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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.А. КРАТТ, д.е.н., професор,
О.Л. ГЛАЗКОВ
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,
м. Донецьк, Україна
liben50@mail.ru
СПОЖИВЧІ ПЕРЕВАГИ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Здійснено пошук тенденцій формування
споживчих переваг на освітні послуги із підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів. Виявлено
значні коливання в обсягах попиту на неповну і
базову вищу освіту за останні десять років. Відсутність виражених тенденцій у споживчих перевагах свідчить про їхній стохастичний характер. Необхідні орієнтири у формуванні споживчих переваг на освітні послуги, які дозволять поєднувати інтереси індивідуумів, роботодавців і
системи освіти.
Ключові слова: послуги вищої освіти,
споживчі переваги, молодші фахівці, бакалаври,
обсяг попиту
О.А. Кратт, А.Л. Глазков
Потребительские предпочтения услуг
высшего образования
Осуществлён поиск тенденций формирования потребительских предпочтений на образовательные услуги по подготовки младших специалистов и бакалавров. Выявлены значительные колебания в объёмах спроса на неполное и
базовое высшее образование за последние десять
лет. Отсутствие выраженных тенденций в потребительских предпочтениях свидетельствует
об их стохастическом характере. Необходимы
ориентиры в формировании потребительских
предпочтений на образовательные услуги, которые позволят сочетать интересы индивидуумов,
работодателей и системы образования.
Ключевые слова: услуги высшего образования, потребительские предпочтения, младшие
специалисты, бакалавры, объём спроса
O.A. Kratt, O.L. Glazkov
Consumer preferences of services of higher
education
The search of tendencies of forming of consumer preferences is carried out on educational services for preparations of junior specialists and bachelors. Considerable vibrations are exposed in the
volumes of demand on incomplete and base higher
education for the last ten years. Absence expressed
tendencies in consumer preferences testifies to their
stochastic character. Orienteer is needed in forming

of consumer preferences on educational services,
which will allow to combine interests of individuals,
employers and system of education.
Keywords: services of higher education, consumer preferences, junior specialists, bachelors, volume of demand

Останнє десятиліття минулого століття,
початок нинішнього ознаменувалися значним
зростанням попиту на послуги вищої освіти
(далі – ПВО). Вперше стикаючись із проблемою вибору професійного поля, індивідуум ретельно обмірковує цей крок, бо вірить, що
обирає професію на все життя. У потенційних
споживачів є декілька варіантів здобути першу
в житті вищу освіту. Особи, що мають базову
загальну середню освіту, мають можливість
поступити до вищого навчального закладу (далі – ВНЗ) для здобуття неповної вищої освіти.
Останнє припускає отримання у стінах ВНЗ
повної загальної середньої освіти. Молоді люди, що здобули в середній школі повну загальну середню освіту, можуть поступити до ВНЗ
на навчання за програмою підготовки базової
вищої освіти. Незважаючи на персоніфікований характер вибору майбутньої професії, існують тенденції, що відображають спільне у
споживчих перевагах. Так, для українського
професійного співтовариства стає нормою наявність декількох вищих освіт. Вибір першої
вищої освіти принципово відрізняється від всіх
наступних відносно як особистості, так і суспільства. Тому це заслуговує на окремий розгляд. Для вищої школи ця проблема є надто важливою, бо від її розв’язання залежить не тільки діяльність закладів, але і кар’єра кожного
викладача.
Із кожним роком ВНЗ усе активніше
впливають на споживчий вибір. Знання тенденцій споживчого вибору дозволить ВНЗ поліпшити агітаційну роботу. Якщо припустити,
що абсолютна більшість молодих людей

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

© О.А. Кратт, О.Л. Глазков, 2014

6

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

оберуть вступ до ВНЗ на основі базової загальної середньої освіти, то цей споживчий вибір
має життєво важливе значення для середньої
школи. Отже, на одній чаші терезів інтереси
вищої школи, на другий – середньої, а як гиря
– перший споживчий вибір. Для системи освіти і суспільства загалом ця дилема вельми актуальна. Чи повинні система освіти або суспільство впливати на цей вибір, щоб не допустити переваги однієї чаші терезів? Відповідь на
запитання базується на знаннях тенденцій
першого споживчого вибору, які представлено
у цій публікації.
Останніми роками риторика відносно
проблем вищої освіти стає все більш критичною. На думку О. Козієвської, вища школа
України переживає складні часи. Вона звертає
увагу на розширення системи вищої освіти
(далі – СВО) у ході структурної реформи
1991 р. за допомогою поглинання «середньої
спеціальної освіти». На думку автора, ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації необґрунтовано були віднесені до вищої освіти, що привело до її масовості. У свою чергу, масовість вищої освіти знизила її соціальну та індивідуальну цінність [3,
с.49, 52, 53]. Спираючись на експертні оцінки,
В. Сацик визнає, що загальна ситуація в українській СВО характеризується проблемними
чинниками Він говорить, що за роки незалежності істотно збільшилася кількість закладів,
які пропонували освітні послуги [9, с.84].
О. Куклін називає інтенсифікацію одним із
спрямувань складного нелінійного процесу
трансформації вищої освіти України. Інтенсифікація виявилася у збільшенні загального числа ВНЗ і контингенту студентів, що свідчить
про розширення доступності вищої освіти [4,
с.30-33]. Розширення мережі університетів і
збільшення
числа
студентів,
відзначає
Б. Кларк, було властиво європейській вищій
освіті 1950-х – початку 1960-х рр. На прикладі
британських університетів Уоріка і Стратклайда, технічних університетів Твенте (Голландія)
і Чалмерс (Швеція) й Університету Йоенсуу
(Фінляндія), автор переконує, що число абітурієнтів і студентів є доказом комерційної успішності закладу [2]. Д. Бок акцентує увагу на
дистанційному навчанні через Інтернет, яке
зробило професійну освіту масовою у світовому масштабі [1, с.107-119]. Б. Рідінгс ототожнює сучасний університет із бюрократичною
організацією, прагнучою до досконалості. Трактуючи «досконалість» як базовий принцип діяльності навчального закладу, автор розглядає
проблему вибору споживачами навчального

закладу [8, с.39-51]. Аналіз публікацій дозволяє констатувати: по-перше, стурбованість
українських фахівців тяжким станом вітчизняної СВО; по-друге, негативне ставлення до масового характеру вищої школи як вітчизняних,
так і західних фахівців; по-третє, як правило,
для характеристики вищої освіти використовуються показники кількості ВНЗ і контингенту студентів відносно рівнів акредитації (українських публікаціях) і провідних університетів
(у зарубіжних). Українська СВО стала частиною світового освітнього простору. Масштаб
залученості суспільства в освітній процес дозволяє констатувати, що вища освіта перейшла
на новий етап розвитку, коли від споживчого
вибору залежить успіх як національної економіки, так і суспільства загалом. Від того, наскільки суспільство здатне управляти і скеровувати споживчий вибір ПВО, можна судити про
зрілість суспільно-економічних процесів. Слід
визнати, що до теперішнього часу питання,
пов’язані із споживчим вибором, залишалися
без належної уваги.
Мета публікації – довести необхідність і
можливість виявлення тенденцій у першому
споживчому виборі послуг вищої освіти, що
дозволить підвищити результативність агітаційної роботи ВНЗ і середньої школи, а також
послужить аргументацією на користь доцільності орієнтації вибору на потреби роботодавців у кваліфікованих кадрах.
Слід погодитися з О. Козієвською, що
правильне визначення координат сприяє розвитку СВО України. Необхідний аналіз сучасних параметрів вищої освіти, чинників, що їх
зумовили, з позицій ретроспективного підходу
[3, с.50]. Виявлення тенденцій у першу чергу
передбачає визначення просторово-часової
структури дослідження. Оскільки абсолютна
більшість абітурієнтів вибирають ВНЗ у межах
області, то слід територіально обмежитися локальним ринком ПВО Донецької області (далі
– ринок). Для розпізнавання сучасних тенденцій достатньо останнього десятиліття, із 20042005 по 2013-2014 навчальні роки.
Інформаційну базу дослідження складають відомості, що містяться у формі державного статистичного спостереження № 2-3 нк
«Звіт вищого навчального закладу на початок
20__ /__ навчального року». Також використано статистичні дані, наведені в офіційних джерелах інформації [10].
Споживча перевага ПВО на першому
етапі професійного становлення являє собою
вибір між освітнім рівнем «неповна вища осві-
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та», який реалізується за допомогою програми
підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня
(далі – ОКР) «молодший спеціаліст» (далі –
«мс») і рівнем «базова вища освіта», якій відповідає ОКР «бакалавр» (далі – «б») [5]. По суті, споживачі вибирають між двома програмами, а, значить, споживча перевага ідентична
попиту на «мс» і «б». Б. Рідінгс переконаний,
що «питання доступу до вищої освіти виноситься за дужки», а «фінансова доступність
або реальна грошова вартість стає одній з категорій, що впливають на індивідуальний вибір»
[8, с.48]. Щоб уникнути громіздкості словесних конструкцій, використано символи «мс» і
«б», управління якими передбачає жіночий рід
(програма) у відповідному відмінку.

7

Споживча перевага набуває абсолютної і
відносної форм. Так, О. Куклін оперує абсолютними і відносними показниками контингенту
студентів [4, с.31]. Абсолютна перевага набуває форми обсягу попиту на «мс» або «б». Обсяг попиту на «мс» відображає показник «число осіб, зарахованих на навчання за програмою
підготовці ОКР «молодший спеціаліст» в і-ому
році» ( Ciмс ), а на «б» – «число осіб, зарахованих на навчання за програмою підготовці ОКР
«бакалавр» у і-ому році» ( Ciб ). Різниця Ciб і
Ciн ( Ci ) відображає превалювання спожив-

чих переваг, тобто Ci = Ciб - Ciмс (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка споживчих переваг на ПВО у розрізі ОКР
Відрізок досліджуваного періоду
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ciмс

25375

24194

22533

21149

16285

12304

20735

16171

15298

14534

У середньому за
період
18858

Ciб

30628

30303

29887

30594

25747

21555

21064

14754

17746

16624

23890

Ci

5253

6109

7354

9445

2090

5032

-6,87

-6,14

-5,40

-4,99

-3,22

ц
Т пр
Сiб

-1,06

-1,37

2,37

-1417
22,01
29,96

2448

-4,65

9251
24,45
16,28

329

ц
Т пр
Сiмс

9462
23,00
15,84

20,28

-6,32

-5,61

Показник

Дані табл. 1 констатують абсолютне превалювання попиту на «б» на дев’яти з десяти
часових відрізках. Протягом періоду попит кардинально змінювався, що дозволило виділити
три інтервали. Для першого (з 2004 по 2009
рр.) характерне поступальне збільшення Ci .
Причиною цього у 2005, 2006 і 2008 рр. були
вищі темпи скорочення попиту на «мс», ніж на
«б». Якщо в 2005 і 2006 рр. темпи скорочення
Ciб становили відповідно -1,06% і -1,37%, то
у 2008 і 2009 рр. попит на «б» знизився на
-15,84% і -16,28% відповідно. Одночасно значно змінилися темпи падіння Ciмс : до -24,45% у
2008 р. і -24,45% у 2009 р. Примітно, що
2007 р. відрізнявся від попередніх трьох і подальших двох років незначним (2,37%), але
збільшенням попиту на «б». Якщо C05 > C04
на 856 осіб, C06 > C05 на 1245, то
C07 > C06 на 2091 особу. У результаті у
2008 р. значення Ci досягло максимуму, кот-

68,52
-2,28

рий перевищував значення у 2004 р. на 80,12%.
У 2004 р. частка Ci у Ciмс складала 20,70%, а
у 2009 р. – 75,18%, тобто попит на «б» поступово заміщував попит на «мс». Підтвердженням є максимальний за період темп зниження
Ciмс у 2009 р. і мінімальне значення прийнятих
на «мс» (12304 осіб). Отже, перші шість років
споживчі переваги однозначно були на боці
«б», котра витіснила неповну вищу освіту. Дана ситуація могла бути обумовлена як падінням престижності «мс», так и успішною пропагандою ВНЗ базової вищої освіти. Д. Бок
констатує зацікавленість університетської адміністрації у залученні студентів, а, виходить, і
у задоволенні їх потреб [1, с.44]. Іншої думки
дотримується Б. Кларк, котрий вказує на свідоме скорочення університетами контингенту
студентів, що за допомогою змагальності дозволить підвищити якість підготовки. Досягнувши високого рівня востребуваності ПВО,
європейські університети все більше уваги
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приділяють престижу, що дозволить підвищити востребуваність випускників на ринку праці
[2, с.66, 100]. Цілком імовірно, немаловажне
значення для споживчого вибору повинен мати
низький попит роботодавців на молодших спеціалістів. Не варто виключати також щорічні
особливості у правилах прийому.
Другий інтервал охоплює 2010 і 2011 рр.
У 2010 р. мав місце апофеоз ринкового хаосу,
оскільки важко піддається логічному поясненню зростання на 68,52% числа абітурієнтів, що
обрали «мс». Те, що у 2010 р. на 8431 особу
було більше, ніж у попередньому році, серед
тих, хто віддав перевагу «мс», доводить наявність обставин, що надають сильну дію на
споживчі переваги. Пошук причин даних обставин для сьогодення і майбутнього менш важливий, ніж факт їх наявності. Обставини, як
правило, не повторюються, а, значить, їх
з’ясування доцільне лише з історичних позицій. Попит на «б» у 2010 р. трохи знизився
(-2,28%) у порівнянні з попередніми двома роками, що підтверджує припущення про відсутність якого-небудь регулювання попиту на
ПВО.
Значення C10 є передвісником значення
C11 . Якщо у 2010 р. до мінімуму скоротилася
різниця в попиті на користь «б» (329 осіб), то в
2011 р. різниця була на користь «мс»
(1417 осіб). Темпи скорочення попиту на «б»
ц
ц
( Т пр
С11б ) були вище, ніж на «мс» ( Т пр
С11мс ). Отже, 2010 р. був тріумфальним для вищої і катастрофою для середньої школи, оскільки вона
не долічилася учнів старших класів. Необхідно
враховувати, що у структурі Ciб немало осіб,
що здобули неповну вищу освіту і побажали
продовжити навчання за програмою «б». Оскільки тривалість програми «мс» на основі базової середньої освіти складає три роки, то значення Ciб у 2011 р. обумовлене значним скороченням попиту на «мс» у 2008 р. (-23,00%).
Отже, виділення другого інтервалу підтвердило стохастичний характер еволюції споживчих
переваг. Подібного роду обставини переконують у тому, що абсолютного домінування попиту на «б» не може бути в принципі. У той
самий час, об’єктивною детермінантою абсолютних переваг є демографічна ситуація, оскільки у 2011 р. кількість випускників середньої
школи ІІ ступеня (основна школа) у чотири рази перевищувало число випускників школи ІІІ
ступеня (старша школа) [10, с.356]. Необхідно
виходити з того, що попит на ПВО має верхню

