкурентів. 

В узагальненому вигляді комплекс рішень, які приймаються в 
грі, представлений в таблиці 2.

Таблиця 2
Основні рішення, які приймаються в грі «Практичний мар-

кетинг»

Джерело: розроблено автором за даними [8].

Всього в розпорядженні фірми 18 каналів спілкування. В процесі гри 
учасники отримують всю необхідну інформацію для прийняття рішень - від 
вартості матеріалів для виробництва рюкзаків до переваг споживачів, а також 
відомості про дії конкурентів.  

В узагальненому вигляді комплекс рішень, які приймаються в грі, 
представлений в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Основні рішення, які приймаються в грі «Практичний маркетинг» 

ЦІЛЬОВИЙ СЕГМЕНТ школярі студенти туристи пасажири 
    модники 

  
  

РЮКЗАК Лямки спагеті основні широкі підкладки 
    широкі з нагрудником розширена підтримка 

Форма крапля 
округлий 
верх квадратний великий прямокутний 

  Аксесуари кишеня з пляшкою гідроізоляція   
    дизайнерський тег мультфільм-графіка 
    емблема університету відділення для ноутбука 
    сонячна батарея аудіо-пакет GPS 
  Матеріал синтетика екологічний покращений люксовий 
Колір чорний блакитний зелений червоний засмага 
ЦІНА          

КАНАЛИ 
прямий 
продаж 

смарт-
магазин бутик універмаг дисконтер 

РОЗПОДІЛУ крамниця інтернет       

ПОЗИЦІО- веселий розкішний 
висока 
якість велика цінність 

НУВАННЯ жорсткий розумний екологічний пікові показники 
  легкий класичний передовий професіональний 
  модний фанк безпечний 

 
  

МЕДІА- 
Друковані 
видання Інтернет Телебачення Радіо Зовнішня 

КАМПАНІЯ 
фінансовий 
журнал 

блог 
знаме- 

кабельна 
спорт реклама 

  журнал мод нитостей мережа новини спортзали 

  
фуристичний 
журнал 

ігровий 
портал  мульт.канал музика біл-борди 

  комікси новини національне   метро 
  газета соцмережи ТБ     
Джерело: розроблено автором за даними [8]. 
 
В процесі гри потрібно вибрати стратегію фірми. Перш за все, 

визначається цільовий сегмент, з яким буде працювати фірма. Потім 
потрібно вивчити потреби цього сегмента згідно табл. 1 і вибрати форму і 
колір рюкзаку, тип лямок для нього, відповідні матеріали для виробництва, 
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В процесі гри потрібно вибрати стратегію фірми. Перш за все, 
визначається цільовий сегмент, з яким буде працювати фірма. 
Потім потрібно вивчити потреби цього сегмента згідно табл. 1 і 
вибрати форму і колір рюкзаку, тип лямок для нього, відповідні 
матеріали для виробництва, аксесуари. Наприклад, для сегмента 
школярів найбільш важливий обсяг рюкзака, його ємність, для 
сегменту любителів прогулянок на свіжому повітрі його вологос-
тійкість, а для студентів - екологічність. На основі цих рішень ви-
значається собівартість і ціна продукту. Потрібно позиціонувати 
свій продукт за допомогою коротких «Повідомлень про вигоди», 
що транслюються через ЗМІ. Перелік таких повідомлень є у табл. 
2 у розділі «Позиціонування». Таких повідомлень повинно бути 
не більше трьох. Після цього потрібно вибрати найбільш підхо-
дящі для обраних сегментів ЗМІ. Наприклад, для студентського 
сегмента максимальне охоплення забезпечують: друковані комік-
си, ігровий сайт в Інтернет, мультиплікаційний канал на ТБ, раді-
останція поп-музики і зовнішня реклама на спортивних майдан-
чиках і в фітнес-клубах. Завершує збір інформації для прийняття 
рішення аналіз каналів розподілу. Наприклад, сегмент любителів 
прогулянок на свіжому повітрі найчастіше купує собі рюкзаки в 
модних бутиках тощо[6]. 

Таблиця 3
Інформація для вибору цільового сегмента

Джерело: [8].

аксесуари. Наприклад, для сегмента школярів найбільш важливий обсяг 
рюкзака, його ємність, для сегменту любителів прогулянок на свіжому 
повітрі його вологостійкість, а для студентів - екологічність. На основі цих 
рішень визначається собівартість і ціна продукту. Потрібно позиціонувати 
свій продукт за допомогою коротких «Повідомлень про вигоди», що 
транслюються через ЗМІ. Перелік таких повідомлень є у табл. 2 у розділі 
«Позиціонування». Таких повідомлень повинно бути не більше трьох. Після 
цього потрібно вибрати найбільш підходящі для обраних сегментів ЗМІ. 
Наприклад, для студентського сегмента максимальне охоплення 
забезпечують: друковані комікси, ігровий сайт в Інтернет, мультиплікаційний 
канал на ТБ, радіостанція поп-музики і зовнішня реклама на спортивних 
майданчиках і в фітнес-клубах. Завершує збір інформації для прийняття 
рішення аналіз каналів розподілу. Наприклад, сегмент любителів прогулянок 
на свіжому повітрі найчастіше купує собі рюкзаки в модних бутиках тощо[6].  

 
Таблиця 3 

 Інформація для вибору цільового сегмента 
 

Сегмент 
Ємність 
ринку 

Темп 
зростання 
ринку,% 

Частка 
сегменту, 
% від 
всього 
ринку 

Частка 
покупців у 
сегменті 
мінулого 
року, % 

Середня 
ціна 
покупки, 
$ 

школярі  35000 1 36 20 24 
студенти  24000 5 5 11 32 
пасажири 20000 3 25 15 45 
туристи  14000 5 14 12 90 
модники 5000 7 20 23 70 
ринок в 
цілому 98000 4 100 16 40 

Джерело: [8]. 
 
Наведений вище алгоритм досить схематичний, оскільки вибір 

маркетинг-мікс 4Р в даній грі відбувається комплексно, одночасно 
доводиться враховувати кілька факторів. Розглянемо логіку прийняття 
рішень в грі більш докладно. Наприклад, виходячи з даних таблиці 3, ми 
можемо вибрати стратегію високих цін і звернути увагу на сегменти, які 
купують рюкзаки з високою середньою ціною. Це пасажири, туристи і 
модники. З цих трьох найбільший за чисельністю – сегмент пасажирів. А 
оскільки для цього сегменту не потрібен великий рюкзак, собівартість його 
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Наведений вище алгоритм досить схематичний, оскільки вибір 
маркетинг-мікс 4Р в даній грі відбувається комплексно, одночасно 
доводиться враховувати кілька факторів. Розглянемо логіку при-
йняття рішень в грі більш докладно. Наприклад, виходячи з даних 
таблиці 3, ми можемо вибрати стратегію високих цін і звернути 
увагу на сегменти, які купують рюкзаки з високою середньою ці-
ною. Це пасажири, туристи і модники. З цих трьох найбільший 
за чисельністю – сегмент пасажирів. А оскільки для цього сег-
менту не потрібен великий рюкзак, собівартість його буде невисо-
кою. Тому можна сміливо вибирати пасажирів в якості цільового 
сегмента, а модники стануть додатковим сегментом, у них схожі 
вимоги до рюкзака (див. табл. 1). Альтернативною стратегією є 
вибір в якості цільового сегмента туристів – його ємність менше 
на 50 відсотків, але середня ціна товару вище в два рази. Вимоги 
туристів до рюкзака дуже специфічні, і такий товар з урахуван-
ням його високої ціни навряд чи буде користуватися великим по-
питом в інших сегментах. Ще одна стратегія - низькі ціни з вибо-
ром в якості цільового сегмента школярів або студентів. В цьому 
випадку невисокий прибуток за одиницю товару компенсується 
великим розміром ринку. Обраний нами як приклад цільової сег-
мент привабливий ще й тим, що 23 відсотки споживачів в ньому 
зробили покупку в минулому році (див. табл. 3). Це найвищий 
показник по ринку.

Наступний етап – створення товару для цільового сегмента. 
Воно відбувається в інтерактивному режимі після вибору миш-
кою на основному екрані гри піктограми рюкзака. Пасажирам не 
потрібен великий рюкзак, головна їх вимога – зручність. За цими 
параметрами підходять два типи рюкзаків – краплеподібний і з за-
округленим верхом. Другий варіант краще, тому що перевершує 
перший за зручністю. Є ще більш «зручні» рюкзаки, але вони на-
багато більше за розміром, і з ними незручно їздити в транспорті. 
Лямки вибираємо з міркувань зручності, найкращі з можливих 
для цього типу рюкзака – широкі підкладки, хоча вони і дорогі 
(8 дол.). За умови дотримання вимоги водонепроникності вибира-
ємо матеріал «покращений». Наш сегмент стоїть на другому місці 
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після туристів за важливістю водонепроникності для споживачів. 
З аксесуарів вибираємо пляшку з водою і кишенею для неї. Колір 
вибираємо нейтральний (чорний), найбільш практичний. Отри-
маний зразок можна побачити на екрані разом з діаграмою оцінки 
споживчих властивостей і собівартістю (23 дол.) Оцінка вийшла 
наступна: ємність – 40 (28), зручність – 47 (56), довговічність – 74 
(14), водонепроникність – 67 (28), екологічність – 17 (14). У дуж-
ках вказані еталонні показники з табл. 1 для даного сегмента. Гра-
вець може підготувати кілька варіантів товару, записати отримані 
споживчі параметри, порівняти і вибрати найкращий з точки зору 
обраної стратегії. У нашому випадку всі параметри, крім друго-
го, відповідають з великим запасом вимогам сегмента. Вимогу 
зручності виконано на 84 відсотки від еталону. Тому залишаємо 
обраний варіант.

Ціна формується з урахуванням знижок в каналах розподілу. 
Потрібно перейти на екрані до піктограми з дистриб’юторами. 
Торгова знижка магазинів коливається від 27 відсотків в смарт-
магазині до 50 відсотків в магазинах-дисконтером. Знижки немає 
тільки при прямих продажах. При формуванні ціни потрібно вра-
ховувати можливі витрати на рекламу і стимулювання продажів 
в каналах. З урахуванням торгової знижки і передбачуваних ви-
трат на рекламу ціна встановлюється на рівні 65-70 доларів. Після 
формування рекламного бюджету можна повернутися до ціни і 
скорегувати її. З урахуванням того, що середня ціна в сегменті 
45 доларів, нам доведеться передбачити великі рекламні витра-
ти. Але ставити ціну нижче 60 доларів немає сенсу, тому що весь 
прибуток заберуть дистриб’ютори. У грі є можливість в рамках 
стимулювання продажів робити в каналі фіксовану знижку від ви-
робника 5 доларів, а також виділяти кошти на розвиток ринку для 
кожного каналу 1000 доларів на квартал. Остаточно визначаємо 
ціну на рівні 62 дол.

Після цього вибираємо канали розподілу. Нам підходять все, 
крім мережі магазинів-дисконтером, оскільки наша ціна вище їх 
максимального рівня цін (40 дол.). Потім позиціонуємо наш рюк-
зак для цільового сегмента за допомогою повідомлень про виго-
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ди. Найбільше охоплення нашого сегмента пасажирів дають по-
відомлення: «професійний» і «класичний». Інтерфейс гри видає 
нам такі характеристики цих повідомлень (див. рисл. 1). 

Рис. 1. Характеристики  повідомлень «професійний» і «класичний»
Джерело: розроблено автором.

З малюнка видно, що таке поєднання повідомлень дозволяє 
нам охопити сегменти модників і туристів на 29 % кожен і наш 
сегмент пасажирів на 43% (діаграма на малюнку справа). Зліва на 
малюнку дано характеристики цих повідомлень: конкурентоспро-
можність 95 % і ясність 80 %. Можна спробувати поєднання «ро-
зумний» і «професійний» з дещо меншим охопленням цільового 
сегмента, характеристики цих повідомлень на рис. 2. 

Рис. 2. Характеристики  повідомлень «розумний» і «професійний»
Джерело: розроблено автором.

Отримуємо конкурентоспроможність 90 %, ясність 80 % і узго-
дженість повідомлень 40 %.  Охоплення згаданих вище сегментів 
знизилось відповідно до 18 % (модників і туристів) і 36 % (цільо-
вий). Але додалось охоплення студентів – 18 % і школярів – 9 %. 
Оскільки перші три сегменти для нас важливіше, і вимоги до то-
вару у них схожі, зупиняємося на першому варіанті повідомлень.
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Далі розглянемо вибір каналів реклами для цільового сегмен-
та на прикладі двох перших блоків медіа: друкованих видань та 
Інтернет. Інформація для прийняття рішення представлена   в та-
блиці 4. 

Таблиця 4
Інформація по вибору каналів реклами для цільового сегмента

Джерело: розраховано автором за даними [8].

У блоці друкованих видань кращими за охопленням є журнал 
мод і фінансовий журнал. Але за кількістю залучених покупців 
за одну рекламну кампанію попереду журнал мод і туристичний 
журнал. За витратами на одного залученого покупця найвигідні-
шими є газета і туристичний журнал. У блоці Інтернет за охоплен-
ням лідирують новини та соціальні мережі. Вони ж привертають 
більше всіх покупців. З усіх розглянутих тут каналів реклами 
найнижчі витрати на залучення одного покупця у соціальних ме-
реж – всього 5,35 доларів. Якщо ми виберемо канали реклами за 
критерієм охоплення аудиторії цільового каналу (пасажирів), то 
витрати на них за етап (квартал) при використанні кожного ка-

Джерело: розроблено автором. 
 

Отримуємо конкурентоспроможність 90 %, ясність 80 % і узгодженість 
повідомлень 40 %.  Охоплення згаданих вище сегментів знизилось відповідно 
до 18 % (модників і туристів) і 36 % (цільовий). Але додалось охоплення 
студентів – 18 % і школярів – 9 %. Оскільки перші три сегменти для нас 
важливіше, і вимоги до товару у них схожі, зупиняємося на першому варіанті 
повідомлень. 

Далі розглянемо вибір каналів реклами для цільового сегмента на 
прикладі двох перших блоків медіа: друкованих видань та Інтернет. 
Інформація для прийняття рішення представлена в таблиці 4.  

 
Таблиця 4 

Інформація по вибору каналів реклами для цільового сегмента 

Друковані видання  

Охоплення 
цільового 
сегменту, 
% 

Витрати 
на одну 
кампанію 

Покупці 
за одну 
кампанію 

Вартість 1 
досягнутого 
покупця, 
дол. 

фінансовий журнал 50 650 73 8,90 
журнал мод 35 1000 98 10,20 
туристичний журнал 12 750 91 8,24 
комікси 23 800 88 9,09 
газета 26 450 61 7,38 

Интернет         
блог знаменитостей 20 1100 124 8,87 
портал игровий 5 700 87 8,05 
новини 45 1400 145 9,66 
соцмережи 50 1000 187 5,35 

     Джерело: розраховано автором за даними [8]. 
 
У блоці друкованих видань кращими за охопленням є журнал мод і 

фінансовий журнал. Але за кількістю залучених покупців за одну рекламну 
кампанію попереду журнал мод і туристичний журнал. За витратами на 
одного залученого покупця найвигіднішими є газета і туристичний журнал. У 
блоці Інтернет за охопленням лідирують новини та соціальні мережі. Вони ж 
привертають більше всіх покупців. З усіх розглянутих тут каналів реклами 
найнижчі витрати на залучення одного покупця у соціальних мереж - всього 
5,35 доларів. Якщо ми виберемо канали реклами за критерієм охоплення 
аудиторії цільового каналу (пасажирів), то витрати на них за етап (квартал) 
при використанні кожного каналу один раз складуть 4050 доларів. 
Аналогічно приймаються рішення по іншим трьом блокам реклами. 



266

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

налу один раз складуть 4050 доларів. Аналогічно приймаються 
рішення по іншим трьом блокам реклами.

Прийнявши всі необхідні рішення відповідно до розглянутим 
алгоритмом, гравець отримує результати гри в вигляді таблиць і 
графіків на екрані в рамках ігрового інтерфейсу. Це означає, що 
всю необхідну інформацію можна отримати з пунктів меню, на-
тиснувши мишкою відповідну піктограму на екрані. На жаль, ви-
ведення узагальненої числової інформації за всіма показниками в 
форматі Excel або текстовому не є передбаченим, гравець пови-
нен сам формувати таблиці в форматі Excel і на їх базі проводити 
аналітичні розрахунки. Для ефективного управління грою необ-
хідно розробити ігрову відомість, в яку записуються прийняті на 
кожному етапі рішення і отримані результати. Після проходжен-
ня першого етапу стають доступними дані про конкурентів: про 
рюкзаки, що випускаються, ціни, витрати на рекламу і використо-
вувані медіа, обсяги продажів і фінансові результати.

Висновки та пропозиції. Досвід застосування цієї гри в на-
вчальному процесі показав, що з її допомогою можна підвищити 
якість підготовки студентів спеціальності «менеджмент» завдяки 
вирішенню таких завдань: з’ясування міждисциплінарних зв’язків 
між раніше вивченими курсами і їх практичної значущості; прак-
тично освоїти методи виробничого, стратегічного, фінансового 
та маркетинг-менеджменту в діяльності реально функціонуючих 
підприємств; наочно представити можливі стратегії поведінки 
підприємства в ринкових умовах; навчитися аналізувати ринкову 
інформацію, здійснювати оперативний контроль для оцінки ефек-
тивності управлінських рішень на кожному етапі. Нами розробле-
на ігрова відомість для гри «Практичний маркетинг» і проведено 
аналіз ігрових даних для розробки основних ігрових стратегій. 
Розроблено рекомендації для викладачів щодо використання гри 
в курсах «маркетинг», «маркетингові дослідження», «економіка 
інновацій», «стратегічне управління».
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БРАУЗЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА 
КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ 
МЕНЕДЖЕРОВ

В статье рассматривается проблема повышения качества подготовки сту-
дентов специальности «менеджмент» с помощью новейшего типа компьютерных 
деловых игр – браузерной игры «Практический маркетинг».

Обобщен опыт использования этой игры в учебном процессе. Рассмотре-
ны дидактические особенности игры как интерактивной учебной среды, моделиру-
ющей экономическую реальность. Проведен анализ игрового процесса и алгоритм 
выработки эффективной игровой стратегии. Разработана игровая ведомость для 
участников игры.

Подготовлены рекомендации преподавателям по использованию игры 
в различных дисциплинах для повышения эффективности подготовки студентов 
специальности «Менеджмент» и выработке у них умения стратегически мыслить.

Ключевые слова: браузерные компьютерные деловые игры; учебный 
процесс; преподавание маркетинга; развитие навыков и умений; стратегическое 
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BROWSER-BASED COMPUTER BUSINESS GAME AS 
AN INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR 
MANAGERS

The article addresses the issue of quality improvement for students’ training 
under the “Management” specialization using the latest type of computer business 
games – the browser-based game “Practical Marketing”.

The experience of using this game in the educational process is summed up. 
The didactic features of the game as an interactive learning environment that is modeling 
economic reality are reviewed. The analysis of the game play and the algorithm for 
developing an effective game strategy has been carried out. A game sheet for game 
participants has been developed.

Recommendations have been prepared for teachers on the use of the game 
in various disciplines to increase the effectiveness of students’ training under the 
“Management” specialization and to develop their strategic thinking skills.

Keywords: browser-based computer business games; educational process; 
marketing teaching; development of skills; strategic thinking; decision making; active 
teaching methods; management; interactive learning environment.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У 
ПРОГНОЗУВАННІ ПОЯВИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статі розглянуто питання управління технологічними розривами на про-
мислових підприємствах з урахуванням взаємозв’язків впровадження нових техно-
логій та випуском кінцевих інноваційних продуктів. Обґрунтовано роль інновацій-
ного маркетингу як інструмента прогнозування появи нових можливостей техно-
логічного розвитку. При цьому технологія розглядається як елемент організаційної 
культури. Приділено увагу такому важливому поняттю як технологічний розрив. 
Визначена необхідність нових технологічних розробок, оцінки ефективного варі-
анту запуску новітньої технології для ново продукції або послуги.

Ключові слова: технологія; процес; зміни; розрив; інновація; управління; 
маркетинг; результат; витрати.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Глобалізація на-
уково-технічного прогресу носить вибуховий характер і передба-
чає здійснення усіма галузями промисловості ноостратегічного 
вибору в області застосування технологій – зберігати нинішні, 
або переходити на нові. Цілком очевидно, що топ-менеджери по-
винні вміти оцінити існуючу технологію за допомогою S-кривої, 
визначити час переходу на нову технологію для більш ефективно-
го протікання технологічного процесу. Захарченко В. підкреслює: 
«Центральне питання оцінки інноваційної діяльності – визначен-
ня вкладу нової технології в економічний розвиток тієї чи іншої 
держави.» [4, c. 17]. А Чухрай Н. уточнює: «Ефективна стратегія 
полягає в тому, щоб досягти одночасно і широкого застосування , 
і стандартизації технології, за можливості перешкоджаючи конку-
рентам створювати технології-субститути.» [12, c. 130]. Федулова 
Л. відмічає важливість технологічних знань, які, на її думку є «…
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знання про те, як за допомогою творчих факторів можна зробити 
те або інше благо.» [9, c. 26]. І далі: «Дифузія технологічних знань 
тісно пов’язана з вищезгаданою теорією технологічного розви-
тку, яка, по суті, носить «заохочувальний» характер, фокусуючись 
на можливостях країни, що розвиваються, й пояснюючи необхід-
ність ліквідувати технологічну відсталість і наздогнати техноло-
гічних лідерів» [9, c. 30].