межу, тобто якщо на одну освітню програму
він збільшується, то на іншу зменшується. При
цьому не слід ігнорувати попит на кваліфікованих робітниках. Наявність інтервалів дозволяє засумніватися в наявності закономірностей
розподілу попиту між професійними освітніми
програмами. Діє «невидима рука» регулювання попиту.
Третій інтервал охоплює 2012 і 2013 рр.
Для 2012 р. характерна різка зміна споживчих
переваг на користь «б», про що свідчить різке
ц
збільшення значення Т пр
Сiб (20,28%) при скоц
роченні Т пр
Сiмс (-5,40%). У 2013 р. попит на

«б» скорочувався більш швидкими темпами
(-6,32%), ніж попит на «м» (-4,99%), а, отже,
значення Ci зменшилося. Таким чином, на
третьому інтервалі співвідношення між Ciмс і
Ciб змінилося на користь «б». Слід зазначити,
що мав місце стрімкий перехід з одного стану
в інший.
Стало бути, динаміка абсолютних значень споживчих переваг ПВО демонструє їх
коливання у бік одного з ОКР з різною амплітудою. О. Куклін говорить про очевидне, коли
пояснює максимум контингенту студентів у
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у 2003-2004 навчальному році і подальше його зниження демографічною ситуацією [4, с.31]. Якщо демографічна ситуація є об’єктивним чинником, то
споживчий вибір – умовно суб’єктивним, який
безладно перерозподіляє контингент студентів,
що скорочується, між «мс» і «б». Умовність
полягає в тому, що співвідношення між ОКР
повинно детермінуватися пропорцією робочих
місць
відповідного
рівня
кваліфікації.
О. Козієвська справедливо відзначає зростання
виключно кількісних показників розвитку СВО
на тлі загальної економічної і політичної криз
[3, с.53]. Це означає слабкий взаємозв’язок
споживчих переваг ПВО з попитам на локальному ринку праці. Здійснюючи перший в своєму житті вибір професії, споживачі більшою
мірою керуються власним баченням ситуації
на локальному ринку праці або оцінкою власних можливостей.
Відносну споживчу перевагу ілюструє
частка попиту на «мс» або «б» в обсязі потенційного попиту на відповідний ОКР. Для обчислення потенційного обсягу попиту на «мс»
необхідно врахувати, що вибір здійснюється як
особами з базовою загальною середньою освітою, так і тими, хто має повну загальну середню освіту [6]. Отже, загальний обсяг потенцій-
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ного попиту на «мс» ( Пiзаг ) може бути обчисленим за формулою:
Пiзаг = Пiб + Пiп ,
де Пiб – число потенційних споживачів із базовою загальною середньою освітою;
п
Пi – число потенційних споживачів із повною загальною середньою освітою.
Частина осіб після закінчення середньої
школи ІІ ступеня продовжує навчання у школі
ІІІ ступеня для здобуття повної загальної середньої освіти [7]. Ті, хто не побажав продовжити навчання у старшій школі, є потенційними
споживачами «мс». За цією логікою, для обчислення Пiб використано формулу:
Пiб = Вiб – Вiп 2 ,

де Вiб – число осіб, що закінчили основну
школу в і-ому році;
п
Вi  2 – число осіб, що закінчили старшу
школу в і+2-ому році.

9

Наявність обставин, за яких особи, що не
побажали продовжити навчання у середній
школі ІІІ ступеня, вибирають «мс», підтверджує потенційний характер Пiб . Осіб, що не
побажали навчатися за «б», також слід розглядати як потенційних споживачів «мс». Тому
для обчислення Пiп використано формулу:
Пiп = Вiб - Ciб .

Потенційними споживачами «б» є особи
з повною загальною середньою освітою, тобто
ті, хто закінчив старшу школу в і+2-ому році
( Вiп ) [6]. Відносну востребуваність реальними
споживачами «мс» демонструє показник «частка Ciмс у Пiзаг » ( Д iмс ), а «б» відображає показник «частка Ciб у Вiп » ( Д iб ). У табл. 2 подано динаміку відносних споживчих переваг
ПВО в розрізі ОКР [10, c.356].

Таблиця 2
Динаміка споживчих переваг ПВО у розрізі освітніх рівнів
Показник
Рік

Вiб

Вiп

Пiб

Пiп

Пiобщ

Д iн

Д iб

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

58800
54600
50500
46400
46100
12900
50500
38900
34600

45200
43100
39700
37400
34500
30900
28700
9700
27100

19100
17200
16000
15500
17400
3200
23400

14572
12797
9813
6806
8753
9345
7636
-5054
9354

33672
29997
25813
22306
26153
12545
31036

75,36
80,65
87,29
94,81
62,27
98,08
66,81

67,76
70,31
75,28
81,80
74,63
69,76
73,39
152,10
65,48

Слід зазначити, що на п’яти відрізках
(2004-2007 рр. і 2009 р.) Пiб < Ciмс а, значить,
«мс» обирали абітурієнти, що мають базову
середню освіту. У вказані роки Д iмс > Д iб , тобто переваги потенційних споживачів були на
боці «мс». Значення Д 09мс було максимальним,
б
оскільки значення В09
у декілька разів менше,
ніж в попередній і подальший роки. У 2008 і
2010 рр., навпаки, Пiб > Ciмс що свідчить про те,
що випускники середньої школи ІІ ступеня визнали за краще продовжити навчання у старшій середній школі. Примітно, що саме у ці

роки Д iмс < Д iб , тобто споживачі віддали перевагу «б».
Значення Д11б (152,10%) свідчить про те,
що «б» обрало більше осіб, ніж закінчили старшу середню школу у 2011 р. Це пояснюється
вступом на «б» осіб, що закінчили старшу середню школу в попередні роки. Дана обставина вельми красномовно характеризує споживчі
переваги першого вибору: якщо споживачам
надається ще шанс вибирати, то 50% із них
скористаються наданою можливістю. Питання
в тому, який ОКР і професію вони виберуть
удруге. Але якою б не була відповідь, очевидно, що їх вибір буде іншим, інакше б вони не
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зважилися на настільки відповідальний крок.
З одного боку, мінімальне за період значення Д iб (65,48%) у 2012 р. дозволяє передбачити, що споживачі розчарувалися у «б», а, з
іншого, збільшення попиту на 20,28% переконує у зворотному. Слід звернути увагу, що
В11б > В12б на -11,05%, а попит на «мс» скоротився на 5,40%. Це дозволяє передбачити, що відносна споживча перевага «мс» у 2012 р. вища
ніж у 2011 р. У 2013 р. попит на «б» скоротився більше (на 6,32% ), ніж попит на «мс» (на
4,99%), що зменшило різницю між ними
( C12 > C13 на 358 осіб). Дана ситуація дозволяє допустити, що значення Д13н буде вище,
ніж у попередньому році, тобто відносна востребуваність «мс» цілком може збільшуватися.
Викладене дозволяє зробити такі висновки. По-перше, аналіз абсолютних і відносних
значень споживчих переваг ПВО довів наявність відмінностей у попиті на програми підготовки «мс» і «б». На більшості відрізків споживачі ПВО віддавали перевагу базовій вищій
освіті. Усе це вже стало новітньою історією в
розвитку локального ринку ПВО. По-друге,
наявність трьох різнорідних інтервалів у характері попиту впродовж десяти років демонструє відсутність виражених тенденцій у споживчих перевагах. Ситуація у 2011 р. є доказом того, що вони не завжди відображають
дійсні потреби. По-третє, споживчі переваги
ґрунтуються не на конкретній інформації про
потреби ринку праці у фахівцях відповідної
кваліфікації, а на суб’єктивній інтерпретації
обмежених за якістю й обсягом відомостей.
Дана обставина обумовлює стохастичний характер динаміки і співвідношення обсягів попиту на «мс» і «б». По-четверте, висока амплітуда коливань споживчих переваг констатує
відсутність механізмів, які б формували споживчі переваги. ВНЗ і середня школа за допомогою агітації і пропаганди відіграють значну
роль у формуванні переваг, але при цьому керуються власними інтересами. Роботодавці, які
безпосередньо зацікавлені в майбутніх випускниках, не мають важелів дії на вибір індивідуумами своєї першої в житті професії. Держава в особі профільного міністерства й органів, сприяючих зайнятості населення, не повною мірою усвідомила свою місію у формуванні споживчих переваг. Місія полягає у
створенні дієвих інструментів виявлення і систематизації потреб роботодавців у кадрах відповідної кваліфікації для подальшого інформування системи освіти та індивідуумів. Авто-

ри і надалі передбачають зосередити увагу на
вивченні якісних і кількісних змін споживчих
переваг у розрізі напрямів підготовки і спеціальностей.
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ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ФАНДРАЙЗИНГ В УКРАЇНІ
У статті досліджено проблему виникнення і розвитку благодійних організацій, які надають у сфері освіти та науки фінансову допомогу
у формі грантів та благодійних пожертв;
обґрунтовано благодійницьку діяльність як форму залучення зовнішнього фінансування закладів
освіти і науки; виділено форми благодійницької
діяльності: індивідуальний і організаційний фандрайзинг; узагальнено досвід освітнього та наукового фандрайзингу в Україні в ХІХ-ХХ ст.
Ключові слова: благодійницькі організації,
освітній та науковий фандрайзинг, зовнішнє
фінансування,
індивідуальний
фандрайзинг,
організаційний фандрайзинг
Т.М. Боголиб
Образовательный и научный фандрайзинг в
Украине
У статье исследована проблема возникновения и развития благотворительных организаций, оказывающих в сфере образования и науки
финансовую помощь в форме грантов и благотворительных пожертвований; обоснованно
благотворительную деятельность как форму
привлечения внешнего финансирования учреждений образования и науки; выделено формы благотворительной деятельности: индивидуальный
и организационный фандрайзинг; обобщен опыт
образовательного и научного фандрайзинга в
Украине в XIX-XX вв.
Ключевые слова: благотворительные организации, образовательный и научный фандрай-

зинг, внешнее финансирование, индивидуальный
фандрайзинг, организационный фандрайзинг
T.M. Bogolib
Educational and research fundraising in Ukraine
The article deals with the problem of the origin and development charities that provide for education and science of financial assistance in the form
of grants, charities justified as a form of external financing institutions of education and science; isolated forms of charitable activities: individual and
organizational fundraising, education and the experience research fundraising in Ukraine in the nineteenth and twentieth centuries.
Keywords: charitable organizations, educational and research fundraising, external funding,
individual fundraising, organizing fundraising

В умовах розвитку інноваційної, нової
економіки освіта і наука являються основою,
що забезпечує рух вперед, ріст ВВП, конкурентоспроможність у глобалізованому світі. Досить часто економісти називають сучасне суспільство, суспільством знань, а економіку,
економікою знань. В економіці знань не речі,
рухоме і нерухоме майно, не природні, в тому
числі енергетичні ресурси складають головні
багатства. Вони поступаються місцем новому
пріоритету – інформації і інтелекту, знанням і
науковим розробкам. Вперед прориваються
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країни, які орієнтуються не на видобуток корисних копалин, навіть на їх великі запаси, не на
їх переробку, а ті країни, де знання і наукові розробки, інноваційні технології і модернізаційні
проекти відіграють головну роль, на ринках
збуту є головним товаром. Стратегічна мета
України – побудова такого суспільства. Проте,
успіхи залежать від фінансових ресурсів. На
жаль, гідне фінансування сфери освіти і науки
сьогодні не забезпечено в Україні. Законодавчо
визначені нормативи фінансування освітньої
галузі на рівні 10% ВВП в Законі України «Про
освіту» [5] та науки на рівні 1,7% ВВП у Законі
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [4], але цей рівень не був досягнутий за
роки незалежності. Найвищі показники фінансування освіти склали 7,2% ВВП (2010 р.), науки – 1,01% ВВП (2008 р.).
Якщо дослідити структури витрат на
освіту та науку в Україні: 73% – це кошти загального і спеціального фонду Державного
бюджету України та місцевих бюджетів [9]. Не
отримав широкого розвитку світовий досвід
багатоканальності фінансування. Багатоканальність фінансування освітніх і наукових установ
включає в себе благодійність, або, як використовується за кордоном, термін «фандрайзинг»,
що є значним за питомою вагою джерелом фінансування освіти і науки. Узагальнивши зарубіжний досвід, ми також апелювали до досвіду українських благодійників в галузі освіти і
науки ХІХ-ХХ ст.
Зазначену проблему ми дослідили і внесли свої пропозиції, які дозволять значно розширити джерела фінансування освіти і науки і
наблизити рівень їх фінансування до законодавчо визначених обсягів.
Науковий інтерес до зарубіжного досвіду
вищої школи щодо багатоканальності фінансування освітніх і наукових інституцій існував
завжди. Так співробітники російського Дослідницького центру проблем якості підготовки
фахівців
К.Н. Цейкович,
Л.М. Тарасюк,
Н.І. Давидов і О.Л. Ворожейкіна ще на початку
90-х років ретельно вивчили проблеми, з якими зіштовхнулася зарубіжна вища школа наприкінці минулого століття. У цій колективній
монографії розглянуто пошук шляхів вирішення цих проблем, зокрема фінансування наукових і освітніх установ [11]. Минуло десять років і в іншій колективній монографії розкрито
питання щодо побудови ринкової системи
освітніх відносин у громадянському суспільст-