На практиці ефективне управління технологічними розривами 
визначається границею нинішньої технології і своєчасної органі-
зації освоєння нової технології в виробничому процесі при ви-
робництві нового продукту з якісно новим рівнем маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі підго-
товки даного матеріалу автор дослідив праці наступних фахівців: 
Алуханяна А. і Овчаренко Г. [1; 2; 7], Гризовської Л. [3], Захарчен-
ко В. [4], Ілляшенко С. і Біловодської О. [5], Меркулова М. [4; 6], 
Федулової Л. [9; 10], Чухрай Н. [12; 13]. Більшість з них у своїх 
роботах звертали увагу на важливість проведення досліджень з 
більш глибокого розуміння проблеми технологічного розвитку.

Постановка завдання.  Цілі статті – дослідити теоретичні пи-
тання управління технологічними розривами на промисловому 
підприємстві з урахуванням взаємозв’язку новітньої технології та 
кінцевого інноваційного продукту.

Виклад основного матеріалу дослідження. В виробничому 
процесі технологія і продукт тісно зв’язані. Необхідно вміти пе-
редбачити, як границі технологій відобразяться на результатах ді-
яльності і збуту продукту. На практиці розгледіти появу границі 
технології нелегко, але якщо границя досягнута, рух вперед не-
можливий в результаті різкого росту затрат. Перехід від однієї 
технології до іншої, який називається технологічним розривом, 
стрибкоподібно зростає в різних галузях, викликаючи появу но-
вих процесів для введення інновацій. Федулова Л. також надає 
своє визначення: «Технологічний розрив – періоди переходу від 
однієї технології до іншої на основі нових знань, різниці між 
стратегіями щодо використання науково-технічного потенціалу» 
[10, с. 698]. Але основне питання заключається в тому, коли і де 
відбудуться зміни?!
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Багато компаній-лідерів, які задають темп нововведень в своїй 
галузі, незмінно терпіли невдачі, раптово втрачали переваги із-за 
впевненості керівників в тому, що зміни малоймовірні і будуть 
відбуватись повільно. Сьогодні світовий бізнес-континуум може 
бути представлений в вигляді двох груп компаній. З однієї сторо-
ни, є компанії, керівники яких рахують, що введення інновацій – 
це чисто індивідуальний процес, який не піддається плануванню і 
співставленням з ризиком, інші вважають, що зміни невідворотні, 
піддаються аналізу, а управління ними – ключ до успіху в бізнесі. 
Друга група компаній виражає готовність до ризику з розумінням 
динаміки конкуренції, тобто усвідомлює значимість S-кривої, яка 
відображає залежність між затратами і результатами, які мають 
стрибкоподібний характер. Ці компанії відчуваюсь наближення 
границі технологічної кривої і необхідність термінової розробки 
нової технології для нового продукту чи послуги (рис. 1).

Ілляшенко С. і Біловодська О. відмічають: «Оцінка економічнос-
ті технології визначається нахилом S-подібної кривої. Чим крутіша 
крива, тим вищою є економічність, тобто більший приріст рівня 
ефективності за рівного приросту капіталовкладень, що спрямо-
вані на вдосконалення технології». Далі вони продовжують: «… в 
кінці інтервалу технологічного розриву витрати на Технологію Б 
стають більш ефективними (у тому числі за критерієм економіч-
ності) порівняно з витратами на вдосконалення технології А, що 
доводить доцільність переходу на нову технологію» [5, с. 49].

Нема ніяких сумнівів в тому, що, маючи великі витрати при ви-
робництві нового продукту (послуги), менеджер завжди повинен 
усвідомлювати можливість перегляду ходу реалізації даного про-
цесу, поставивши перед собою ціль радикально його змінити з ура-
хуванням потенціальних можливостей діючого процесу, що дозво-
лить збільшити споживчу цінність продукту (послуги) (рис. 2).
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Рис. 1. Етапи розвитку технологій 
Джерело: розробка автора.

Рис. 2. Удосконалення, які сприяють розвитку новітнього 
продукту 

Джерело: розробка автора.

Форд Г. у своїй книзі відмічає: «Хто володіє найвищою ро-
зумовою силою та працездатністю, неминуче буде мати все»  
[11, с. 44].

На сучасному етапі світове суспільство знаходиться в ері по-
яви нових наук: біотехнології, біоінженерії і молекулярної інже-
нерії (управління атомами всередині молекул). Ці науки являють-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Етапи розвитку технологій  
Джерело: розробка автора. 
 
Нема ніяких сумнівів в тому, що, маючи великі витрати при виробництві 

нового продукту (послуги), менеджер завжди повинен усвідомлювати можливість 
перегляду ходу реалізації даного процесу, поставивши перед собою ціль 
радикально його змінити з урахуванням потенціальних можливостей діючого 
процесу, що дозволить збільшити споживчу цінність продукту (послуги) (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ефективність 

Витрати на НДДКР 

Технологія D 

Технологія А Технологія В Технологія С Технологія E 

- технологічні розриви 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис 2. Удосконалення, які сприяють розвитку новітнього продукту  
Джерело: розробка автора. 
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ся феноменами створення нових форм матерії – початок п’ятої 
кондратьєвської хвилі [4, с. 446-447; 6, с. 34–37].

Сьогодні всі галузі промисловості відчувають на собі техноло-
гічні зміни, що свідчить швидкому підходу існуючих технологій, 
які потребують взаємодії вчених і всіх виробничих підрозділів 
організацій в цілях здійснення революційних змін у всіх вироб-
ничих процесах.

Фактично можна говорити про наступ століття інноваційного 
маркетингу, ознаменованого появою аналізу управління розрива-
ми інноваційних технологій із застосуванням S-кривої як інстру-
мента прогнозування наступу нових границь технологій.

Найновіші технології стали об’єктом інноваційно-стратегічно-
го управління, з  застосуванням ноостратегічного підходу в умо-
вах безперервних технічних змін і розривних зсувів. Весь комп-
лекс управлінських функцій переходить на рівень управління ін-
новаційними підходами прогнозування нових технологій.

Практика передових компаній розвинених держав доводить 
архізначимість знання границь технології: вміння передбачити 
момент наближення технологічного розриву або зрілість техно-
логії зумовлює успіх і лідерство в бізнесі.

Представляється, що на практиці служби сервісу та маркетин-
гу зобов’язані усвідомлювати та вловлювати потенціальні зміни в 
споживчому попиті клієнтів (рис. 3) і нових явищ на ринку. Якість 
продукту для клієнтів повинна перевищувати їх очікування при:
−	 ефективній допомозі;
−	 неочікуваних умовах гарантії;
−	 пропозиції новинок в послугах [2, с. 65].

Уелч Д. полягає: «Успіх у бізнесі залежить не стільки від гран-
діозних планів, скільки від здібності швидко реагувати на реальні 
зміни за мірою їх виникнення. Тому стратегія повинна бути дина-
мічною і попереджуючою» [8, с. 429].

Наука доводить, що на практиці потрібно застосовувати но-
вітні знання, які сприяють виходу за найближчі обмеження, які 
спричиняють подолання технологічної границі. Але, звернемося 
знову до Форда Г.: «Форсування продукції без попередньої впев-
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неності у самому продукті було прихованою причиною багатьох і 
багатьох катастроф» [11, с. 20].

Чихрай Н. у своїй роботах на багатьох прикладах практичних 
дій підприємств показує, що зріст витрат збільшується при роз-
робці нового покоління технологій, тобто чим крутіше S-крива, 
тим результативніше процес [12, с. 54; 13, с. 106–113]. Проте ви-
никає питання: чи немає іншого шляху задоволення нових потреб 
клієнта?

Рис. 3. Крива задоволеності споживачів за моделлю Кано
Джерело: розробка автора.

Теорія аналізу S-кривої підтверджує, що на практиці криві не-
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що забезпечує приріст нових знань при аналізі виявлення наступ-
ної границі технології [3, с. 304–305].
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Сучасна жорстка конкуренція передбачає поведінку підпри-
ємств-лідерів в точці технологічного розриву: лідер зберігає про-
відні позиції на ринку, але величина його сегменту скорочується. 
Приклад: багаторічний випуск радіально-свердлильних верстатів 
на ПАТ «ОЗРСВ» (м. Одеса). Проте також завжди необхідно вра-
ховувати фактор цінової конкуренції.

Все вищесказане підтверджує, що відбувається циклічна змі-
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нову. Це зумовлено рядом факторів, зокрема частина працівників 
втрачають роботу, інша – знаходиться в стресовому стані, поки не 
адаптується до нових умов. Таки радикальні зміни передбачають 
перегляд культури, навиків, традицій, нового інтелекту та нових 
знань, які дають нове розуміння філософії бізнесу працівникам. 
Можна стверджувати, що технологія являється елементом куль-
тури організації, вони ототожнюють и доповнюють одне одного.

Процес зміни – це процес пошуку інноваційних ідей, які і зу-
мовлюють нестандартні, ризикові управлінські рішення, які сти-
мулюють гуманну культуру праці з новими цінностями, гнучку 
тактику інноваційних техніко-технологічних проривів на базі но-
вих віртуальних моделей управління організаціями [1, с. 47].

Становиться очевидним, що в діяльності організації при ви-
никненні технологічних розривів необхідна загальна переквалі-
фікація працівників. Це потребує від керівників передбачення 
такої ситуації, яка викликає як зміну стратегії, так і зміну органі-
заційної структури.

При такому підході найголовніше – точно розуміти необхід-
ність в змінах, щоб рухатись по новому шляху, передбачаючи 
майбутні запроси від клієнтів і безперервно аналізуючи ринок, 
щоб відстежувати діяльність конкурентів з урахуванням запитів 
окремих категорій користувачів. Спеціалісти по маркетингу по-
винні знати ринкові тенденції попиту в майбутньому, а технічні 
спеціалісти – передбачити границю технологій організації, щоб 
процес виробництва нового продукту чи послуги був високоефек-
тивним і конкурентоспроможним на сегменті ринку.

Саме економічні ситуації пояснюють швидкі зміни на сегменті 
ринку, що і зумовлює перехід на нову технологію, момент якого 
потрібно вміти передбачити. Тоді сегментація рингу забезпечить 
збільшення прибутку і підтвердить значимість необхідної такти-
ки з використанням властивостей S-кривої для проведення без-
перервних техніко-технологічних змін в бізнес-процесі при наяв-
ності нових знань у співробітників.