ві. Проаналізовано моделі ринку освіти у країнах Західної Європи та США, а також передумови формування і розвитку освітніх відносин
у сучасній Росії [8]. С.В. Грачев і
О.О. Городнова розглядають світовий і пріоритети досвід розвитку дослідницьких університетів, посилаючись на точки зору таких відомих західних авторитетів як К. Камерон,
Р. Кларк, М. Коган, К. Ерроу, М. Хаммер,
Р. Хизрич [3]. В Україні проблема освітнього і
наукового фандрайзингу як окрема проблема
не досліджувалась. Дослідження даної проблеми з більшим акцентом на український досвід ХІХ-ХХ ст. дозволить розширити багатоканальність фінансування освіти і науки, на
новий рівень піднести освітній і науковий фандрайзинг. Все це сприятиме розв’язанню проблеми фінансування освітніх і наукових установ.
Мета дослідження полягає у обґрунтуванні значення освітнього та наукового фандрайзингу як одного із вагомих джерел багатоканальності фінансування освітніх та наукових
установ.
В умовах розвитку постіндустріального
суспільства, економіки знань фандрайзинг являється новим явищем. Його виникнення і розвиток пов’язані із появою на українському ринку благодійних організацій, які надають фінансову допомогу у формі грантів. Це слово міцно
увійшло в сучасну мову, але його зміст до кінця залишився незрозумілим.
Російські вчені М.А. Юндина і А.В. Зотова виділяють дві форми залучення зовнішніх
джерел фінансування: індивідуальний і організаційний фандрайзинг. До сфери індивідуального фандрайзингу вони відносять стипендії на
навчання, стажування або підвищення кваліфікації, гранти на індивідуальні дослідження.
Вони, як правило, надаються реципієнту безповоротно на певну ціль. До галузі організаційного фандрайзингу відносяться конкурси
проектів, серйозні науково-технічні розробки,
інноваційні дослідження [8, с. 372].
Вивчивши наукові підходи зарубіжних
вчених ми підтримуємо думку наших російських колег, щодо обґрунтування понять індивідуального і організаційного фандрайзингу і
щодо їх освітнього, і наукового змісту.
Загальні принципи діяльності в обох галузях багато в чому однакові, на рівні організацій проявляються деякі важливі відмінності.
Як правило, в якості професійного фандрайзингу мається на увазі перш за все організаційний, адже саме для організації залучення зов-
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нішніх коштів являється важливим елементом
її ділового життя.
Мета людини, яка прагне отримати
грант, полягає не в самому гранті, а в пошуку
можливостей для реалізації певного проекту,
ширше – для виконання певної задачі. Тобто
простір фандрайзингу – це простір цілей. Саме
тому грант визначається як «цільова фінансова
дотація».
Фандрайзинг являється особливим видом
менеджменту, в якому важливу роль відіграють відносини між людьми і можливості організації-реципієнта. В Україні є небагато досвідчених менеджерів, які працюють в освітній і
науковій галузях.
У залученні зовнішнього фінансування є
свої правила, які забезпечують успіх в такій
нелегкій справі як отримання гранту. Зрозуміти принципи фандрайзингу можна лише проаналізувавши, які обов’язки виконує фахівець
по фандрайзингу.
По-перше, це пошук інформації про можливі джерела фінансування. Переваги завжди
належать тій організації, яка відома грантодавцю і проявляє активність у відносинах з ним.
По-друге, сьогодні у всіх фондів і організацій існують Інтернет-сайти, на яких регулярно публікуються оголошення про надання грантів на дослідження, організаційні проекти або
фінансування інновацій.
По-третє, дуже важливо в очах потенційного грантодавця представити організацію,
особу, грамотно скласти заяву або бізнес-план
проекту.
Фактори, які впливають на успішність
фандрайзингової компанії:
позитивний імідж організації, сформований в ході спілкування із представниками організації-донора;
досвід роботи з іншими благодійними
організаціями, досвід наукової співпраці з бізнес-структурами;
наявність серед членів організаціїреципієнта відомих політичних або культурних діячів;
якісно складений проект;
особисті якості спеціаліста по фандрайзингу, уміння розповідати і переконувати.
Розвиток фандрайзингу в Україні. В
Україні слово «фандрайзинг» асоціюється переважно із отриманням грантів від іноземних
фондів і благодійних організацій. До недавнього часу в Україні, як і в інших країнах СНД організації-грантодавці не володіли досвідом і
ресурсною базою, відмінно від західних фон-
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дів. Умови діяльності національних благодійних фондів були несприятливими. Нині українські фонди не володіють значними ресурсами,
користуються підтримкою великих західних
фондів, тому виконують їх цільові установки.
Крім фондів фандрайзинг входить у коло
інтересів комерційних організацій, які надають
кошти для проведення робіт, результати яких
необхідні для фінансування сторони.
Партнерство НДІ, ВНЗ і бізнесу являється важливим для України в умовах розвитку
постіндустріального суспільства, економіки
знань.
За кордоном значна частка доходів від
залучення зовнішніх коштів формується за рахунок капіталу. В Україні ситуація інша, приватні фірми не мають вільного капіталу для
фінансування некомерційних проектів, а тим
паче для прямої благодійності.
Законодавчо непередбачено податкові
пільги для грантодавців, тому вони не мають
переваг, які мають грантодавці і благодійники
за кордоном.
Розвиток фандрайзингу за кордоном. Відлагоджена система грантів освітнім і науковим організаціям існує у США. У США гранти
отримують під конкретні дослідження або на
навчання. Розвинута система державних грантів від федеральних органів влади (наприклад,
Комітет з енергетики може видати грант на деякий дослідницький проект в галузі атомної
енергії; основні федеральні агентства, які
представляють гранти – Національний Науковий фонд і Національний Інститут Здоров’я;
гранти надають також Фонд Форда або Рокфеллера). До речі в Росії Фонд Форда найбільш
активний, щодо надання грантів науковим і
освітнім установам. Звертає на себе увагу залучення благодійних коштів бізнес-структур і
приватних осіб. У США університети отримують до 30% коштів у вигляді грантів, 10% –
гранти на навчання, 25% благодійних коштів
бізнес-структур і приватних осіб. Для України
цікавим має бути досвід роботи асоціацій випускників американських університетів, які не
тільки відстежують життєві траєкторії випускників, але і проводять з ними систематичну
роботу зі збору благодійних коштів.
У Росії найбільшими джерелами зовнішнього фінансування є західні фонди. Самі великі: фонд «Нова Євразія» та «Фонд Форда»
[6]. Більшість російських грантодавців належить до організацій, які прямо або побічно належать до державних структур. При цьому
держава відіграє значну роль в їх створенні і
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фінансуванні. На частку громадських фондів і
організацій приходиться тільки 26% всіх грантодавців [8, с. 381].
Протягом 1999-2002 рр. у Росії з’явилися
перші приватні фонди – це фонд В. Потаніна,
фонд
«Открытая
Россия»,
створений
М. Ходорковським і його партнерами по бізнесу, фонд громадянських свобод Б. Березовського. Ці фонди створені за кошти їх засновників, вони відповідають зарубіжним стандартам, кошти виділяються на розвиток освіти,
науки, молодіжні проекти і захист прав людини (до 60% фінансують освітні і наукові установи).
Розвиток благодійності в Україні в XVIIXX ст. В Україні благодійність набула свого
розвитку з часів Київської Русі. Гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа,
Кирило Розумовський сприяли поширенню
освіти,
зокрема
становленню
КиєвоМогилянської академії, Чернігівського та Переяславського колегіумів, будували власним
коштом приміщення, опікувалися здібними
молодими людьми, посилаючи їх на навчання
до найкращих європейських університетів.
Благодійництво, або, як казали римляни, меценатство, набуло особливого поширення серед
шанованих багатих і дуже знаних українців.
Меценати Тарнавські, Григорій Галаган, родина Симиренків, Євген Чикаленко, батько і син
Рильські, брати Бродські, кілька поколінь Терещенків будували школи, реальні і ремісничі
училища, фінансували їх діяльність, допомагали розумним і талановитим дітям здобути вищу освіту [10].
Благодійниками були педагог Сергій
Грушевський та його син Михайло (перший
всеукраїнський Президент). Сергій Грушевський заповів збудувати на його капітал реальне
училище для дітей робітників, яке й було споруджено на київській Куренівці, а Михайло заснував у Львові на кошти з власних гонорарів
фонд для студентів і молодих ученихісториків. Михайло Лисенко за гроші, які громадськість зібрала до ювілею композитора задля поправки його здоров’я, відкрив у Києві
музично-драматичну школу. Козацький нащадок Василь Горленко – один із найбільших
спонсорів на Публічну бібліотеку (нині Парламентську).
Князь Василь Констянтин Острозький заснував школи по містах і містечках та Острозьку Академію і подарував її багату бібліотеку.
За свій кошт відсилав в Європу найкращих випускників академії, які продовжували навчання

у Падуї, Венеції, Варшаві, Кельні.
Петро Конашевич-Сагайдачний допомагав у спорудженні Київської колегії, яка згодом перетворилася в Києво-Могилянську академію. Будував школи. Заповів гроші на їх
утримання.
Петро Могила у 1631 р. відкрив Лаврську школу, яка злилася з братською і перетворилася на колегію за типом вищих західноєвропейських шкіл. Петро Могила був протектором колегії. Іван Мазепа опікувався літературою, наукою, освітою, мистецтвом. Завдяки
Гетьману, Київський колегіум у 1701 р. отримав статус «академії». Для цього навчального
закладу він виділяв постійно кошти.
Іван Скоропадський заснував пансіон
для підготовки народних учителів, учнями
цього закладу могли стати тільки сільські діти,
кращі випускники сільських училищ (м. Прилуки). Всі вони були на особистому забезпеченні І. Скоропадського. Потім Скоропадський
заснував перше в місті жіноче початкове училище. При його фінансовому сприянні було відкрито безліч шкіл і гімназій.
Микола Терещенко фінансово підтримував Перше комерційне училище, Політехнічний інститут, Києво-Подільську жіночу гімназію. Іван Харитоненко виділяв величезні суми
на благодійництво. Завдяки йому побудовані
Сумський дитячий притулок, гуртожиток для
студентів Харківського університету, Харківське духовне училище, Сумське духовне училище.
Євген Чикиленко вважав благодійність
найголовнішою справою свого життя. У нього
був принцип: «Треба любити Україну не лише
до глибини душі, а й до глибини власної кишені». Зробив багато для розвитку української
мови. Допоміг у будівництві Академічного дому для студентів-українців
у Львові
(25 тис. крб.) [7].
Могилевцев Семен зробив багато для розбудови Києва за власний кошт. Благодійність у
створенні Київського політехнічного інституту,
Педагогічного
університету
ім.
М. Драгоманова, педагогічного музею. Лазар
Бродський – благодійник, займався цукровою
промисловістю. Багато коштів витрачав на благодійність. На його кошти утримувалися установи Єврейської освіти, фінансував Бактеріологічний інститут, був одним із ініціаторів і спонсорів будівництва в Києві Політехнічного інституту. Родина Алчевських опікувалася будівництвом недільних шкіл у Сумах та інших містах, фінансувала їх діяльність. Під керівницт-
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вом Алчевської створені навчальні посібники,
які схвально сприйняла прогресивна громада.
Андрій Шептицький заснував і повністю
фінансував діяльність першої української фахової господарської школи у Західній Україні,
опікувався «Просвітою», при якій у 1910 р. було засновано однорічну рільничу школу. Школі було надано приміщення для навчання і господарські споруди. А. Шептицький опікувався
сиротами, тому у 1917 р. для українських сиріт
було засновано Фонд митрополита А. Шептицького, а раніше він відкрив сиротинець, бурсу і притулок для убогих.
Благодійництво в сучасній Україні. У
сучасній Україні великий вклад у розбудову
благодійництва роблять: Леонід Кучма, Віктор
Пінчук, Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ, Сергій
Тарута, Олександра Фельдман, Дмитро Андрієвський, Ігор Воронов, Вадим Новинський.
Дмитро Фірташ фінансує в Університеті
Кембриджа Програму Україністики. Заснував
Українську стипендіальну програму, що надає
можливість безкоштовно отримати магістерський ступінь в Кембриджському університеті
українським студентам. Профінансував будівництво студентського містечка Українського
католицького університету у Львові. З 2011 р.
підтримує розвиток шкільної хімічної освіти [7].
Леонід Кучма засновник Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» підтримує
талановиту молодь, надаючи іменні стипендії.
Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» підтримує таланти у сфері освіти, сприяє
перспективній творчій молоді, співпрацює з
видатними діячами науки. Діє Програма підтримки обдарованої молоді в Україні, а саме
учнів загальноосвітніх шкіл – переможців міжнародних інтелектуальних змагань, студентів
вищих навчальних закладів, обдарованих дітей
та молоді у галузі мистецтва та культури, спорту [7]. Для виявлення обдарованих дітей та
молоді правління Фонду здійснює аналіз звернень до Фонду, моніторинг засобів масової ін-
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формації. Підтримка обдарованих дітей та молоді правління Фонду здійснює через вручення
грантів та стипендій, які засновує Фонд.
Петро Яцик емігрував до Канади у
1943 р. З кінця 50-х рр. ХХ ст. фінансує Наукові проекти української діаспори, профінансував видання багатотомної «Енциклопедії
українознавства», відомий проект англійською
мовою «Історія України-Русі» М. Грушевського, на що він пожертвував 15 млн. дол. П. Яцик
був фундатором Міжнародного благодійного
фонду «Ліга українських меценатів», створив
центр досліджень історії України ім. П. Яцика
при Альбертському університеті (Канада),
Освітню фундацію імені Петра Яцика. Сума
пожертв становить 16 млн. дол. У 2000 р. заснував Міжнародний конкурс знавців української мови.
Джеймс Констянтин Темергей виходець
із Донеччини, емігрував до Канади, фінансово
підтримує Києво-Могилянську академію. Гуцулян Ераст родом із Рівненщини, емігрував
до Канади виділяє значні кошти на функціонування Острозької Академії та гімназії у місті
Рівному. Більшість благодійників України фінансують розвиток культури та охорони здоров’я. Практично не фінансуються наукові
проекти, розвиток вищої освіти, а у XVIIIXX ст. наука і освіта були на першому місці,
щодо благодійницьких пожертв. Це не означає,
що в українському суспільстві немає багатих
людей.
За словами першого віце-прем’єр міністра України Сергія Арбузова на руках українців
знаходиться більше 100 млрд. дол. [1]. Щороку
українські молоді мігранти тільки через банківські
перекази
надсилають
більше
10 млрд. дол., українські мільярдери займають
17 сходинок у рейтингу найбагатших людей
Європи (рейтинг журналу Forbs), але благодійництво для освіти та науки мізерне.
Ми проаналізували структуру фінансування ВНЗ України (рис. 1).
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Рис. 1. Структура фінансування ВНЗ України [2]
Як бачимо з рис. 1 частка благодійних
коштів у структурі фінансування ВНЗ складає
всього 1%. Для прикладу благодійні кошти
вищих навчальних закладів Російської імперії
90-х рр. ХІХ ст. складали 29,9%, а у 1913 р. –
36,6% (на передодні першої світової війни) [10].
У наш час лідерами по залученню благодійних коштів є американські університети
(гранти і пожертви). Діяльність університетів і
коледжів у цій сфері багатогранна – вони проводять спеціальні компанії із залучень приватних пожертв (від випускників минулих років,
фондів, компаній), установлюють партнерські
відносини із приватними фірмами для фінансування дослідницьких проектів [3]. В Україні
відсутній правовий механізм благодійності і
досить часто благодійність для закладів освіти
і наукових установ стає центром уваги з боку
правоохоронних органів. Американські експерти відзначають, що благодійність, меценатство вигідні для приватних фірм і організацій: в
США існують значні пільги щодо сплати податків, якщо організація займається благодійністю. Податковий механізм являється важливим
фактором, який стимулює потенційних донорів.
Згідно зі статистикою близько 30% загальної суми приватних пожертв американським
університетам надходить від випускників минулих років, близько 25% – від інших приватних осіб, 20% – від різних фондів, 2% – від релігійних громад. Тобто 50% коштів некомерційний капітал [11]. В Україні ситуація інша:
більша частина коштів, що надходить ВНЗ чи
науковій установі – це кошти зарубіжних фондів. Тому багато методів, якими користуються
фандрайзери за кордоном, наприклад благодійні акції, вечори приватних пожертв в Україні не принесуть успіху.
Отже, в Україні фахівці із фандрайзингу
для університету чи наукової установи повинні
свою увагу зосередити не на тих хто дарує кошти, а на пошуку нових партнерів, які можуть
бути зацікавлені в науковому потенціалі і партнерство може принести взаємну вигоду.
Встановлено, що в освітній і науковій
сферах фандрайзинг виконує декілька важливих функцій.
1. Залучення зовнішнього фінансування
– фінансова стабільність будь-якої освітньої та
наукової організації залежить від кількості
способів заробляння грошей, а багатоканальність фінансування залежить від диверсифіка-