Отже, наукове розуміння технології – це розуміння майбутніх 
запитів споживачів, тобто вміння усвідомлювати, що саме потріб-
но змінити в технології, щоб задовольнити різноманітні запити 
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клієнтів, як подолати розрив між нинішнім станом технології там 
кінцевою границею.

Вищесказане зумовлює необхідність нових технологічних роз-
робок, оцінки ефективного варіанту запуску інноваційної техно-
логії для нового продукту або послуги.

Успіх любої організації в бізнесі визначається новою філософі-
єю бізнесу, стратегія якого направлена на партнерські відносини 
з клієнтом, постачальниками і забезпечує діяльність організації, 
яка сама навчається, при постійному вдосконаленні роботи ком-
панії, лідерство, культуру бізнесу на основі розуміння людей та їх 
мотивації [7, с. 25].

Висновки та пропозиції. Таким чином, зростання значення 
людського фактору в економіці зумовлює наявність у менедже-
ра людського інформаційного мінімуму для підготовки базових 
людських технологій, які являються основою управлінської гума-
нітарології. В той же час інноваційна культура при вирішенні за-
дач соціального управління підприємством являється матрицею 
загальнолюдських вимог до його гуманізації з відновленням ду-
ховних цінностей, тобто створює передумови появи нових моде-
лей з інноваційною увагою до соціальних носіїв інноваційного 
потенціалу.

Викладений у даній роботі матеріал дослідження допоміг ав-
торові у консалтинговій роботі у складі групи фахівців та більш 
чіткіше зрозуміти практичні аспекти переходу від випуску однієї 
інноваційної продукції до іншої інноваційної продукції: на ПАТ 
«Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» при пере-
ході від розробки і випуску оброблювальних центрів з числовим 
програмним управлінням до гнучких виробничих систем; на ТДВ 
«Первомайськдизельмаш» при переході від випуску суднових 
дизельних двигунів до когенераційних установок з виробництва 
електричної енергії та тепла для нафтовиків Півночі та італій-
ських фермерів.

Вітчизняна економічна наука намагається визначити найбільш 
ймовірні напрямки нового економічного розвитку держави. Піде 
стратегічний розвиток по постіндустріальному шляху, чи зумо-
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вивши нові тенденції в світових економічних процесах,  держава 
реалізую цивілізовану інноваційну модель української економіки 
ХХІ ст.

Зародження інноваційної моделі, яка основана на інноваційних 
проривах в міжсистемних елементах, можливо при формуванні 
інтеграційних альянсів в змішаній економіці, які сприяють ство-
ренню суб’єктів транснаціонального спілкування на інноваційній 
основі. При такому розумінні процесу логістики змін стає необ-
хідним пошук закономірностей і виявлення специфіки формуван-
ня інноваційного рівня соціально-економічних відносин в рамках 
новітньої моделі цивілізованого розвитку України.

Дану статтю підготовлено в межах виконання НДР «Конкурент-
на розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-ди-
ференційним розвитком підприємства стратегічного значення для 
національної економіки і безпеки держави» (№ДР 0119U002005).
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В статье рассмотрены вопросы управления технологическими разрывами 
на промышленных предприятиях с учетом взаимосвязей внедрение новых техно-
логий и выпуском конечных инновационных продуктов. Обоснована роль инно-
вационного маркетинга как инструмента прогнозирования появления новых воз-
можностей технологического развития. При этом технология рассматривается как 
элемент организационной культуры. Уделено внимание такому важному понятию 
как технологический разрыв. Определена необходимость новых технологических 
разработок, оценки эффективного варианта запуска новейшей технологии для но-
вой продукции или услуги.
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INFORMATION MARKETING IN THE FORECAST 
OF THE EMERGENCE OF NEW TECHNOLOGIES

The article deals with the problem of technological gap management in indus-
trial enterprises, taking into account the interconnections of the introduction of new tech-
nologies and the release of final innovative products. The role of innovative marketing as 
a tool for forecasting the emergence of new technological development opportunities is 
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substantiated. At the same time technology is considered as an element of organizational 
culture. Attention is paid to such an important concept as the technological gap. The need 
for new technological developments, evaluation of an effective option to launch the latest 
technology for a new product or service has been determined.

Keywords: technology; process; change; gap; innovation; management; mar-
keting; result; cost.
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ДОСЛІДНИЦЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ: КЛЮЧОВІ 
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

                                                                                                       
У статті розглядаються проблеми конкурентоздатності сучасних універси-

тетів. Визначаються ключові фактори конкурентоздатності, які формують дослід-
ницьких статус та забезпечують реальний розвиток університетів ХХІ століття. 
Звертається увага і пропонується управлінська характеристика трьох ключових 
факторів конкурентоспроможності дослідницького університету, а саме концен-
трація талантів професорсько-викладацького складу і студентів, формування необ-
меженої ресурсної бази (необхідна і достатня їх кількість), а також становлення 
професійного менеджменту університету, адаптованого до нових умов інновацій-
ної економіки. Пропонується розгорнута управлінська характеристика формування 
ключових факторів конкурентоспроможності. Визначається особлива роль профе-
сійного менеджменту в системі формування і розвитку дослідницького університе-
ту. Пропонується впровадження механізмів мотивації науково-дослідної діяльнос-
ті, які формують можливості реалізації повного інноваційного циклу. Доводиться 
необхідність створення освітніх програм, які відповідають сучасному рівню розви-
тку світової науки. Звертається увага на необхідність якісного управлінського су-
проводу повного інноваційного циклу. Доводиться необхідність формування якіс-
ної системи професійного менеджменту, яка розглядається як системна взаємодія 
ефективності і результативності управлінських дій щодо управління дослідниць-
кими університетами 

Ключові слова: дослідницький університет; ключові фактори конкурен-
тоздатності; університетська наука; концентрація талантів; необмежені ресурси; 
управлінський процес; контур управління; компоненти управлінського процесу; 
професійний менеджмент університету; управлінська команда; необхідність і до-
статність ресурсів; повний інноваційний цикл; ефективність і результативність 
управлінської діяльності; системний розвиток.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток уні-
верситетів завжди був у центрі уваги суспільства. Причини мо-
жуть бути названі різні, але головна з них – це проблема забезпе-
чення майбутнього розвитку суспільства, а в сучасних умовах – це 
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розвиток інноваційної економіки, яка створює умови для форму-
вання розвинутої системи інноваційного і креативного суспіль-
ства на базі фундаментального наукового прогресу. Як відзначив 
Р. Флоріда, «що в креативній економіці дослідницькі інститути – 
один з основних (якщо не самий головний) центр креативності» 
[15, с. 290].  Якість освітньої діяльності університетів сьогодні не 
може бути досягнута без системного розвитку університетської 
науки. Довгий час більшість університетів України були орієнто-
вані саме на масову підготовку спеціалістів різного профілю за 
типовими навчальними програмами без врахування наукової ком-
поненти, особливо науки світового рівня. Підтримувалась думка, 
що університет є освітньою організацією, а не академічною, що 
розвиток університетської науки є процесом додатковим, який не 
потрібно спеціально забезпечувати мотиваційними механізмами. 
Вважалось, що світовий рівень науки в навчальних програмах 
університетів забезпечувався державними стандартами освіти, 
які створювали окремі групи вчених, які знали цей світовий рі-
вень відповідного напрямку, а завдання певного університету – це 
забезпечити викладання дисциплін цього державного стандарту. 
Але сучасна назва навчальної дисципліни, її робоча програма та  
всі інші компоненти освітнього процесу можуть зовсім не дава-
ти світової якості підготовки фахівців. Тут важлива особистість 
викладача, його науковий потенціал, результативність його на-
укових досліджень, які не можуть бути вторинними щодо світо-
вого рівня. Тому репрезентативність державних стандартів, на-
віть світового рівня, не може мати необхідну і достатню якість в 
університетах, якщо зміст навчальних програм і окремих дисци-
плін не є, в першу чергу, науковим і освітнім продуктом науково-
дослідницької діяльності самого університету. Сьогодні кожний 
університет повинен, по суті, бути дослідницьким і, не тільки 
мати, але і в повній мірі вміти користуватися своєю автономією. 
Необхідно змінити застарілий підхід, що університетське навчан-
ня – це заради отримання диплому, на інше, – що університетська 
освіта – це перспективні спеціальні знання світового рівня, які 
потрібні для повноцінної професійної діяльності кожної люди-
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ни. Університетська освіта має значення тільки тоді, коли вона 
найвищої якості, але досягнути такого рівня вона не спроможна 
без науки світового рівня. Правда, університет не може викона-
ти таке завдання поодинці. Навколишня спільнота повинна мати 
можливість освоїти і використовувати інновації і технології, які 
винаходяться в університеті, а також бути зацікавлена у створен-
ні більш розвиненої інфраструктури і забезпечення тих елемен-
тів якості місця, які потрібні представникам креативного класу  
[16, с. 291]. Тому розгляд умов створення дослідницьких універ-
ситетів та процесу досягнення ними глобальної конкурентоспро-
можності є пріоритетним завданням сучасної науки і практики. 
Справжня наука – це не стільки певні наукові знання, скільки, і це 
важливо,  спеціальні методологічні розробки, визнані наукові ме-
тодики та інноваційні технології для практичного користування 
цими спеціальними знаннями. Навчальний  процес в університе-
ті – це також практична реалізація наукових досліджень і науко-
вого потенціалу університету. Справжня наука світового рівня є 
технологічною базою якісної підготовки спеціалістів – випускни-
ків університету. Однак і в цьому питанні є певні застереження, 
які на думку відомого дослідника інтелектуального життя універ-
ситетів С. Фуллера пов’язані з тим, що «тренд останнього часу – 
прагнення перетворити університет на подобу комерційних фірм 
з виробництва інтелектуальної власності – виявляється нічим ін-
шим, як кампанією по послідовному розчленування інституції: 
дослідницька функція університету відділяється від освітньої. В 
результаті ми бачимо виникнення квазіприватних «наукових пар-
ків», чиї комерційно успішні, але ризиковані проекти загрожують 
зупинити нормальний потік знання і створити засновану на до-
ступі до знання класову структуру, яку в наші дні інколи назива-
ють інформаційним феодалізмом» [16, с. 15]. Зрозуміло, що такі 
застереження повинен враховувати в своїй діяльності професій-
ний менеджмент університету, не доводячи подібні полярні пи-
тання до крайніх позицій, коли починає руйнуватися інтеграційна 
взаємодія в розвитку  науки і освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різ-
номанітних проблем розвитку сучасних університетів присвячені 
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фундаментальні  наукові роботи Д. Бока [2], П. Бурдье [3], Д. Сал-
мі [13], Р. Флоріда [15], С. Фуллера [16], К. Ясперса [19]. В той же 
час, енциклопедичною цінністю визначається книга «П’ятдесят 
сучасних мислителів про освіту. Від Піаже до наших днів» [12], в 
якій представлена дискусія найбільш впливових у світі  сучасних 
авторів щодо розвитку освіти. Важливими проблемами розви-
тку конкурентоспроможності сучасних університетів, особливо в 
питаннях формування університетського менеджменту, є дослі-
дження таких авторів як Т. Блуммарт [1], П. Друкер [5], Й. Ви-
ссема [4], С. Каммінгс [6], Е. Кузнєцов [9; 10; 11], Ф. Малік [7], 
Г. Мінцберг [8], Г. Хемєл [17], К. Шваб [18]. 