ції послуг.
2. Розвиток освітнього і наукового партнерства дає можливість відкривати новий простір, отримувати новий досвід і налагоджувати
нові зв’язки, за рахунок чого розширювати
сферу діяльності.
3. Новий напрям діяльності освітньої та
наукової установи дозволить залучити гранти.
Велика кількість грантів і коштів, яка може бути отримана ВНЗ і науковими установами
пов’язана із науковою роботою. Робота з грантами або залучення зовнішнього фінансування
являється свідченням певного рівня компетенції і довіри. Кредит довіри зі сторони грантодавців забезпечить успіх.
Організація дослідницьких проектів ВНЗ
і наукових організацій України з іноземними
партнерами в наш час реалізується в результаті
фандрайзингу з боку українських партнерів,
такі відносини дозволяють встановлювати міжнародні зв’язки, будувати свою діяльність відповідно до нових стандартів і приймати участь
у розвитку світової науки. При допомозі фандрайзингу освітні та наукові установи можуть
зробити залучення коштів важливим джерелом
свого розвитку.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК АСПЕКТ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Розкрито зміст інтерактивного навчання
та охарактеризовані його основні принципи та
методи. Досліджено ступінь використання інтерактивних технологій навчання при викладанні економічних дисциплін.
Ключові слова: економічні дисципліни,
традиційні методи, інтерактивні методи навчання
П.В. Гудзь
Интерактивные технологии как аспект методики преподавания экономических
дисциплин
Раскрыто содержание интерактивного
обучения и охарактеризованы его основные
принципы и методы. Исследована степень ис-

пользования интерактивных технологий обучения при преподавании экономических дисциплин.
Ключевые слова: экономические дисциплины, традиционные методы, интерактивные
методы обучения
P.V. Gudz’
Interactive technology as an aspect of teaching methodology and economic disciplines
The article reveals the content of interactive
learning and characterized its basic principles and
methods. The degree of use of interactive learning
technologies in teaching economic disciplines.
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У наш час проблема методології і методика викладання економічних дисциплін стає
все більш актуальною, оскільки освіта та наука
виступають провідним елементом продуктивних сил. Економічна освіта – основа формування економічної свідомості, економічного
мислення, вихідним моментом якого є творення економічної культури. Вона включає в себе
систему масової економічної освіти і спеціальну підготовку кадрів усіх сфер економіки, політики, культури. Головне завдання економічної освіти – розкриття змісту економічних понять, категорій, законів, розвиток інтересу до
економіки і потреби в постійному оновленні
знань, формуванні навиків економічного мислення, формуванні економічної свідомості.
Методика викладання економічних наук
покликана забезпечити високий теоретичний
рівень викладання, сувору науковість, яскравість і дохідливість викладу матеріалу. Викладання всіх економічних дисциплін ведеться на
основі загальних методичних вимог. Однак,
традиційні методи навчання, розраховані на
відносно стабільну навчальну інформацію, на
сучасному етапі є малоефективними. Зростає
необхідність у стимулюванні студентів до активного навчання, до самостійного пошуку вирішення проблем, творчого та гнучкого мислення.
Оскільки результати наукових праць про
організацію викладання економічних дисциплін можуть бути використані лише як орієнтири, серед науковців та викладачів поширюється інтерес до інтерактивних технологій навчання. Проблемам використання інтерактивних технологій в організації навчальної діяльності присвячені праці К.О. Баханова [1],
М.В. Кларіна [2]. Прийоми та методи використання інтерактивних технологій у педагогіці
детально розглядаються О.І. Пометун [5]. Проте питанням практичного використання інтерактивних методів під час викладання економіч-них дисциплін приділено недостатньо уваги.
Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності використання інтерактивних методів викладання у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей.
У педагогіці термін «інтерактивний»
уживається для означення методів, які забезпечують активність між учасниками спілкування,
навчально-виховного процесу, їх взаємодію.
Суть цих методів полягає у тому, щоб органі-

зувати навчальний процес у формі діалогу, що
допоможе студентам навчитись висловлювати
власні думки, аналізувати проблемні ситуації
та знаходити ефективні шляхи їх вирішення.
За К.О. Бахановим, інтерактивним є навчання, спрямоване на активізацію пізнавальної
діяльності учнів за допомогою організації спілкування між собою, учнів з учителем, між
групами, що спрямоване на розв’язання спільної навчальної проблеми [1]. М.В. Кларін визначає інтерактивне навчання як переклад англомовного терміну «interactive learning», який
означає навчання (стихійне або спеціально організоване), засноване на взаємодії, та навчання, побудоване на взаємодії [2].
Відома дослідниця, методист та прихильник впровадження інтерактивних технологій
навчання в Україні О. Пометун вважає: «Суть
інтерактивного навчання полягає в тому, що
навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів.
Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і
вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони
знають, уміють і здійснюють» [5].
Дослідження, проведені Національним
тренінговим центром США у 80-х рр. ХХ ст.,
продемонстрували, що інтерактивне навчання
дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння
матеріалу. Результати цих досліджень відображувались у так званій «Піраміді методів
навчання» (рис. 1). З «Піраміди» видно, що
найбільших результатів можна досягти за умов
використання методів інтерактивного навчання [7].
В основі інтерактивного навчання лежать принципи:
а) безпосередньої участі кожного учасника занять, що зобов’язує викладача зробити
кожного учасника занять активним шукачем
шляхів і засобів розв’язання тієї чи іншої проблеми;
б) взаємного, інформаційного, духовного
збагачення: навчальний процес необхідно організовувати таким чином, щоб його учасники
мали змогу обмінятися життєвим досвідом та
отриманою інформацією;
в) особистісно зорієнтованого навчання [6].
Аналіз літературних джерел [3; 4; 6; 7]
виявив, що найбільш провідними методами інтерактивного навчання є дискусія, метод аналізу ситуацій (кейс-метод), «мозковий штурм»,
групова робота, тренінги, ділові та рольові іг-
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ри, круглий стіл.

Рис. 1. Відсоток засвоєння знань при використанні різних методів навчання [8]
Для розробки новітніх методик викладання економічних дисциплін необхідно врахувати думку студентів. З цією метою було
проведено анкетування на тему «Застосування
сучасних методів навчання на Факультеті економіки та управління ЗНТУ». Репрезентативна
вибірка опитування серед студентів старших
курсів економічних спеціальностей (магістри
та спеціалісти) склала 212 осіб. Мета опитування: з’ясувати думку студентів щодо необхідності використання інтерактивних методів
навчання; визначити, чи достатньою мірою використовуються сучасні методи навчання при
організації учбового процесу викладання економічних дисциплін.
Під час опитування пропонувалося відповісти на наступні запитання:
чи мають студенти уяву про інтерактивні
методи навчання;
чи потрібне використання сучасних методів навчання при організації учбового про-

цесу;
чи задоволені студенти формами та методами проведення занять, які застосовують
викладачі;
як часто викладачі застосовують на заняттях активні або інтерактивні методи навчання;
які форми та методи навчання більш за
все використовуються при проведенні занять;
які методи навчання рідко або ніколи не
використовуються при проведенні занять;
які побажання є у студентів щодо організації учбового процесу та щодо удосконалення
системи навчання.
Після проведення анкетування були
отримані наступні результати:
1. 44% опитаних частково знайомі з інтерактивними методами навчання, 52% знають про
такі методи навчання досить багато (рис. 2).
Студентів, які зовсім ніколи не чули про інтерактивні методи навчання, нараховується 4%.

Рис. 2. Рівень ознайомленості студентів з інтерактивними методами навчання
2. З усіх опитаних 88% вважають, що викладачам необхідно поєднувати традиційні ме-

тоди навчання із сучасними, 8% вважають доцільним використовувати тільки інтерактивні

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

20

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

методи, 4% мають думку, що викладання мож-

на обмежити традиційними методами (рис. 3).

Рис. 3. Бажане співвідношення традиційних та інтерактивних методів у навчальному
процесі
3. У відповідях на питання щодо задоволеності студентами формами та методами, які
використовують викладачі, 68% опитаних відповіли, що задоволені частково, 16% відпові-

ли, що на заняттях їм нудно і вони не засвоюють учбовий матеріал (рис. 4). Студентів, які
повністю були би задоволені формами та метолами проведення занять, також 16%.

Рис. 4. Рівень задоволеності студентів формами та методами, що використовуються
при викладанні
4. При відповіді на питання щодо частоти використання інтерактивних методів, 4%
опитаних вважають, що інтерактивні методи

використовуються достатньо часто, 68% відповіли, що рідко, 28% обрали варіант «дуже
рідко» (рис. 5).

Рис. 5. Думка студентів щодо частоти використання інтерактивних методів на заняттях
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5. Відповідаючи на питання щодо відсоткового співвідношення інтерактивних та традиційних методів навчання, 48% студентів обрали оптимальним варіант 40-60% від загаль-
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ної кількості занять, 48% обрали варіант 2040%, 4% опитаних обрали варіант 10-20% від
загальної кількості занять (рис. 6).