Постановка завдання. Визначити сучасні особливості форму-
вання дослідницького університету і дати характеристику ключо-
вим факторам конкурентоспроможності діяльності університетів 
в умовах розвитку інноваційної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На стан і розви-
ток сучасного університету впливає багато різних факторів, які 
системно, або безсистемно створюють реальність, яка, далеко 
не завжди, позитивно впливає на функціонування університету. 
Серед усіх проблем діяльності українських університетів одні-
єю з головних є розвиток науки, яка на протязі трьох останніх 
десятиліть не була головним напрямком діяльності університету, 
а навпаки, весь час скорочувала свої можливості. В економічній 
реальності, як визначав С. Ландсбург у своїй книзі «Економіст 
на дивані: економічна наука та повсякденне життя» (2016 р.), яка 
ввійшла в 10 кращих популярних книг з економіки, що «більша 
частина економічної науки може бути викладена в чотирьох сло-
вах: люди реагують на стимули. Все інше лише коментарі». Саме 
мотивації для розвитку університетської науки і не вистачало, 
хоча завжди є креативна частина дослідників, які є само мотиво-
ваними щодо підтримки свого професійного іміджу і продовжу-
ють свої дослідження незалежно від того, чи є система мотивації 
наукової діяльності, чи її немає. Але так продовжуватися довго 
не може. Якщо учасники управлінського і науко-дослідного про-
цесу не будуть мотивовані в необхідній і достатній мірі, то про-
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цес, рано чи пізно, зупиниться. А далі буде продовження в такому 
форматі, який С. Хокінг назвав досить іронічно «ілюзією науки» 
[14]. Таким чином, необхідно зазначити, що університетська нау-
ка дає не тільки якість освітнього процесу, але вона формує якість 
соціально-економічного розвитку суспільства, особливо  іннова-
ційного. Усі ці обставини визначають ключові фактори конкурен-
тоспроможності університетів, які є пріоритетними і їх системно 
необхідно реалізовувати в сучасних умовах діяльності універси-
тетів. Розглянемо ці фактори більш конкретно, не думаючи при 
цьому, що вони недосяжні і можуть характеризувати тільки не-
велику кількість елітних університетів світу [13, с. 20]. В усіх 
випадках процесного досягнення більш якісної позиції по цим 
ключовим факторам, необхідна системна професійна діяльність 
університетського менеджменту. Він є серцевиною цієї складної, 
але об’єктивно необхідної діяльності загалом усієї університет-
ської спільноти. 

Перший фактор – концентрація талантів. Концентрація та-
лантів як процесна динаміка визначається якістю професорсько-
викладацького складу і студентів усіх рівнів навчання, включа-
ючи підготовку кандидатів і докторів наук. Власне, сам термін 
«університет» означає домовленість і подальшу взаємодію про-
фесора і студента. Цей факт, між іншим, доводить, що головни-
ми діючими суб’єктами університетської діяльності є викладачі 
і студенти. Від якості цієї взаємодії залежить імідж, особливості 
і конкурентні переваги університету. Як зауважив К. Ясперс, що 
«завдання університету – пошук істини співтовариством дослід-
ників і студентів» [19, с. 36]. В той же час, необхідно мати на 
увазі, що, наприклад, інтеграційна взаємодія професора і сту-
дента є досить складним інтелектуальним явищем, в якому по-
трібно знайти рівновагу між професійними здібностями викла-
дача та інтелектуальним потенціалом студента. Крім того, щоб 
ця взаємодія мала позитивний ефект, потрібні системні мотива-
ційні механізми, які постійно впливають і змушують викладача 
і студента прагнути до більш просунутої та якісної взаємодії. 
Постійне нагадування однієї і тієї же інформації і повторення 



287

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 1 (44) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 1 (44)    ISSN 2413-9998

вже забутого в навчальному процесі з попередніх років – все це 
не є позитивними процесами сучасної університетської освіти, 
оскільки не враховується інноваційна складова освіти, передо-
вий практичний досвід та розвиток науки в кращих університетах 
світу. Інноваційна якість університетської освіти визначає її су-
часну необхідність. Наприклад, досить критично налаштований 
Г. Мінцберг щодо університетської підготовки в сфері менедж-
менту, зауважує, що досить довгий час управлінська підготов-
ка по змісту не відповідала характеру практичної управлінської 
діяльності і сьогодні необхідно змінювати вектор цієї роботи  
[8, с. 5-7]. В той же час, необхідно думати про ефективність вза-
ємодії викладача і студента, які, образно кажучи, можуть знахо-
дитися на різних планетах, коли викладання менеджменту вчо-
рашнім школярам буде нагадувати «викладання психології тому, 
хто ніколи не зустрічав іншу людину» [8, с. 8]. Контакт виклада-
ча з студентом, інтелектуальний рівень цього контакту, наслідки 
цієї взаємодії для подальшого розвитку кожного, – все це має 
пріоритетне значення для підвищення ефективності і створення 
системної якості університетської освіти.

Другий фактор – необмежені ресурси. В багатьох випадках, 
навіть в середовищі експертів, цей фактор розглядається прямо-
лінійно, що не є правильним і перспективним. Характеристика 
необмежених ресурсів без контролю за їх формуванням і вико-
ристанням з позицій запуску реального управлінського процесу 
є явищем з професійної точки зору для менеджменту недопус-
тимим. Існує об’єктивна необхідність побудови контуру управ-
лінського процесу, який сукупно включає стан і можливості ба-
зових умов (ресурсів) університету, пріоритетні цілі (направлені 
на конкурентоспроможність) університету, граничні показники 
(корекція поведінки у часі досягнення цілей). Крім того, врахо-
вуються особливості суб’єктно-об’єктної та суб’єктно-суб’єктної 
взаємодій персоналу і студентів в певних термінах часу [9, с. 22-
24]. Контур управлінського процесу визначає певні обмеження 
для дій менеджменту університету в реалізації управлінського 
процесу в цілому. Зрозуміло, що визначення реальних показників 
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по компонентам контуру управління, що є свідомо досліджени-
ми і вибраними обмеженнями управлінської діяльності, і їх ре-
зультативне практичне використання, – це є робота професійного 
менеджменту університету. Іншими словами, необмежені ресур-
си, насправді, є обмеженими контуром управлінського процесу. 
Але також важливо, що правильна професійна робота менедж-
менту університету забезпечує необхідність (штатний режим) і 
достатність (якісний режим) ресурсної бази університету. На за-
безпечення певного рівня конкурентоспроможності університе-
ту менеджмент має завжди реальні ресурсні можливості, які він 
створює у попередні періоди своєї діяльності. Якщо професійний 
менеджмент не забезпечує формування і розвиток компонентів 
управлінського процесу в необхідній (тактично обов’язково) і до-
статній (стратегічно обов’язково) мірі, – він не потрібен. Необ-
хідно також додати, що ресурсна база – це не стільки фінансові 
ресурси, скільки людські, матеріальні та інформаційні ресурси.. 
Досвідчені інвестори, маючи достатні фінансові ресурси, досить 
часто не мають кому їх надати, і головна тут проблема, – відсут-
ність у цих об’єктів інвестування адекватного професійного ме-
неджменту. Так, наприклад, К. Шваб зазначив необхідність адек-
ватного професійного менеджменту, який повинен забезпечити 
якість управлінського супроводу процесів четвертої промислової 
революції в епоху сингулярності [18, с. 17–18].  

Третій фактор – якісний менеджмент. Для визначення і по-
дальшого розуміння системи якісного професійного менеджмен-
ту візьмемо за основу концепцію якості професійної системи 
менеджменту Е. Кузнєцова, який зауважив, що якість менедж-
менту має дві основні складові, – це ефективність (досягнутий 
науковий, освітній і практичний потенціал) та результативність 
(практичне досягнення поставлений цілей, які забезпечують кон-
курентоздатність різних організаційних побудов). При цьому, 
ефективність і результативність системно створюють необхідну 
якість професійної системи менеджменту [10, с. 127]. Ефектив-
ність менеджменту досягається в результаті системного профе-
сійного навчання [9, с. 109–111]. Інші варіанти в наш час – це 
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надія і сподівання, але реально це не працює в тій мірі, в якій 
можуть сформуватися професійні якості управлінських кадрів. 
Думати про те, що управлінські кадри, вже займаючись практич-
ною управлінської діяльністю, колись зможуть навчитися і це 
станеться само-собою, – це втрата історичного і важливого для 
сучасного розвитку часу. Результативність менеджменту, і це важ-
ливо, досягається не стільки, вже позитивно визначеною раніше 
практичною управлінською діяльністю, скільки наявністю пра-
вильно сформованої управлінської команди, в якій є в необхід-
ній кількості і якості діючі практики і аналітики менеджменту і, 
навіть, науковці по певним напрямкам технологічного, економіч-
ного і управлінського розвитку. Зрозуміло, що така управлінська 
команда є тільки передумовою результативності менеджменту, а 
кінцева результативність – це колективний інтегрований продукт 
діяльності цієї команди. І тут важливо зазначити, що професій-
ний менеджмент, виступаючи ініціатором практичної діяльності, 
забезпечує управлінський супровід технологічних процесів, а в 
кінцевій результативні фазі він видає, разом з усією організацією, 
інтелектуальний, або матеріальний продукт, готовий для подаль-
шого, або кінцевого користування.  «Чиста» управлінська резуль-
тативність на практиці не існує, менеджмент забезпечує управ-
лінський супровід різних технологічних процесів і його кінцева 
результативність визначається появою інноваційного продукту і 
дифузією інноваційного результату з метою збільшення прибутку 
[11, с. 29–33]. Великі сподівання на результативність сучасного 
менеджменту висловлює Г. Хемел, який зауважив,  що рано вести 
мову про кінець менеджменту, який перестає справлятися з су-
часними проблемами розвитку економіки і суспільства і сьогодні 
якби завмер на одному місці [17, с. 18]. Далі Г. Хемел зазначає, 
що «два автомобіля у вашому гаражі, телевізор в кожній кімна-
ті та електронний пристрій в кожній кишені з’явилися завдяки 
винахідникам сучасного менеджменту. Такі інституційні іннова-
ції, як акціонерне товариство і патентне право, проклали дорогу 
економічному прогресу, а технологічні прориви від телефону до 
мікропроцесора забезпечили його паливом. Саме завдяки вина-
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ходу промислового менеджменту на зорі ХХ століття освічена по-
літика і наукові відкриття обернулися глобальним процвітанням » 
[17, с. 19–20]. Є надія на те, що професійний менеджмент дослід-
ницьких університетів стане фактором розвитку як університету 
в цілому, так і, власне, інноваційно буде розвиватися сам з метою 
досягнення якісної професійної результативності. Розуміння важ-
ливості професійної системи менеджменту для розвитку сучасно-
го інноваційного суспільства є важливим фактом для позитивних 
зрушень і в діяльності дослідницьких університетів. 

Висновки та пропозиції.  Розглянуті три ключових фактори 
конкурентоспроможності сучасного університету визначають 
цілий комплекс інший проблем, які системно пов’язані між со-
бою і є досить важливими для розвитку університетів, але вони 
не стали предметом нашого розгляду в даній статті. Наприклад, 
слід назвати такі напрямки діяльності, про які ведеться суспільна 
дискусія в Україні, а саме, – розгляд університету як економіч-
ної корпорації [2, с. 41], структурно-функціональні особливості 
формування керівного складу університету [17, с. 32], механізм 
фактичного пошуку додаткового (або основного) фінансування 
[2, с. 176–182], розробка і впровадження механізму мотивації 
науково-дослідної діяльності [13, с. 85–86], формування систем 
інноваційної підприємницької діяльності університету і забез-
печення повного інноваційного циклу [4; 9, с. 225–228]. Наукове 
дослідження даних проблем та розробка механізмів практичного 
впровадження конкретних, похідних від різноманітних наукових 
проектів, технологічних процесів, – все це буде поступово і на 
системній основі формувати реальну конкурентоздатність і до-
слідницький статус українських університетів. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности современ-
ных университетов. Определяются ключевые факторы конкурентоспособности, 
формирующих исследовательских статус и обеспечивают реальное развитие уни-
верситетов XXI века. Обращается внимание и предлагается управленческая харак-
теристика трех ключевых факторов конкурентоспособности исследовательского 
университета, а именно концентрация талантов профессорско-преподавательского 
состава и студентов, формирования неограниченного ресурсной базы (необходи-
мое и достаточное их количество), а также становление профессионального ме-
неджмента университета, адаптированного к новым условиям инновационной эко-
номики. Предлагается развернутая управленческая характеристика формирования 
ключевых факторов конкурентоспособности. Определяется особая роль професси-
онального менеджмента в системе формирования и развития исследовательского 
университета. Предлагается внедрение механизмов мотивации научно-исследова-
тельской деятельности, которые формируют возможности реализации полного ин-
новационного цикла. Доказывается необходимость создания образовательных про-
грамм, соответствующих современному уровню развития мировой науки. Обраща-
ется внимание на необходимость качественного управленческого сопровождения 
полного инновационного цикла. Доказывается необходимость формирования каче-
ственной системы профессионального менеджмента, которая рассматривается как 
системное взаимодействие эффективности и результативности управленческих 
действий по управлению исследовательскими университетами
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конкурентоспособности; университетская наука; концентрация талантов; неогра-
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управленческого процесса; профессиональный менеджмент университета; управ-
ленческая команда; необходимость и достаточность ресурсов; полный инноваци-
онный цикл; эффективность и результативность управленческой деятельности; 
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The article deals with the problems of competitiveness of modern universities. 
The key factors of competitiveness are determined, which shape the research status and en-
sure the real development of the universities of the 21st century. The management charac-
teristics of the three key factors of competitiveness of the research university, namely con-
centration of talents of the teaching staff and students, formation of an unlimited resource 
base (necessary and sufficient number of them), as well as the development of professional 
management of the university, adapted to new economics, are considered and offered. The 
detailed managerial characteristic of formation of key factors of competitiveness is offered. 
The special role of professional management in the system of formation and development 
of a research university is determined. It is proposed to introduce mechanisms of research 
motivation, which form the possibilities of realization of the full innovation cycle. It is nec-
essary to create educational programs that meet the current level of development of world 
science. Attention is drawn to the need for quality management support for the full innova-
tion cycle. The necessity of forming a qualitative system of professional management is 
considered, which is considered as a systematic interaction of efficiency and effectiveness 
of management actions in the management of research universities.

Keywords: research university; key factors of competitiveness; university sci-
ence; concentration of talents; unlimited resources; management process; management 
circuit; components of management process; professional management of the university; 
management team; necessity and sufficiency of resources; complete innovation cycle; ef-
ficiency and effectiveness of activity; system development.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ 

В даній статті проведено аналіз макроекономічних процесів, які впливають на 
конкурентоспроможність професійної системи менеджменту. Доводиться, що макро-
економічна динаміка, яка проявляються в результаті розвитку процесів корпоратизації 
економіки та подальшої інтелектуалізації управлінської діяльності, впливає на харак-
тер управлінської діяльності. Звертається увага на необхідність враховувати розвиток 
макроекономічних процесів при підготовці управлінських кадрів. Звертається увага, 
що серед таких процесів визначаються механізм корпоративного контролю за акціо-
нерним капіталом і механізм корпоративного самофінансування. Приводиться харак-
теристика процесу зростання інтелектуальності управлінської праці та сучасного фор-
матування процесу капіталізації інтелектуальних людських ресурсів, що приводить до 
появи  інтелектуального і управлінського капіталів, які стають основними факторами 
конкурентоспроможності організації у сучасному ринковому середовищі. Звертаєть-
ся особлива увага на те, що процеси капіталізації інтелектуальних людських ресур-
сів стають головними процесами управлінської діяльності, а їх якість (ефективність і 
результативність) створюють ринкову конкурентоспроможність організації в цілому. 
Доводиться необхідність розширення спектру управлінської діяльності до макрорівня 
з визначенням базових факторів конкурентоспроможності професійної системи ме-
неджменту та організації в цілому. Визначаються параметри конкурентоспроможності 
корпоративного менеджменту та його вплив на розвиток процесу професіоналізації 
менеджменту. Звертається увага на необхідність формування інтегрального мислення і 
системи відповідальності управлінських кадрів за прийняті рішення. 

Ключові слова: конкурентоспроможність менеджменту; макроекономічні 
процеси; професійна система менеджменту; холдингова організація менеджменту; ме-
ханізм корпоративного контролю; механізм корпоративного самофінансування; капі-
талізація інтелектуальних людських ресурсів; інтелектуальний капітал; управлінський 
капітал; професіоналізація управлінської діяльності; якість менеджменту; інтегральне 
мислення.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна система 
менеджменту все більше стає одним з головних факторів конкуренто-
спроможності організацій в сучасному ринковому середовищі. Виникає 
потреба в досягненні менеджментом такої якості, яка може забезпечу-
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вати організації саме глобальну конкурентоспроможність. Розглядати 
розвиток професійного менеджменту тільки на мікрорівні, тобто тіль-
ки внутрішньої діяльності самої організації, не відповідає реальній на-
правленості розвитку сучасної управлінської діяльності. Менеджмент 
повинен відповідати за конкурентоспроможність організації, фактори 
якої реалізуються у макросередовищі, яка прямо впливає на розвиток 
цієї організації з позицій розуміння менеджментом тактики та стратегії 
ринкової конкурентної боротьби. Сучасний стан конкурентної бороть-
би все більше потребує інноваційного розвитку організацій, особливо в 
системі менеджменту. Як зауважив Г. Хемел, – «сьогодні, коли на гори-
зонті вже збираються нові численні проблеми бізнесу, компаніям пора 
почати ставитися до управлінських інновацій не менш серйозно, ніж 
до інших видів інновацій. І якщо ми досягли меж менеджменту, яким 
ми його знаємо, значить, завтрашніми переможцями стануть компанії, 
які зможуть вигадати майбутнє менеджменту» [14, с. 255]. Зрозумі-
лим є факт того, що потенціал конкурентоспроможності організації, в 
основному, створюється в самій організації, тобто на мікрорівні, але 
повне доведення до адаптивного рівня можливої (планової) конкурен-
тоспроможності може бути досягнуто при активній професійній ро-
боті менеджменту саме в макросередовищі організації. Дослідження 
специфіки професійної управлінської діяльності на макрорівні стає 
досить актуальним завданням управлінської науки. На думку К. Шва-
ба, – «правила конкуренції економіки четвертої промислової революції 
відрізняються від тих, що були в попередніх періодах. Щоб забезпечи-
ти конкурентоспроможність, компанії і країни повинні впроваджувати 
інновації у всіх їх формах, це означає, що стратегії, переважно спрямо-
вані на зниження витрат, виявляться менш ефективними, ніж стратегії, 
засновані на більш інноваційних способах пропозиції товарів і послуг» 
[15, с. 48]. Особливо важливим стає той факт, що виникнення нових 
макроекономічних проблем розвитку організації активно впливають на 
необхідність зростання професійної компетенції управлінських кадрів, 
які, позитивно вирішуючи ці проблеми, створюють новий інновацій-
ний рівень професійного розвитку всієї системи менеджменту. В та-
ких умовах, дослідження факторних процесів діяльності професійного 
менеджменту на макроекономічному рівні стає актуальним завданням 
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для економічної та управлінської науки і практики. В той же час, необ-
хідним завданням  в системі підготовки управлінських кадрів є їх ма-
кроекономічна професійна підготовка, яка створює певні можливості 
розширення і підвищення до сучасного і більш якісного рівня профе-
сійну компетентність системи менеджменту.