Рис. 6. Бажане співвідношення інтерактивних методів навчання від загальної кількості
занять
6. З опитування з’ясувалося, що найбільш часто використовуваними формами та
методами проведення занять є лекція, семінар,
робота в мікрогрупах, кейс-метод, колективний проект.
7. До методів, які рідко застосовуються,
опитані віднесли ділові та ролеві ігри, «мозковий штурм», круглий стіл.
Серед пропозицій щодо викладання економічних дисциплін були висловлені побажання
збільшити кількість практичних методів засвоєння учбового матеріалу, частіше організовувати
спілкування з керівниками підприємств. 80%
опитуваних студентів бажають впровадження ділових та рольових ігор у навчальний процес.
Проведений аналіз наукових видань за
останні роки дає підстави стверджувати, що
враховуючи значущість економічної професійної освіти в сучасних умовах, інтерактивні технології необхідні у викладанні економічних
дисциплін. За результатами проведеного опитування було виявлено, що студенти зацікавлені в інтерактивних методах навчання та вважають, що дані методи мають бути більш використовуваними під час навчального процесу.
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УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З СПОЖИВАЧАМИ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ CRM-СИСТЕМ
В статті розглядаються теоретичні та
методико-практичні підходи до впровадження
концепції управління взаємовідносинами з споживачами освітніх послуг університету. Визначено складові інформаційного забезпечення CRMсистем в університеті. Впровадження таких
систем дозволяє університету отримати
конкурентні переваги та налагодити тривалі і
взаємовигідні відносини з споживачами освітніх
послуг.
Ключові слова: концепція управління
взаємовідносинами з клієнтами, CRM-система,
університет
В.Б. Васылив, Ф.Д. Швец
Управление взаимоотношениями с потребителями образовательных услуг университета
на основе CRM-систем
В статье рассматриваются теоретические
и методико-практические подходы к внедрению
концепции управления взаимоотношениями с потребителями образовательных услуг университета. Определены составляющие информационного
обеспечения CRM-систем в университете. Внедрение таких систем позволяет университету получить конкурентные преимущества и наладить
длительные и взаимовыгодные отношения с по-

требителями образовательных услуг.
Ключевые слова: концепция управления
взаимоотношениями с клиентами, CRMсистема, университет
V. Vasyliv, F. Shvets
Relationship management with consumers
of educational services of the university based o
CRM-systems
This article deals with theoretical and methodological and practical approaches to implementing
the concept of relationship management with consumers of educational services of the University. The
composition of information support CRM-systems at
the university is defined. Implementation of such systems allows the University to obtain a competitive
advantage and establish lasting and mutually beneficial relationships with consumers of educational
services.
Keywords: concept of customer relationship
management, CRM-system university

Зростання конкуренції в освіті, посилення вимог з боку споживачів до якості освітніх
послуг, демографічна криза, входження України в європейський освітній простір призвели
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до того, що в даний час орієнтація на споживача є ключовим принципом і основною цільовою установкою організації освітньої діяльності. Реалізація цього принципу вимагає формування системи сталої взаємодії університету із
споживачами. Вивчення споживачів освітніх
послуг, їх потреб і очікувань дозволяє вищому
навчальному закладу налагоджувати, вибудовувати і розвивати ефективну систему відносини з ними, що в свою чергу, створює передумови покращення конкурентоспроможності
університету на ринках освітніх послуг і праці.
Встановлення довгострокових довірливих відносин з споживачами сприяє формуванню бази
лояльних, тобто прихильних університету,
споживачів. Крім того, завдяки тривалим взаємовідносинам із споживачами в університеті
формується позитивний імідж. Отже, кожен
університет повинен ідентифікувати наявних і
потенційних споживачів, вміло сегментувати
клієнтську базу. Вирішення цих завдань дозволяє оцінити розміри і структурувати попит на
освітні послуги, сформувати цільові ринки та
адекватні їм стратегії позиціонування.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних та прикладних засад управління взаємовідносинами з клієнтами зробили такі вітчизняні та іноземні науковці: Т. Артюхова, Ф. Котлер, Т. Примак та ін. [1; 2; 3]. У працях цих
авторів охарактеризовано основні концепції та
зміст управління взаємозв’язками підприємства із споживачами з позицій маркетингу, визначено проблеми та позитивні результати
управління взаємозв’язками. Проте такі дослідження проведені в основному, на промисловому ринку. Основоположник маркетингу
Ф. Котлер дає таке визначення: «Маркетинг відносин – практика побудови довгострокових
взаємовигідних відносин з ключовими партнерами, що взаємодіють на ринку: споживачами,
постачальниками, дистриб'юторами з метою
встановлення тривалих привілейованих відносин» [2]. Визначення сутності та змісту маркетингового підходу до управління діяльністю
суб'єктів ринку в сфері освіти послуг в Україні
дано в роботі Т. Оболенської [4]. Маркетинговий підхід до формування взаємовідносин вузу
з випускниками розглянутий в роботі Т. Бакун
[5]. Проте відсутні дослідження механізму
управління взаємовідносинами із усіма споживачами освітніх послуг та впровадження концепції CRM в університетах України.
Метою даної роботи є дослідження тео-
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ретичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо впровадження CRM-систем в
управління університетом. Впровадження таких систем дозволить університету отримати
конкурентні переваги та налагодити тривалі і
взаємовигідні відносини з споживачами освітніх послуг.
Ідентифікацією споживачів освітніх послуг в університетах займаються підрозділи і
служби, орієнтовані на взаємодію з суб’єктами
ринків освітніх послуг і праці. До них відносяться приймальні комісії, факультети довузівської підготовки, інститути підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, відділи маркетингу, центри сприяння зайнятості студентів, служби працевлаштування випускників та
ін. Важливе значення для університетів має також ідентифікація існуючих споживачів: студентів, слухачів різних навчальних курсів, бакалаврів, магістрів та аспірантів. Збір персональної інформації про кожну з перерахованих
категорій споживачів здійснюється в підрозділах, що забезпечують навчальний процес: на
кафедрах, в деканатах, навчальному відділі та
відділі аспірантури та ін.
Проблема полягає у тому, що не всі потенційні споживачі освітніх послуг конкретного університету стають реальними. Це пояснюється жорсткою конкуренцією між навчальними закладами та наявними у споживачів можливостями широкого вибору. До того ж на рішення скористатися освітньої послугою того
чи іншого навчального закладу впливає безліч
факторів: думка батьків і знайомих, існуюча
громадська думка, територіальне місце розташування навчального закладу, цінова політика
університету, спосіб фінансування навчання
(бюджетне або комерційне). У цих умовах збір
даних про потенційних та реальних споживачів
вимагає персоніфікованого підходу. ВНЗ зацікавлений у тому, щоб зібрати якомога більше
інформації про потенційних клієнтів з метою
їх перетворення в реальних споживачів. Розвиток взаємин з існуючими споживачами сприяє
їх лояльності до навчального закладу і збільшує ймовірність повторного звернення до нього за отриманням освітніх послуг.
Реальна практика свідчить про те, що інформаційний обмін між академічними підрозділами практично не здійснюється з причини
різних цільових установок при формуванні банків даних. Накопичена інформація про споживачів, з якими здійснюються взаємини, як правило, не виходить за межі тих підрозділів, в
яких вона була отримана. У зв’язку з цим акту-
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альним є проблема формування та організації
централізованої системи збору, аналізу та обміну інформацією в університеті, оскільки відсутність такої призводить до накопичення розрізнених масивів даних, неформалізованій та
неповної структури відомостей про споживачів
і партнерів, їх дублювання. Взаємодія з потенційними клієнтами будується найчастіше при
відсутності достатніх знань про них. Щоб ставитися до кожного клієнта як до самостійної й
унікальної особистості, університету потрібно
створити центральне сховище даних, на основі
якого буде проводитися різнобічний аналіз
клієнтської бази, діагностика та прийняття відповідних рішень [6].
У результаті аналізу визначені основні
проблемами у взаємодії університетів з споживачами освітніх послуг:
не ведеться єдина база споживачів, можливості сегментації за різними критеріями відсутні;
система мотивації співробітників університету не орієнтована на споживачів;
просування освітніх послуг ведеться без
аналізу ефективності взаємодії «університетспоживач»;
у функціональній структурі університету
відсутні спеціалізовані структурні підрозділи,
відповідальні за взаємодію із споживачами;
персонал не забезпечений інформаційними засобами і не навчений взаємодії з клієнтами;
дані про споживачів не систематизовані,
у співробітників немає можливості доступу до
бази знань;
відсутнє планування та прогнозування
попиту на освітні послуги;
управлінські рішення приймаються без
урахування показників, що відображають ефективність взаємодії з споживачами;
відсутня єдина інформаційна система
управління взаємовідносинами зі споживачами;

Залучення

Потенційний клієнт
університету

обробка інформації про споживачів ведеться вручну.
Аналіз процесів ідентифікації та формування цільових груп споживачів освітніх послуг у вищих навчальних закладах дозволив
зробити висновок про необхідність вдосконалення існуючих механізмів збору, обробки та
аналізу інформації з метою побудови довгострокових взаємовигідних взаємин із споживачами освітніх послуг. Також важливим моментом є забезпечення централізації інформаційних потоків, що надходять через різноманітні
комунікаційні канали і формування баз даних
про реальних і потенційних споживачів освітніх послуг, з метою ідентифікації потреб і очікувань споживачів, встановлення зворотних
зв’язків з ними.
Практика кращих закордонних університетів, що вибудовують відносини, засновані на
персональному підході до кожного споживача,
свідчить про їхню здатність не тільки утримувати старих клієнтів, спонукаючи їх повторно
звертатися за отриманням освітньої послуги, а
й залучати нових споживачів.
Вирішення цих завдань такі університети
здійснюють у рамках CRM-стратегії. Її розробка і реалізація дозволяють українським університетам значно підвищити ефективність їх функціонування.
CRM (Customer Relationship Management
– управління відносинами з клієнтами) – корпоративна інформаційна система, призначена
для поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про споживачів та
історії взаємин із споживачами (покупцями) на
всіх стадіях їх життєвого циклу (залучення,
утримання, лояльність), організації та вдосконалення бізнес-процесів на базі накопичених
даних і подальшої оцінки ефективності бізнеспроцесів [7].
Етапи розвитку взаємовідносин з споживачами освітніх послуг університету подано на
рис. 1.

Утримання

Реальний клієнт
університету

Формування лояльного відношення до
університету

Постійний клієнт
університету

Рис. 1. Етапи розвитку взаємовідносин з споживачами освітніх послуг університету
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Терміном CRM позначають, як правило,
не тільки інформаційні системи, що містять
функції управління взаємовідносинами з клієнтами, а й саму стратегію орієнтації на клієнта.
CRM – це бізнес-стратегія, при якій центром
всієї філософії бізнесу є клієнтоорієнтований
підхід, а основними напрямками діяльності є
заходи з підтримки максимально ефективного
персоніфікованого обслуговування клієнтів.
CRM-системи дозволяють реалізувати таку бізнес-стратегію, а також надають всю необхідну
для цього інфраструктуру [7].
У вищому навчальному закладі використання CRM-системи дозволить оптимізувати
маркетингову діяльність, поліпшити обслуговування споживачів освітніх послуг за допомогою збереження інформації про клієнтів та історії взаємин з ними, ідентифікувати і поліп-
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шити процеси та процедури діяльності ВНЗ.
CRM-система вищого навчального закладу повинна виконувати такі основні функції:
проводити збір, накопичення і зберігання
різноманітних даних про споживачів освітніх
послуг та про взаємини університету з ними;
систематизувати дані про взаємини з клієнтами, відомості про участь університету в
маркетингових заходах і представляти їх у відповідних формах;
підтримувати колективну роботу користувачів CRM-системи з даними про споживачів освітніх послуг.
Виконання цих функцій вимагає виділення трьох функціональних блоків в CRMсистемі університету: оперативного, аналітичного і колабораційного (рис. 2).

CRM-система вузу
Оперативний
блок

Є основою для побудови
CRM-системи і забезпечує
внесення та накопичення
даних про споживачів освітніх послуг вузів та історію
взаємовідносин з ними

Аналітичний
блок

Призначений для проведення аналізу даних,
оцінки ефективності та
якості взаємовідносин

Колабораційний
блок

Призначений для
організації взаємодії
працівників університету
і споживачів
освітніх послуг

Рис. 2. Функціональні блоки CRM-системи університету
Оперативний блок є основою для побудови CRM-системи і забезпечує введення і накопичення даних про споживачів освітніх послуг університету та історії взаємин з ними, а
також оперативний доступ до них у процесі
здійснення повторних контактів. CRM-система
повинна автоматизувати більшу частину операцій по збору інформації, що здійснюється
співробітниками підрозділів, які взаємодіють із
споживачами освітніх послуг. Ця інформація
збирається і накопичується в єдиній базі даних
за правилами, що встановлюються відповідно
до потреб університету для вирішення маркетингових завдань. У загальному випадку CRMсистема повинна забезпечити користувачеві
можливість фіксувати будь-які цікаві йому дані про клієнта.

Ефективне функціонування оперативного блоку CRM-системи університету передбачає наявність єдиної комп'ютерної мережі, що
забезпечує обмін даними між усіма пунктами
введення, обробки, накопичення та використання інформації про споживачів освітніх послуг. Необхідно забезпечення не тільки «ручного» введення, але і можливості перенесення
даних в автоматичному режимі від пристроїв і
програмно-апаратних комплексів, що використовуються у процесах взаємодії з клієнтами,
наприклад центрів обробки телефонних дзвінків (call-центрів).
Процес побудови CRM-системи університету повинен охоплювати всі основні напрямки отримання інформації про головні категорії
споживачів (рис. 3).
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Абітурієнти

Випускники
Ядро оперативного блоку CRM
Партнери

Студенти

Рис. 3. Оперативний блок CRM-системи університету
При реалізації оперативного блоку CRMсистеми університету необхідно виділення чотирьох програмних підсистем (модулів): абітурієнти, студенти, випускники, партнери.
Підсистема (модуль) для роботи з інформацією про абітурієнтів у межах оперативного блоку CRM-системи повинна володіти наступними функціональними можливостями:
збереження історії взаємин з кожним потенційним абітурієнтом;
забезпечення анкетування і збереження
результатів для подальшого аналізу, наприклад, визначення професійної орієнтації потенційного абітурієнта;
забезпечення зберігання та відстеження
інформації про батьків (ПІБ, контакти);
зберігання інформації про раніше здобуту освіту абітурієнта (види освіти, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).
Підсистема (модуль) для роботи з даними про студентів, слухачах курсів, аспірантів
та інших категорій споживачів освітніх послуг
університету повинна виконувати наступні
функції:
збереження інформації про студента
(факультет, спеціальність, група, курс, форма і
вид навчання, контактні дані);
дані про фінансові взаємини споживачів
освітніх послуг з університетом (договори,
графіки оплати і т.д.).
Модуль оперативного блоку CRMсистеми університету, призначений для роботи
з даними про випускників, повинен забезпечувати збереження такої інформації:
дані про випускників (контакти, інформація про кар’єрне зростання);
реєстр організацій і установ, в яких працевлаштовані випускники університету;
дані про заходи, учасниками яких є випускники;
відомості про їхні взаємини з університетом.