Аналіз останній досліджень і публікацій. Важливо зазначити, що 
інноваційний розвиток економіки, посилення процесів професіоналі-
зації, інтелектуалізації та креативності менеджменту в період розви-
тку четвертої промислової революції в епоху сингулярності – все це 
створює «нову реальність» для розвитку менеджменту [1, с. 17–20]. 
Досліджуючи макроекономічні процеси, які впливають на конкуренто-
спроможність професійної системи менеджменту, ми розглянемо саме 
ті дослідження, які присвячені проблемам сучасного розвитку профе-
сійного менеджменту та висвітлюють особливості макроекономічної 
поведінки менеджерів. Це, в першу чергу, роботи Т. Блуммарта, П. Дру-
кера, С. Каммінгса, Е. Кузнєцова, Ф. Маліка, Г. Мінцберга, К. Скіннера, 
Р. Флорида, Г. Хемела, К. Шваба.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз макро-
економічних процесів, які формують нові підходи до розвитку профе-
сійної системи менеджменту, збільшуючи його професійну активність 
і змінюючи якісно структуру компетентності, що повинно змістовно 
впливати на характер сучасної підготовки управлінських кадрів.  Ма-
кроекономічна підготовка майбутніх менеджерів сьогодні є важливим 
напрямком інноваційного розвитку управлінської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспромож-
ність любої організації може бути визначена тільки у зовнішньому 
макроекономічному середовищі, основним елементом якого є ринок 
конкретної організації. Ринкова конкурентоспроможність корпора-
тивної організації транснаціонального спрямування проявляється на 
глобальних ринках, які визначаються високим рівнем конкуренції, яка 
постійно стимулюється також високим рівнем інноваційності і креа-
тивності системи професійного менеджменту організацій-конкурентів.      
Р.  Флоріда, досліджуючи проблеми формування креативної економіки, 
зазначив, що «становлення креативності як визначального елемента 
економічного життя лежить в основі безперервного процесу змін. Кре-
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ативність отримала належну оцінку завдяки все більш широкого 
визнання того факту, що саме вона – це джерело нових техноло-
гій, нових галузей, нових матеріальних благ та інших економіч-
них переваг» [13, с. 39]. 

Професійна і результативна реакція менеджменту на визначені 
нами деякі макроекономічні процеси розвитку, є характерною, в 
першу чергу, для корпоративних організацій. Саме в корпоратив-
них структурах створюються умови для формування конкуренто-
спроможної професійної системи менеджменту, оскільки дина-
міка інноваційних змін корпорації найбільше впливає на процес 
інноваційної адаптації і розвитку управлінської діяльності. Су-
часний менеджмент своїми професійними і своєчасними діями 
повинен забезпечувати конкурентоспроможність організації, яка 
в повній мірі проявляється саме у макроекономічному середови-
щі. Інноваційна стратегія організаційного розвитку корпорації, 
механізм якої розробляє і практично реалізовує професійний ме-
неджмент, не може впроваджуватися без успіху в конкурентній 
боротьбі, для якої ареною є макроекономічне середовище. 

В той же час, необхідно зазначити, що в вітчизняній еконо-
мічній та управлінській літературі досить впевнено закріпилось 
розуміння того, що менеджмент – це є діяльність, виключно, на 
мікроекономічному рівні організації. Залишається впливовою 
думка дослідників економіки і менеджменту, що управлінська ді-
яльність є частиною економічної діяльності організації. Така си-
туація є зрозумілою с багатьох обставин, але у більшості випадків 
– цей підхід характерним став серед тих, хто є і сьогодні прихиль-
ником індустріального етапу розвитку менеджменту. На думку Е. 
Кузнєцова, така ситуація склалася в розвитку менеджменту на по-
чатку ХХ століття [7, с. 9-10]. Особливо це видно на прикладі до-
сліджень класичний наукових шкіл менеджменту. Так, Ф. Тейлор, 
досліджуючи процес управління підприємством, все-таки більше 
акцентував увагу на розгляді виробничого процесу, а А. Файоль, 
один з  перших, почав розглядати специфіку саме управлінського 
процесу, що і вивело його на аналіз функціональної специфіки 
менеджменту. Тоді починає формуватися думка, що менеджмент 
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є індиферентним до галузевого поділу економки, що він прояв-
ляється на пріоритетній основі через функції [5, с. 50–53]. Якщо 
функціональна специфіка менеджменту стає пріоритетним про-
явом менеджменту, то це означає, що функції менеджменту яв-
ляються першим рівнем спеціалізації управлінської діяльності, а 
не галузь економіки, яка виступає більше технологічним серед-
овищем прояву функцій менеджменту і не може бути характер-
ною першочерговою рисою спеціалізації управлінської праці. В 
радянські часи  на початку 20-х років ХХ століття популярним 
був рух наукової організації праці, який сформувався далі як на-
укова школа (НОП). Але НОП не була однорідною науковою шко-
лою і в ній досить рельєфно виділялось два напрямки: перший 
– розглядались проблеми взаємодії людини з речовими фактора-
ми виробництва, другий – взаємодія виключно людей при вико-
нанні виробничої і професійної діяльності [ 7, с. 9–10]. Другий 
напрямок не знайшов підтримки  серед вчених того періоду, хоча 
саме він був спрямований на менеджмент, спираючись на головне 
положення менеджменту, що суб’єктно-об’єктна взаємодія в ме-
неджменті є виключно взаємодією людей. У більшості випадків, 
по першому напрямку пішла уся радянська управлінська наука, 
яка багато в чому стала корисною для організації індустріального 
способу виробництва, але це був не менеджмент. Історичні пріо-
ритети розвитку професійної системи менеджменту розглянуто в 
дослідженнях Е. Кузнецова, в яких показана періодичність змін 
пріоритетів в системі «виробництво-маркетинг-людські ресурси» 
[5, с. 47]. Оскільки для менеджменту характерною особливістю 
виступає взаємодія людей, то і вивчення системи поведінки люди-
ни в різних обставинах, які, в першу чергу, впливають на ефектив-
ність і результативність його виробничої і професійної діяльнос-
ті, стає головною проблемою менеджменту. А якщо говорити про 
розвиток професійної людини – це є завдання системної дії бага-
тьох  компонентів загальносуспільного розвитку, особливо сис-
теми професійного навчання. Таким чином, необхідно зазначити, 
що макроекономічні процеси впливають на якість управлінської 
праці і знання макроекономіки для підготовки управлінських ка-
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дрів мають пріоритетне значення, особливо в період формування 
інноваційної економіки.

Макроекономічні процеси, розуміння яких для управлінських ка-
дрів в конкурентних умовах ринку стають необхідною рисою їх про-
фесійності.  Визначимо ці важливі для менеджменту процеси, які впли-
вали раніше та продовжують активно впливати і змінювати характер 
сучасної управлінської діяльності.

Перше. Однією з історичних передумов професійної системи ме-
неджменту є корпоратизація економіки. Не дивлячись на те, що ак-
ціонерні компанії (корпорації) мають досить значний історич-
ний період становлення, який починається ще за часів існування 
Римської імперії і продовжується в ХVII–ХІХ століттях, перші 
системно розроблені теорії корпорації виникають тільки в 30-х 
роках XX століття. Саме в період становлення ринкового меха-
нізму господарювання та формування індустріального способу 
організації виробництва виявляється така риса менеджменту, як 
організаційно-функціональна причетність до корпорацій. Поза 
корпорацією менеджмент не володіє ні функцією, ні існуванням. 
Саме в таких умовах починає формуватися корпоративна при-
рода сучасної професійної системи менеджменту [5, с. 38–41]. 
Це означає, що основна динаміка змін професійної поведінки 
менеджменту виникає саме в корпоративних структурах, осо-
бливо холдингового типу, як складних організацій, де підтриму-
ється стратегічні орієнтири масштабування та диверсифікації 
виробництва, де складається для материнської компанії мере-
жа дочірніх та внучатих підприємств, де кризові точки (поява 
проблем, які повинен вирішувати менеджмент) носять найбіль-
ше складний професійний рівень відповідальності у прийняті 
управлінських рішень. Складність професійних дій менеджмен-
ту холдингових організацій транснаціональної спрямованості є 
основою сучасного професійного розвитку менеджменту, як з 
позицій практики, так і науки та аналітики менеджменту.  Тому 
головна динаміка інноваційних змін та розвитку професійного 
менеджменту проходить саме в транснаціональних корпораціях 
побудованих по холдинговому типу. Розвиток холдингової ор-
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ганізації менеджменту досить складно уявити тільки в мікро-
середовищі окремої корпорації, а тому особливо важливо роз-
вивати управлінські дії менеджменту в макроекономічному се-
редовищі. Саме в цій площині розгортаються основні дії корпо-
ративного менеджменту, які якісно можуть забезпечити певну 
факторну конкурентоспроможність корпоративної холдингової 
організації. Ці обставини визначають об’єктивну необхідність 
для сучасної системи менеджменту, – це вміти якісно діяти в кор-
поративних холдингових  структурах для забезпечення якості їх 
позитивної інноваційної динаміки розвитку.

Друге. Також важливим напрямком діяльності менеджменту 
корпоративної холдингової організації є розробка та забезпечення 
результативного використання механізму корпоративного само-
фінансування. Підтримка і розвиток структури акціонерного ка-
піталу, стратегічні орієнтири емісії (випуску) цінних паперів (ак-
цій), визначення параметрів взаємодії на фондовому ринку з ме-
тою закріплення фінансової стійкості корпоративної холдингової 
організації, активний режим комунікацій з акціонерами – все це 
стає необхідною сферою діяльності корпоративного менеджмен-
ту. Від його ефективних і результативних дій залежить фінансова 
стійкість корпоративної організації та зменшення інвестиційних 
ризиків за рахунок реалізації стратегії диверсифікації діяльності. 
Якісна диверсифікація в цьому випадку організаційно об’єднує 
технологічно не пов’язані між собою сфери діяльності на осно-
ві професійного розуміння та використання особливостей різних 
галузей діяльності: характер переливи капіталу з однієї галузі в 
іншу,  процеси формування середньої норми прибутку, процеси 
амортизації основного капіталу, використання регіональних та 
глобальних ринків збуту, особливості використання людських 
ресурсів в розрізі глобальних ринків праці. Це є тим новим пере-
ліком завдань для управлінської діяльності менеджменту, які зна-
ходяться в площині макроекономічного контексту.   

Третє. Сучасною історичною передумовою розвитку профе-
сійної системи менеджменту є формування й розвиток інтелек-
туального капіталу корпоративної організації, який все біль-
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ше стає головним фактором конкурентоспроможності в умовах 
ринкового господарювання. Процеси капіталізації інтелектуаль-
них людських ресурсів сьогодні є головною проблемою розвитку 
менеджменту, який повинен забезпечити якісний управлінський 
супровід проходження цих важливих процесів. Сучасна динамі-
ка трансформації системи менеджменту передбачає інноваційний 
формат розвитку, насамперед, людського капіталу. Цей факт у роз-
витку управлінської діяльності епохи постмодерну показує також, 
що інші функціональні напрямки менеджменту продовжують за-
ймати визначні позиції для досягнення соціально-економічної 
ефективності в діловій сфері суспільства, але пануючим пріори-
тетом сьогодні є структурно-функціональна якість людського ре-
сурсу на базі формування інтелектуального капіталу економічної 
організації. В своєму історичному розвитку менеджмент сьогодні 
розвивається безпосередньо у первинному форматі, тобто форма-
ті управлінської реалізації взаємодії людей (персоналу) організа-
ції. Менеджмент повернувся, образно кажучи, «на круги своя», 
що є головною знаковою подією постмодерністського періоду 
розвитку менеджменту. Структурно-функціональна якість люд-
ського капіталу має на увазі не стільки підбір людських ресур-
сів корпоративної організації по формальним ознакам підготовки 
і досвіду персоналу, а скільки, проведення необхідної внутріш-
ньої ротації персоналу для досягнення  організаційної цілісності, 
максимальної компетенції і результативності кожного на своєму 
місці [14, с. 52–53]. Виникає така необхідність системного фор-
мування стратегічних і тактичних завдань, яке веде до отримання 
ефекту організаційної синергії. Досягнення позитивного резуль-
тату у цьому важливому напрямку управлінської діяльності стане 
можливим тільки в умовах розвитку процесів професіоналізації 
менеджменту [5, с. 154–155; 10, с. 68–71]. На перші позиції вихо-
дить не пошук готового спеціаліста, а його професійна підготов-
ка, яка повністю адаптована під конкретну посаду та специфічну 
діяльність певної структури корпоративної організації. Систем-
ні зв’язки освіти, науки, професійної підготовки, бізнесу регіо-
нального, національного і глобального масштабів мають в осно-
ві, в першу чергу, механізми макроекономічного розвитку [13,  
с. 30–32]. Процес формування інтелектуального капіталу органі-
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зації є складним, тривалим і системним явищем. Необхідна до-
статньо вивірена й професійна робота, яка ґрунтується на фунда-
ментальних інноваціях. Ініціатором та якісним виконавцем цієї 
роботи може бути тільки професійний менеджмент нової іннова-
ційної формації в умовах розвитку глобальної цифрової економіки  
[9, с.  263–264;12].    

Четверте. Особливим фактом в проблемі управлінського до-
слідження інтелектуального капіталу організації є виділення, 
власне, такої категорії, як управлінський капітал [8, с. 121–124]. 
Беззаперечно, що управлінський капітал є найбільш активною 
і динамічною частиною людського капіталу організації. Він не 
тільки прихильний до постійного і систематичного професійного 
розвитку, але також є рушійною силою в удосконаленні усього 
спектру якостей в цілому людського капіталу організації. Також 
необхідно відзначити, що якість управлінського капіталу цілком 
визначається якістю і професійною компетенцією управлінських 
кадрів і, до певної міри, є результатом діяльності професійної 
системи менеджменту корпоративної організації [6, с. 127–129]. 
Емпіричний розвиток менеджменту в умовах інноваційної еконо-
міки стає архаїзмом, оскільки потрібні науково розроблені мето-
ди і технології реалізації управлінської діяльності. Менеджмент 
став специфічною сферою інтелектуальної професійної діяль-
ності і, також, особливою сферою наукових управлінських до-
сліджень. Значення якісного розвитку управлінського капіталу в 
умовах четвертої промислової революції та приближення епохи 
сингулярності, стає визначним фактором розвитку сучасного сус-
пільства [15, с. 17–18]. Крім того, процеси формування управлін-
ського капіталу не можуть бути результативними без системної 
взаємодії управлінської науки, менеджмент-освіти та розвинутих 
інтегрованих бізнес-структур. Професійний менеджмент пови-
нен створити умови для формування управлінського капіталу з 
ознаками глобальної конкурентоспроможності.

П’яте. Концепція Е. Кузнєцова щодо визначення якості профе-
сійної системи менеджменту доводить думку про необхідність до-
слідження особливостей ефективності і результативності управ-
лінської праці [6, с. 127]. В системі формування і розвитку  ефек-
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тивності управлінської праці задіяно досить багато різноманітних 
макроекономічних процесів. Ефективність розглядається як про-
фесійний потенціал управлінських кадрів, який формується в ре-
зультаті набутих наукових, аналітичних і практичних знань, ком-
петенцій і досвіду. Але цей потенціал повинен бути адаптований 
під розвиток в конкретному реальному часі, інакше від не буде 
давати необхідний кінцевий результат. Макроекономічні умови 
для формування потенціалу ефективності управлінської праці 
пов’язані з системою розвитку освіти, науки, передової практики, 
механізмами державного регулювання економіки і суспільства в 
цілому. Крім того, макроекономічні умови розвитку системи під-
готовки управлінських кадрів прямо пов’язані з процесом про-
фесіоналізації управлінської діяльності, який характеризується 
національними і глобальними масштабами [2; 10, с. 66–67]. На-
укове розуміння і практичне використання таких знань потребує 
спеціалізованого навчання і досягнення певних соціокультурних 
характеристик діючими управлінськими кадрами. 

Висновки та пропозиції.  Таким чином, макроекономічна під-
готовка управлінських кадрів не просто розширяє їх професійні 
можливості, а виступає необхідною складовою їх спеціалізованої 
професійної підготовки. З метою удосконалення цієї діяльності 
важливо використовувати макроекономічний контекст в умовах 
системної підготовки управлінських кадрів. Врахування особли-
востей макроекономічного розвитку дозволить управлінським 
кадрам бути відповідальним за свої рішення, досягати глобаль-
ної конкурентоспроможності організації, країни і самого менедж-
менту. Визначаючи деякі аспекти макроекономічної підготовки 
управлінських кадрів, ми можемо уявити майбутні процеси роз-
витку професійної системи менеджменту. Як зазначає  К. Скін-
нер, – «в п’яту епоху, коли людина і машина можуть породити 
надлюдину, впору задатися питанням: як ці істоти будуть обміню-
ватися цінностями? Це явно буде не грошовий обмін і, можливо, 
навіть не інформаційні транзакції. Цифрові гроші четвертої епохи 
породили універсальну кредитно-банківську систему. Сьогодні 
оцифровані наші доходи і витрати, наше життя і заробіток, наша 
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робота і задоволення. Після того як роботи візьмуть на себе безліч 
наших функцій, а людина освоїть космос, чи будемо ми, як сьо-
годні, приділяти багато уваги управлінню благами і створенню 
матеріальних цінностей – чи можливо займімося філантропією?» 
[12, с. 39–40]. Час, звісно, покаже, але вже сьогодні варто сказати, 
що управлінська професійна діяльність потребує зміни ідеоло-
гії  навчання управлінських кадрів та формування інтегрального 
мислення для прийняття відповідальних рішень. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

В данной статье проведен анализ макроэкономических процессов, влия-
ющих на конкурентоспособность профессиональной системы менеджмента. До-
казывается, что макроэкономическая динамика, которая проявляются в результате 
развития процессов корпоратизации экономики и дальнейшей интеллектуализации 
управленческой деятельности, влияет на характер управленческой деятельности. 
Обращается внимание на необходимость учитывать развитие макроэкономических 
процессов при подготовке управленческих кадров. Обращается внимание, что среди 
таких процессов выделяются механизм корпоративного контроля и корпоративного 
самофинансирования. Приводится характеристика процесса роста интеллектуаль-
ности управленческого труда и процесса капитализации интеллектуальных челове-
ческих ресурсов, что приводит к появлению интеллектуального и управленческо-
го капитала, которые становятся основными факторами конкурентоспособности 
организации в современной рыночной среде. Обращается особое внимание на то, 
что процессы капитализации интеллектуальных человеческих ресурсов становятся 
главными факторами развития управленческой деятельности. Качество менеджмен-
та (эффективность и результативность) создают рыночную конкурентоспособность 
организации в целом. Доказывается необходимость расширения спектра управлен-
ческой деятельности до макроуровня с определением базовых факторов конкурен-
тоспособности профессиональной системы менеджмента и организации в целом. 
Определяются параметры конкурентоспособности корпоративного менеджмента и 
его влияние на развитие процесса профессионализации менеджмента. Обращается 
внимание на необходимость формирования интегрального мышления и системы от-
ветственности управленческих кадров за принятые решения.

Ключевые слова: конкурентоспособность менеджмента; макроэконо-
мические процессы; профессиональная система менеджмента; холдинговая орга-
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лектуальный капитал; управленческий капитал; профессионализация управленческой дея-
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SOME ASPECTS OF MACROECONOMIC 
PREPARATION MANAGEMENT STAFF

This article analyzes macroeconomic processes that affect the competitiveness 
of a professional management system. It is proved that macroeconomic dynamics, which 
are manifested as a result of development of processes of corporatization of economy and 
further intellectualization of management activity, influence the nature of management 
activity. Attention is drawn to the need to take into account the development of macro-
economic processes in the preparation of management personnel. Attention is drawn to 
the fact that such processes determine the mechanism of corporate control over share 
capital and the mechanism of corporate self-financing. Characterization of the process 
of increasing the intelligence of managerial work and the modern formatting of the pro-
cess of capitalization of intellectual human resources, which leads to the emergence of 
intellectual and managerial capital, which become the main factors of competitiveness 
of the organization in the modern market environment. Particular attention is paid to the 
fact that the processes of capitalization of intellectual human resources become the main 
processes of management activity, and their quality (efficiency and effectiveness) create 
the market competitiveness of the organization as a whole. It is necessary to expand the 
range of management activities to the macro level with the identification of the basic fac-
tors of competitiveness of the professional management system and the organization as 
a whole. The parameters of competitiveness of corporate management and its influence 
on the development of the process of professionalization of management are determined. 
Attention is drawn to the need for the formation of integrated thinking and the system of 
responsibility of management personnel for the decisions made.

Keywords: competitiveness of management; macroeconomic processes; pro-
fessional management system; holding organization of management; mechanism of 
corporate control; mechanism of corporate self-financing; capitalization of intellectual 
human resources; intellectual capital; managerial capital; professionalization of manage-
ment activity; quality of management.
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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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Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. 
 
Множинні, повторні та конкуруючі публікації 
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме досліджен-

ня, у більш ніж одному науковому виданні або первинній публікації. Подання статті до 
більш ніж одного наукового видання одночасно розцінюється як неетична поведінка і є не-
прийнятним. 

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше опубліковані статті. 
У випадку, якщо автор у вторинній публікації використовує матеріали попередніх праць, ав-
тор має навести посилання на первинну статтю.  

 
Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні виправлення, скоро-

чення і відхилення статей.  
Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, статистичних даних, 

цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори матеріалів. Рукописи статей та електронні 
носії авторам не повертаються. 
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Оригінальність і плагіат
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а 

якщо автори використовували роботи та / або вислови інших людей, 
вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат.

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є 
неприйнятним.

Множинні, повторні та конкуруючі публікації
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те 

саме дослідження, у більш ніж одному науковому виданні або первин-
ній публікації. Подання статті до більш ніж одного наукового видання 
одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше 
опубліковані статті. У випадку, якщо автор у вторинній публікації ви-
користовує матеріали попередніх праць, автор має навести посилання 
на первинну статтю. 

Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні ви-
правлення, скорочення і відхилення статей. 

Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, ста-
тистичних даних, цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори ма-
теріалів. Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується. 
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надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua

Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: 
сучасна теорія і практика управління» знаходиться на офіційному 
сайті: http://rinek.onu.edu.ua
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