Модуль для роботи з інформацією про
партнерів університету з різних напрямків діяльності повинен забезпечити збереження та
обробку таких даних:
інформації про різноманітні організації,
установи, органи влади і напрями їх діяльності;
відомостей про контактних осіб, що
представляють партнерів університету;
даних про взаємини партнерів з університетом;
відомостей про їх участь у заходах і проектах спільно з університетом.
Основний масив введення даних про
споживачів освітніх послуг забезпечується
співробітниками університету. У свою чергу,
споживачеві необхідно мати можливість введення, перегляду і, при необхідності, зміни інформації, пов’язаної з ним, наприклад, через
веб-сайт університету.
Формування баз даних необхідно здійснювати з дотриманням вимог законодавства
України у сфері захисту персональних даних.
Основним законодавчим актом у цій сфері є
Закон України «Про захист персональних даних». Відповідно до Закону не допускається
обробка даних про фізичну особу без її згоди,
крім випадків, визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини. Також забороняється обробка персональних даних про расове
або етнічне походження, політичні, релігійні
або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також
даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних [8].
Однак у цей закон внесені зміни які
вступили в дію з 1 січня 2014 р. Вони передбачені Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних да-
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них» від 03.07.2013 № 383-VII. Нова редакція
Закону передбачає скасування обов’язкової реєстрації баз персональних даних і натомість
запроваджує обов’язок для володільців персональних даних повідомляти уповноважений
державний орган про обробку персональних
даних, яка становить особливий ризик для прав
і свобод суб’єктів персональних даних, що полегшить процес обробки персональних даних
їх володільцями [9].
Дотримуючись вимог закону, університет має отримати згоду володільця персональних даних, та повідомити його про:
склад та зміст зібраних персональних
даних;
права визначені Законом;
мету збору персональних даних.
Відомості, що надходять за відповідними
напрямами в базу даних, повинні централізовано оновлюватися при кожному новому контакті і підтримувати актуальний стан для кожного користувача системи. Це означає, що
CRM-система університету повинна вести
єдині інформаційні масиви для всіх співробітників, задіяних в процесах взаємовідносин з
клієнтами.
Програмні засоби реалізації оперативного блоку CRM-системи повинні дозволяти групувати бази даних про споживачів освітніх послуг за різними ознаками і категоріями (наприклад, відбір інформації про абітурієнтів з урахуванням їх інтересів).
Іншою важливою функцією оперативного блоку CRM-системи є забезпечення оперативного доступу до інформації про конкретного споживача освітніх послуг у ході контакту з
ним. Доступ повинен забезпечуватися для всіх
підрозділів університету з урахуванням їх потреб. Частина цієї інформації може бути первинною, сформованою безпосередньо за даними, раніше введеним в інформаційну базу, а
інша частина – вторинною, отриманою в результаті обробки даних засобами аналітичного
блоку CRM-системи.
Оперативний блок CRM-системи повинен також підтримувати функції планування
завдань для співробітників університету, з урахуванням видів і часу взаємодії зі споживачами освітніх послуг.
Аналітичний блок CRM-системи призначений для проведення аналізу даних, що характеризують взаємодію університету з окремими споживачами освітніх послуг та їх цільовими групами, виділеними за різними ознаками, оцінки ефективності та якості взаємин. Він
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необхідний для отримання нових знань, висновків, рекомендацій на основі даних, зібраних
засобами оперативного блоку за певний період
часу, і може включати різні засоби обробки
даних, а також інструменти представлення результатів у вигляді звітів, діаграм, графіків і
т.д.
Диференціація клієнтів є однією з найважливіших функцій аналітичного блоку
CRM-системи. Ранжування споживачів освітніх послуг на основі статистичних даних минулих періодів з урахуванням частоти і виду
взаємодій і їх зміни в часі необхідно для формування профілів переваг споживачів. Виділення за різними ознаками, а також угруповання клієнтів з точки зору їх привабливості
для університету необхідно для формування
цільових груп. Така інформація може бути використана для розробки пропозицій, розрахованих на конкретну цільову групу споживачів
освітніх послуг, а також надання особливих
умов співпраці найбільш лояльним для вищого
навчального закладу споживачам.
Аналітичні дані необхідно представляти
в динаміці, оскільки з плином часу моделі поведінки споживачів можуть змінюватися.
Колабораційний блок CRM-системи університету призначений для організації взаємодії співробітників різних структурних підрозділів університету і споживачів освітніх послуг
як єдиного цілого. Даний блок CRM-системи
дозволить споживачам освітніх послуг брати
участь у внутрішніх процесах університету,
наприклад, таких як збір пропозицій з удосконалення якості навчального процесу, проведення різних опитувань і анкетування.
Колабораційні процеси індивідуальні як
для різних категорій споживачів, так і для різних університетів. У даний час до каналів взаємодії, які мають найбільше поширення в університетах, можна віднести наступні: особисте
спілкування, Інтернет, електронну пошту, телефон, факс, поштові відправлення. Технології, які дозволяють з мінімальними витратами
підключити клієнта до співпраці в рамках внутрішніх процесів університету, базуються на
використанні мережі Інтернет для доступу до
CRM-системи. Інтернет – не тільки самий природний для впровадження CRM канал взаємодії, але і найбільш перспективний.
Призначенням програмного забезпечення колабораційного блоку CRM-системи є автоматизація застосування різноманітних комунікаційних каналів, що використовуються для
контактів із споживачами освітніх послуг. Ос-
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новою для забезпечення двостороннього взаємодії зі споживачами освітніх послуг є єдина
база даних CRM-системи, з якої всі учасники
взаємин отримують необхідну інформацію.
Неважливо, за допомогою використання якого
каналу інформація потрапила в базу даних, а
важливо те, що вона туди потрапила. Отримані
дані забезпечують автоматизацію таких процесів, як:
планування різноманітних заходів, учасниками яких є споживачі освітніх послуг університету, проведення аналітичних досліджень
за результатами їх реалізації;
забезпечення персоніфікованих розсилок
фізичним особам, що входять в базу даних (поздоровлення з днем народження, святами, запрошення та реєстрація на заходи, СМСрозсилка тощо);

проведення опитувань, анкетування та
інтерв’ю із споживачами освітніх послуг університету.
CRM-система університету також повинна мати можливість відображення інформації, що зберігається в базі даних за допомогою веб-інтерфейсу. Це робить доступним звернення споживачів освітніх послуг до відповідних розділів CRM-системи через Інтернет і
забезпечує універсальний режим її використання співробітниками університету.
У даний час на українському ринку спостерігається різноманіття пропозицій від вітчизняних, російських і західних виробників по
розробці і впровадженню CRM-систем. У
табл. 1 наведена порівняльна характеристика
компаній ринку CRM-систем [10; 11; 12].

Таблиця 1
Порівняльна характеристика компаній ринку CRM-систем
CRM-системи
SunGardHigher
EducationCRM
Microsoft
Dynamics CRM
Oracle Siebel
CRM
SAP CRM

Найбільші компанії Україні, в
Наявність сертиСпеціалізоване рішення
яких впроваджені CRMфікаційних
для сфери освіти в Росії
системи
центрів в Україні
або Україні
Лідер світового ринку CRM-систем для освіти, однак в Україні і Росії не представлений
Ощадбанк,
Група
компаній
+
+
«АИС», «Донбас Арена»
«Київстар», «Альфа-банк», страхова компанія «ІНГО-Україна»,
+
«Инком»
НБУ, компанія «ДТЕК», Укрсоц+
банк, ERSTE банк, METRO

Спеціалізоване рішення для сфери освіти
на ринку України і Росії представила тільки
компанія Microsoft. Російська фірма NORBIT
розробила для сфери освіти на платформі
Microsoft Dynamics CRM 2011 програму
NORBIT4Edu. Програма охоплює автоматизацію типових для університетів процесів в частині комунікацій зі студентами, абітурієнтами
та випускниками. Програмний продукт вже
впроваджений у Російському університеті
дружби народів (РУДН) [11].
У функціонал проекту входять наступні
можливості:
відстеження відносин з «клієнтом» на
всіх етапах життєвого циклу (абітурієнт – студент – випускник);
сегментування абітурієнтів з точки зору
зацікавленості університету в кожному;
проведення анкетування з наступною
обробкою результатів;
проведення персоналізованих розсилок,

в т.ч. запрошень, поздоровлень;
розміщення реєстраційних форм на заходи університету на сайті, обробка і збереження
отриманих даних в системі;
обробка та завантаження фотографій контактів;
друк беджів для абітурієнтів університету і учасників заходів.
У рамках розвитку системи передбачені:
налаштування модуля звітності та функціоналу системи в частині планування, архівування, модифікації та адміністрування довідників, автоматизованого вирішення статистичних та аналітичних завдань;
інтеграція з внутрішніми звітними системами;
інтеграція з платіжною системою;
створення біржі праці для випускників
ВНЗ;
розробка програми лояльності.
Результатом проекту стало створення в
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РУДН єдиної системи, що містить всю інформацію про вступників і випускників університету.
Соціально-економічні ефекти, що виникають в результаті впровадження системи
управління взаємовідносинами з споживачами
освітніх послуг університету, можна умовно
розділити на прямі та непрямі. До прямих ефектів від впровадження CRM-системи можна
віднести:
збільшення кількості абітурієнтів та студентів за рахунок сучасних каналів комунікацій;
підвищення рівня задоволеності споживачів;
формування широкої бази лояльних до
університету клієнтів;
крос-продажі освітніх послуг університету;
збільшення достовірності оперативних і
довгострокових звітів;
зниження витрат на маркетингові компанії за рахунок використання нових комунікаційних каналів;
підвищення продуктивності праці працівників за рахунок покращення забезпечення
їх інформацією.
Непрямі ефекти (можливості):
покращення іміджу і бренду університету;
формування стійких зв’язків з споживачами;
покращення якості освітніх послуг і обслуговування споживачів;
прискорення виведення на ринок нових
освітніх послуг;
накопичення статистичних даних для
проведення аналізу;
забезпечення прозорості управління університетом.
Таким чином, в сучасних умовах ефективне управління взаєминами із споживачами
освітніх послуг неможливо без використання
відповідної CRM-системи. Сучасні інформаційні технології можуть істотно підвищити
ефективність управління українськими університетами, а їх застосування стає одним зі значних чинників конкурентоспроможності.
Отже, проведене дослідження процесів
ідентифікації та формування цільових груп
споживачів освітніх послуг у вищих навчальних
закладах дозволило зробити висновок про необхідність вдосконалення існуючих механізмів
збору, оброблення та аналізу інформації з метою вибудовування довгострокових взаємовигідних взаємин із споживачами освітніх послуг.
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Із метою забезпечення конкурентоспроможності університету на ринках праці та освітніх послуг запропоновано використовувати
клієнтоорієнтований методологічний підхід до
управління університетом, що базується на
CRM-концепції, реалізація вимог якої забезпечить університету конкурентну перевагу завдяки підвищенню задоволеності споживачів
його послугами, створенню передумов для формування в перспективі більш широкої бази лояльних споживачів і покращенню його іміджу.
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МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В УПРАВЛІННІ
КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Проаналізовано діяльність каналів розподілення освітніх послуг та розроблено концепції
співробітництва навчальних закладів з юридично
та фінансово незалежними каналами розподілення освітніх послуг на засадах концепції маркетингу партнерських відносин. Досліджено
особливості діяльності маркетингових каналів
навчальних закладів: філії, консультаційні пункти та представництва навчальних закладів,
франчайзинг в освіті, дистанційні форми освіти.
Стверджено, що наявність великої кількості
маркетингових каналів і партнерів навчального
закладу, обумовлює управління ними як партнерською системою. Необхідно планувати роботу
навчального закладу враховуючи інтереси партнерів, організовувати їхню сумісну діяльність,
мотивувати партнерів та контролювати якість
послуг.
Ключові слова: навчальний заклад, маркетингові канали, партнери, філії, представництва, франчайзинг

М.В. Артюхина, А.А. Носульская
Маркетинг партнерских отношений в управлении каналами распределения образовательных услуг
Проанализирована деятельность каналов
распределения образовательных услуг и разработаны концепции сотрудничества учебных заведений с юридически и финансово независимыми
каналами распределения образовательных услуг
на принципах концепции маркетинга партнерских отношений. Исследованы особенности деятельности маркетинговых каналов учебных заведений: филиалы, консультационные пункты и
представительства учебных заведений, франчайзинг в образовании, дистанционные формы
образования. Утверждается, что наличие большого количества маркетинговых каналов и
партнеров учебного заведения, предопределяет
управление ими как партнерской системой. Необходимо планировать работу учебного заведе-
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ния, учитывая интересы партнеров, организовывать их совместную деятельность, мотивировать
партнеров и контролировать качество услуг.
Ключевые слова: учебное заведение, маркетинговые каналы, партнеры, филиалы, представительства, франчайзинг
M. Artyukhina, A. Nosulskaja
Marketing of partner relations is in a management
ductings of distributing of educational services
Analyzed the activity of distribution channels
and educational services developed by the concept of
cooperation with educational institutions are legally
and financially independent channels of distribution
of educational services on the principles of the concept of marketing partnerships. The features of the
activities of educational institutions marketing channels: branches, counseling centers and representative institutions, franchising in education, distance
education forms. It is argued that the presence of a
large number of marketing channels and partners of
the institution determines as an affiliate management
system. Need to plan a robot training institutions,
given the interests of the partners, to organize their
joint activities, motivated Rowan partners and monitor the quality of services.
Keywords: educational institution, marketing
channels, partners, branches, representations, franchising

Розвиток навчальних закладів (далі – НЗ)
в Україні відбувається в умовах складної демографічної ситуації та недостатнього фінансування. Щоб вижити та втриматися у конкурентній боротьбі достатньо часто приходиться закладам шукати свого споживача далеко за межами розташування основних корпусів та виходити на нові географічні та демографічні
ринки. Основну роль при цьому починають відігравати канали розподілу освітніх послуг. Не
зважаючи на специфіку освітніх послуг, асортимент каналів розподілу навчального закладу
достатньо широкий. Найбільший інтерес
останнім часом, як з боку споживачів освітніх
послуг так і з боку виробників, викликають
юридично та фінансово незалежні посередники
та агенти навчальних закладів, франчайзингові
партнери, представництва тощо. Знайти та
втримати такого партнера не просто, важко налаштувати його на ефективний пошук споживачів освітніх послуг. Тому актуальним сьогодні для навчальних закладів є пошук різних
видів посередників розподілу освітніх послуг
та розробка механізмів удосконалення процесу
взаємодії з ними.
Маркетинг освітніх послуг досліджували
багато як вітчизняних так і зарубіжних науко-
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вців: Н. Авсянніков, А. Єгоршин, О. Кратт,
О. Сагінова, М. Слоква та ін. [1; 8; 19; 20; 23].
Впровадженню концепції маркетингу партнерських відносин в систему управління підприємствами присвячені праці В. Бровченко,
В. Заруби,
Ф. Котлера,
К. Келлера,
С. Ілляшенко, А. Шихвердієва [4; 5; 21; 22; 23;
26]. Проте жоден з авторів не приділив уваги
проблемам управління маркетинговою політикою розподілення освітніх послуг на основі
партнерської взаємодії.
Метою роботи є аналіз каналів розподілу освітніх послуг та розробка концепції співробітництва навчальних закладів з юридично
та фінансово незалежними каналами розподілу
освітніх послуг на засадах концепції маркетингу партнерських відносин, що дозволить підвищити попит на послуги навчальних закладів,
а отже і забезпечити ефективність функціонування закладу у цілому.
Більшість організацій не продають свої
товари кінцевим споживачам; між ними знаходиться цілий ряд посередників, що виконують
різні функції. У сукупності посередники утворюють маркетинговий канал, який також називають каналом розподілу. Маркетинговий канал являє собою сукупність взаємозалежних
організацій, які беруть участь у процесі, що
направлений на збільшення доступності товару
чи послуги до споживання.
Навчальні заклади мають деякі обмеження у використанні каналів розподілу але використовують їх подібно іншим організаціям. Система маркетингових каналів являє собою ключовий зовнішній ресурс НЗ. На її побудову витрачаються роки. Основу такої системи складають корпоративні обов'язки НЗ по відношенню
до інших незалежних організацій, діяльність
яких пов'язана із розподілом освітніх послуг на
ринках, які вони обслуговують. Звернення НЗ
до посередників обумовлене їх ефективністю у
наближенні освітніх послуг до цільових ринків.
Завдяки своїм контактам, досвіду, спеціалізації
посередники забезпечують навчальним закладам набагато більші доходи, ніж ті, які вони мали б без використання посередників.
Виробники освітніх послуг та їх споживачі – невід’ємні складові любого маркетингового каналу. Число рівнів каналу визначає його
довжину. При реалізації освітніх послуг поширеними є канали нульового та першого рівнів.
Обмеження у використанні каналів розподілу
навчальними закладами пов'язано перш за все з
тим, що освітні послуги не можна транспортувати та зберігати, їх споживання співпадає з їх
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наданням та ін. При реалізації інших товарів і
послуг навчального закладу число рівнів каналу може бути більшим.
Основним каналом розподілу в освіті є
прямі продажі, тобто, розподіл послуг безпосередньо в приміщенні навчального закладу
(канал нульового рівня). Каналами нульового
рівня є також філії, консультаційні пункти,
представництва навчальних закладів та дистанційні форми освіти.
Філією навчального закладу є структурно відокремлена частина навчального закладу,
що знаходиться поза межами розташування
керівного органу НЗ та виконує таку ж діяльність (освітню, наукову тощо), що й НЗ у цілому. Представництво навчального закладу діє за
межами знаходження НЗ від його імені [3]. Діяльність представництва обмежується виключно представницькими функціями (займається
профорієнтаційною роботою, приймає документи абітурієнтів тощо). Відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) навчального закладу розпочинають діяльність з
надання освітніх послуг тільки після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії
навчального закладу [25].
Як свідчить досвід, при використанні філій та консультаційних пунктів (центрів) навчальними закладами виникає низка проблем.
По-перше, це – низька якість освітніх послуг.
Так як філії та консультаційні пункти територіально віддалені від головних корпусів самого
НЗ, то вони не мають змоги користуватися матеріально-технічною та інформаційною базою
закладу. Крім того, хороші викладачі, які часто
займають керівні посади, воліють концентруватися в головних корпусах. Все це і обумовлює державну політику, яка сьогодні направлена на закриття та жорсткий контроль діяльності філій та консультаційних пунктів навчальних закладів. По-друге, це великі фінансові
витрати. При організації роботи філій та консультаційних пунктів НЗ несе додаткові витрати, які знижують рентабельність не тільки цих
каналів розподілу, а й всього закладу: оплата
відряджень викладачів, телефонних переговорів, оренди приміщень, оплата заробітної платні співробітникам, які працюють практично
тільки у періоди роботи цих каналів та ін.
Проте можливість захвату нових територіальних ринків збуту освітніх послуг переважає над недоліками відокремлених структурних підрозділів, тому НЗ (у першу чергу ВНЗ)
стрімко розвивають мережу своїх філій. Наприклад, Київський національний університет

культури і мистецтв має філії в таких містах
України як Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Сімферополь, Львів, Миколаїв, Одеса, Ужгород, Харків, Черкаси. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» має 31 відокремлений структурний підрозділ серед яких філії у містах Біла
Церква, Вінниця, Житомир, Запоріжжя, ІваноФранківськ, Горлівка, Бровари та ін. Донецький національний університет має 6 відокремлених структурних підрозділи, серед яких 2
технікуми і 4 консультаційні центри у таких
містах Донецької області: Горлівка, Єнакієве,
Костянтинівка, Маріуполь.
Каналом розподілу освітніх послуг можна назвати також дистанційну освіту. З поширенням в світі Інтернету масштабного розвитку
отримала дистанційна освіта – нова форма бізнесу та маркетингу у галузі освіти та перспективний канал розподілення освітніх послуг.
Розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався значно пізніше ніж у країнах Заходу,
проте на сьогодні налічується значна кількість
вітчизняних НЗ, які активно впроваджують дистанційну освіту. Практично всі передові ВНЗ
України якщо не пропонують отримати вищу
освіту дистанційно, то хоча б впроваджують
елементи дистанційного навчання – розробляють електронні підручники, он-лайн лекції, вебінари, он-лайн лабораторні роботи, відеокурси та ін.
Систему дистанційного навчання можна
розглядати у двох аспектах. По-перше, як альтернативу традиційній системі навчання, подруге, як додаток до неї, який дозволяє оптимізувати та удосконалити процес навчання.
При сучасному дистанційному навчанні
зв’язок між отримувачем освітньої послуги і
НЗ, який її надає, використовується як електронний (Інтернет) так і поштовий. До появи
Інтернету вітчизняні НЗ, впроваджуючи дистанційне навчання, активно використовували
пошту та навіть селекторний зв’язок. Заочні
школи та підготовчі курси для школярів при
ВНЗ використовували поштову розсилку або
періодичні видання. Наприклад, завдання у заочній школі МДУ для майбутніх фізиків публікувалися у журналі «Квант», потім школярі
відсилали відповіді на адресу МДУ та отримували відгуки та оцінки за перевірені роботи.
Одеська
національна
академія
зв’язку
ім. А.С. Попова використовувала селекторний
зв’язок між вузлами зв’зку у містах (тепер це
підприємства «Укртелекому») при проведенні
консультацій для своїх заочників, що мешкали
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далеко від міста навчання.
Початок бурхливого розвитку дистанційної освіти в Україні пов’язують з прийняттям Верховною Радою Закону України «Про
національну програму інформатизації», в якому формулюються задачі з інформатизації
освіти та визначаються напрямки їх реалізації
[7]. З моменту прийняття цього Закону у системі освіти України відбувається ряд позитивних змін у галузі інформатизації та освоєння
Інтернет.
У 2000 р. Міністерство освіти та науки
України затвердило «Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні», яка передбачає
створення в країні системи освіти, що забезпечує розширення кола споживачів освітніх послуг, реалізацію системи безперервної освіти
«протягом всього життя» та індивідуалізацію
навчання при масовості освіти [17]. Крім того,
створення Українського центру дистанційної
освіти на основі Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут» дало можливість проводити в
Україні курси навчання для викладачів ВНЗ,
розроблювачів дистанційних курсів і укладати
договори з ВНЗ про співробітництво з метою
координації створення системи дистанційної
освіти в Україні.
Організаційна структура системи дистанційної освіти України на даному етапі включає: Раду з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті Міністрів України; координаційну Раду Міністерства освіти і
науки України з питань дистанційної освіти;
Український центр дистанційної освіти; регіональні центри дистанційної освіти у містах
Харків, Львів, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Хмельницький; локальні центри дистанційної освіти; базові центри дистанційної
освіти за напрямками фахової підготовки; науково-методичні комісії за напрямками діяльності системи дистанційної освіти.
Одним з відомих прикладів успішного
функціонування НЗ дистанційного навчання є
Єшко – Європейська школа кореспондентського навчання. Головний офіс школи розташовується у Голландії, а філії діють в Україні, Росії,
Бєларусі, Казахстані, Польщі, Румунії, Угорщини. На протязі вже більше двадцяти років в
ЄШКО навчаються сотні тисяч студентів.
На сьогодні дистанційна освіта включає
в себе різні форми і методи організації навчального процесу: від традиційного заочного
навчання до новітніх телекомунікаційних технологій. Головне, що їх об’єднує, – доступ-
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ність навчання незалежно від місця мешкання,
віку, фізичного стану та образу життя учнів.
Школярі; студенти; спеціалісти, що працюють;
матері, що доглядають дітей; пенсіонери; люди
з обмеженими фізичними можливостями – всі
мають можливість реалізовувати свої права на
освіту і отримання інформації завдяки дистанційним курсам, не виходячи із дому. Розпочавши свою діяльність з дистанційного навчання
англійській мові, сьогодні ЄШКО пропонує
більш ніж 80 курсів не тільки мовних (включаючи японську, арабську та китайську мови),
але й професійних, хобі та комп’ютерних [9].
Наступний приклад дистанційної освіти з
використанням представництв – це функціонування державного загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня «Міжнародної української школи». Міжнародна українська школа координує діяльність закордонних українських навчальних закладів, у яких вивчається або ведеться викладання українською мовою, надає методично-інформаційну підтримку закордонним
шкільним осередкам. Вона забезпечує громадян
України, які виїхали за кордон, можливістю здобути якісну повну середню освіту українського
зразка. Прийом учнів відбувається на безконкурсній основі. Ними можуть стати лише ті громадяни України, які перебувають за кордоном на
законних підставах (постійно чи тимчасово), а
також громадяни інших країн, які виявили таке
бажання. Основним документом, що регулює
навчально-виховний процес у Міжнародній
школі, є Робочий навчальний план, адаптований
до дистанційної форми навчання і затверджений
Міністерством освіти і науки України. До нього
додається графік консультацій та іспитів. Навчання здійснюється екстерном у формі дистанційного навчання з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Консультації та поточне оцінювання досягнень учнів
може проводитися як стаціонарно в приміщенні
Міжнародної школи, так і дистанційно в системі
«on-line». Здійснюється також поточне і підсумкове оцінювання знань школярів. Навчання учнів
у 4-х, 9-х, 11-(12)-х класах завершується державною підсумковою атестацією, яка, як правило,
проводиться на території України. За результатами навчання учням видається відповідний документ про освіту державного зразка (табель,
свідоцтво, атестат) [10].
Переваги дистанційної освіти:
індивідуальний підхід до навчання;
персоналізація процесу навчання, можливість навчатися за індивідуальним графіком;
інтенсифікація навчання або зміна хара-
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ктеру викладання, використання в навчальному процесі нових прийомів, принципів, а також технічних засобів;
захват нових сегментів ринку освітніх
послуг в сфері освіти, наприклад, охоплення
такого сегменту як люди з обмеженими фізичними можливостями;
здешевлення навчального процесу.
Останнім часом у країні набуває поширення таке явище як франчайзинг в освіті –
спільна діяльність навчальних закладів щодо
формування пропозиції, виробництва (надання) і просування освітніх і супутніх до них послуг і продуктів на ринок [14]. У більш широкому сенсі франчайзинг (фр. franchissage –
пільга, привілей) – це форма співпраці між
юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в
рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою
маркою, ноу-хау, комерційними таємницями,
репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах.
Зазначимо, що ліцензування освітньої діяльності не є частиною франчайзингового пакету і
здійснюється франчайзі самостійно.
В Українському законодавстві взаємовідносини франчайзера і франчайзі регулюються Договором комерційної концесії. При
цьому термін «франчайзинг» замінено на термін «договір комерційної концесії», а терміни
«франчайзер» і «франчайзі» – на «право володілець» і «користувач». Сьогодні законодавча
база комерційної концесії в Україні перебуває
на стадії формування. Договір комерційної
концесії врегульований положеннями глави
76 ЦК України «Комерційна концесія» [16].
Крім цього, окремі норми про цей договір містяться у ГК України (глава 36). Для більш детального регулювання відносин за договором
комерційної концесії передбачається прийняття в Україні спеціального закону.
Виокремимо основні принципи співпраці
з франчайзингом у галузі освіти:
франчайзер є власником торгівельної
марки, ноу-хау, комерційного досвіду та ділової репутації, новітніх методик навчання, інноваційних продуктів, а також інших нематеріальних активів;
франчайзер має перевірену та успішну
бізнес-ідею, яка реально спроможна принести
прибуток;
франчайзі керує справою під вивіскою
франчайзера як незалежний підприємець, фран-

чайзі може бути як юридичною особою, так і
фізичною особою-підприємцем, його заробітком є прибуток від діяльності;
франчайзі є власником майна, що знаходиться в точці, тобто за свої кошти орендує чи
купує приміщення для надання освітніх послуг,
оплачує роботу персоналу, веде фінансовий та
бухгалтерський облік своєї діяльності та ін.;
франчайзі сплачує вартість франшизи (одноразово), а також періодичні відрахування за
користування франшизою (безпосередньо у формі платежів або побічно в націнках на товар, що
купуються у франчайзера). Вартість франшизи
залежить від відомості торгівельної марки;
франчайзі часто не має можливості самостійно визначати ціни товарів або послуг у
своїй точці;
франчайзі має можливість самостійно
формувати асортимент, у рамках, визначених
франчайзером;
франчайзер передає франчайзі знання
того, як власне необхідно вести діяльність
(ноу-хау).
При використанні франчайзингу у галузі
послуг важливо враховувати питання щодо контролю над реалізацією послуг. У галузі освіти
проблема контролю надзвичайно важлива. Тому
при підписанні франчайзингових угод варто
одержати підтвердження можливості НЗпартнера надати послуги необхідної якості, а
також мати систему його постійного контролю.
Наприклад, Дитячий центр «Кузя»
(м. Київ) за договором франчайзингу пропонує
франчайзі такі послуги:
16 курсів розвиваючих занять для дітей
від 9 місяців до 7 років;
система організації дозвілля дитяти і
проведення свята День народження для дітей;
клуб для батьків «Родинна психологія»;
магазин розвиваючих іграшок;
консультація з юридичних, фінансових,
бухгалтерських питань у сфері діяльності Дитячих центрів;
консультація і пакет документації для
здобуття Ліцензії МОН України у сфері дошкільної освіти, у тому числі бланки, заяви і обґрунтування державного зразка;
рекламно-маркетингову підтримку протягом всього часу функціонування;
можливість розширення своєї мережі
Центрів в майбутньому та ін. [11].
Франчайзинг в освіті полягає не лише в
продажі права на вживання логотипу мережі
або товарного знаку навчального закладу – він
представляє собою цілу систему ведення біз-
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несу. Купуючи франшизу, НЗ наважується вести підприємницьку діяльність на власний ризик, але під вивіскою франчайзера. Відома марка гарантує більше число клієнтів і дійсно зменшує ризик банкрутства. Прийнявши рішення
про співпрацю на принципах франчайзингу,
обидві сторони отримують вигоду.
Останнім часом в Україні та Росії
з’явилася велика кількість агентів та посередників у галузі освіти. Ці посередники просувають здебільшого послуги закордонних навчальних закладів, тим самим підсилюючи
конкуренцію на ринку освітніх послуг.
Фірми-посередники укладають з навчальними закладами угоди про співпрацю і називають такі НЗ своїми «партнерами». Компанійпосередників в Україні зараз досить багато; їхні
послуги з організації вступу до зарубіжного НЗ
коштують від 420 до 1000 євро. Вступ до своїх
«партнерських» навчальних закладів посередники гарантують, тому і пропонують споживачам
на вибір перелік тільки тих НЗ, з якими мають
відповідні угоди. Посередник повністю зорієнтує
споживачів щодо умов та процедури вступу, вимог до абітурієнта в конкретному закладі освіти,
наявності гуртожитку, оплати тощо – тобто допоможе підібрати найкращий варіант освітньої
послуги для конкретного споживача. Крім того,
посередник бере на себе роботу з оформлення
документів: оформлення віз, закордонного паспорту, переклад документів на іноземну мову,
нострифікацію освітніх документів, нотаріальне
завірення перекладів тощо. Деякі фірмипосередники пропонують також абітурієнтам
вивчати іноземну мову на своїх курсах. Для більшості з них мовні курси є основним доходом,
оскільки вступна кампанія відбувається тільки
один раз на рік, а курси проводяться протягом
усього року.
Деякі компанії-посередники пропонують
навіть трансфер та супроводження своїм клієнтам з України до закордонного навчального закладу (пакет послуг «VIP»). Після прибуття у
закордонний НЗ учня чи студента докладно
проінформують про важливі аспекти проживання в іноземній державі, допоможуть зорієнтуватися як територіально, так і соціально (наприклад, допоможуть підібрати вигідний тарифний план мобільного оператора, відкрити
рахунок у банку, підкажуть, де знаходяться
найближчі супермаркет, пункт обміну валют,
аптека, зупинка транспорту).
Але саме цінне і привабливе, що пропонують посередники своїм студентам, – це консультаційне супроводження та вирішення пи-
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тань, що виникають протягом навчання (від
року до всього терміну залежно від фірмипосередника та обраного пакету послуг). Це
означає, що фірма-посередник бере на себе зобов’язання бути наставником абітурієнта і
прийти на допомогу йому і батькам у потрібну
мить. Якщо виникли будь-які непорозуміння
або труднощі у процесі навчання, якщо
з’явилось бажання перевестися на іншу спеціальність, або навіть змінити освітній заклад,
якщо не влаштовує житло чи необхідна допомога в оформленні «карти побуту», – компанія-посередник і тут стане у нагоді. Деякі посередники організовують навіть госпіталізацію
клієнта у разі необхідності. Наприклад, компанія Мерітен (м. Київ) надає широкий спектр
послуг у сфері освіти за кордоном: пропонує
величезний вибір навчальних програм, починаючи з мовних курсів та закінчуючи середньою та вищою освітою в багатьох країнах світу; представляє величезну кількість закордонних навчальних центрів, освітніх компаній,
приватних шкіл та університетів. Менеджери
Мерітен підберуть саме ту програму та навчальний заклад, які більше всього будуть відповідати вимогам та цілям клієнта. Компанія
пропонує програми підготовки до вступу у
вищі навчальні заклади, навчання в приватних
школах-пансіонах; мовні курси по вивченню
англійської, німецької, іспанської, італійської,
французької та інших мов; різноманітні літні
програми для дітей з вивченням мови та програмою дозвілля, мовні курси з бізнес англійської, підготовки до міжнародних іспитів
IELTS та TOEFL та багато-багато ін. [12].
Інша компанія GSA (м. СанктПетербург) спеціалізується на сприянні безкоштовній освіті за кордоном, отриманню грантів,
стипендій та іншим видам фінансової допомоги, волонтерстві. Також фірма працює у якості
інформаційного порталу надаючи інформацію
про стипендії та гранти для російських студентів за кордоном. GSA надає послуги щодо вибору програми навчання, вибору країни та
ВНЗ, послуги з оформлення документів для
вступу, послуги з знаходження стипендій для
покриття витрат на навчання, послуги щодо
допомоги у здачі TOEFL та GRE [13].
Управління маркетинговими каналами
навчальних закладів необхідно спрямовувати на
принципи довгострокових партнерських відносин шляхом створення партнерської мережі.
Партнерська мережа – це сукупність партнерів і
альянсів, що утворює організація для створення,
збільшення і поширення своїх товарів і послуг.
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Маркетинг відносин (партнерських взаємовідносин) – це практика побудови довгострокової
взаємовигідної співпраці з ключовими ринковими партнерами з метою встановлення тривалих привілейованих відносин. Традиційні цілі
маркетингу змінюються на користь формування
взаємовигідних стосунків з клієнтами та іншими зацікавленими учасниками ринкового середовища. Тобто, акцент складових економічної
діяльності, які впливають на короткостроковий
прибуток, змінюється у бік довгострокових взаємовигідних партнерських стосунків. Цей термін використовували Ф. Котлер, К. Келлер та ін.
Загалом такі стосунки гарантують організації
стабільне економічне існування, низький рівень
ризику, можливість збільшення доходів і прибутку. Це створює нову цінність кожної зацікавленої сторони, бо всі вони бажають підтримувати довготривалі партнерські відносини з організацією, з якою поєднано і узгоджено багато інтересів [21].
На необхідності утворення партнерських
відносин між НЗ та пов’язаними з ним групами
акцентують увагу І. Каленюк і С. Ніколаєнко. Вони стверджують, що НЗ повинен діяти не як
окрема організація, а як ціла ділова система. У
цьому випадку виграє той НЗ, якому вдалося побудувати найефективнішу дієву систему відносин
із ключовими зацікавленими партнерами [15; 24].
Основним етапом управління мережами
партнерів НЗ є розробка соціальної стратегії.
Під соціальними стратегіями І. Ансофф,
М. Захаров, О. Кузнецов розуміють конкретні
управлінські рішення керівництва, які направлені на виконання соціальних функцій організації по відношенню до суспільства у цілому та до
різних груп людей, які зацікавлені в її існуванні
[2; 6]. Стратегічне планування включає три етапи: розробка місії навчального закладу, яка враховує місію партнерів; представлення місії у вигляді довгострокових та короткострокових завдань; розробка стратегії досягнення поставлених цілей. Розробка планів забезпечення досягнення цілей і завдань є функцією реалізації
стратегії. Плани повинні враховувати інтереси
пов’язаних з навчальним закладом груп.
При управлінні каналами розподілення
НЗ повинні прийняти рішення про пропорційне співвідношення між маркетингом проштовхування та ринковим втягуванням. Стратегія
проштовхування послуги орієнтована на посередників, яким навчальний заклад намагається,
спираючись на заходи з просування, «проштовхнути» свої послуги, поклавши на учасників
маркетингового каналу основні проблеми що-

до просунення послуг кінцевим споживачам.
Ця стратегія використовується в тих випадках,
коли споживачі є лояльними до НЗ, вигоди від
його послуг всім зрозумілі. Наприклад, цю
стратегію використовують НЗ Польщі, Угорщини, Австрії та ін., які самі розширюють мережу посередників в інших країнах.
Стратегія ринкового втягування («протаскування» послуги споживачем) міститься у
тому, що реклама та заходи з стимулювання
споживачів збуджують споживачів звертатися
за послугами до посередників [18]. Це сприяє
тому, що посередники починають замовляти
товар чи послугу у виробника. Наприклад, виникнення останнім часом попиту на закордонну освіту в Україні та Росії привело до розширення мережі посередників, які сприяють
вступу до зарубіжних НЗ.
Для маркетингових партнерів важливими є такі показники роботи навчального закладу: сумлінність (несумлінність) у виконанні
всіх умов договорів, дотримання етичних норм
бізнесу в здійсненні спільних програм, а також
ділова, наукова, суспільна активність НЗ. Особливу увагу треба звертати на таке: стабільність фінансового стану НЗ; авторитет керівництва (особиста репутація, прогресивність і
соціальний статус); ступінь професіоналізму
працівників. При франчайзингу треба розуміти, що заклади, які порушують нормативи
франчайзі, можуть підірвати його репутацію. У
силу цього франчайзі контролює ці ключові
моменти роботи.
Ефективно управляти каналом розподілення без мотивації учасників каналу неможливо. НЗ повинен забезпечити посередника навчальними програмами, програмами маркетингових
досліджень та другими методами, що дозволяють зробити роботу посередника ефективною.
Основна мета управління каналами розподілу –
довготривале партнерство, що гарантує прибуток (дохід) всім його учасникам.
Таким чином, сучасні навчальні заклади
мають безліч каналів розподілення своїх послуг. Проте, використовуючи різні канали надання освітніх послуг необхідно не забувати
про ризик зниження їх якості та вживати заходи щодо запобігання цьому.
Викладене дозволяє зробити висновки.
По-перше, більшість товаровиробників не продають товари кінцевим споживачам; між ними
знаходиться цілий ряд посередників, що виконують різні функції. У сукупності посередники
утворюють маркетинговий канал, його ще називають каналом розподілення. Навчальні за-
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клади, хоч і мають деякі обмеження у використанні каналів розподілення, все ж таки використовують їх як і інші організації.
По-друге, з метою розширення ринків
збуту та наближення освітніх послуг до споживачів навчальні заклади відкривають такі
канали розподілення своїх послуг, як філії,
консультаційні пункти та представництва.
Останнім часом у країні набуває поширення
франчайзинг у галузі освітніх послуг. Франчайзинг в освіті – це спільна діяльність навчальних закладів щодо формування пропозиції,
виробництва (надання) і просування освітніх і
супутніх до них послуг і продуктів на ринок.
Він полягає у продажі права на вживання логотипу мережі або товарного знаку навчального
закладу та представляє систему ведення бізнесу. Каналами розподілу освітніх послуг є також агенти та посередники у галузі освіти. Ці
посередники просувають здебільшого послуги
закордонних навчальних закладів, тим самим
підсилюючи конкуренцію на ринку освітніх
послуг. З поширенням в світі Інтернету масштабного розвитку отримала дистанційна освіта
– нова форма бізнесу та маркетингу у галузі
освіті та перспективний канал розподілення
освітніх послуг.
По-третє, вважаючи на існування великої
кількості маркетингових каналів та інших партнерів, керівництво навчального закладу повинно управляти ним, як системою, пов’язаною зі
своїми партнерами. Необхідно планувати діяльність НЗ враховуючи інтереси партнерів, організовувати сумісну діяльність НЗ та партнерів. Приділяти увагу стимулюванню і мотивації партнерів, контролювати діяльність партнерів, а також якість надання освітніх та інших
послуг. Перспективними бачаться дослідження
з конкретизації функцій управління системою
навчальний заклад – партнери.
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ГИБКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА С КОМБИНИРОВАННОЙ
ПЕРЕНАЛАДКОЙ И ПОТЕРЕЙ ЗАКАЗОВ
В работе рассмотрена обобщенная модель
гибкой производственной системы ГПС с переналадкой прибора, которая начинается либо через некоторое случайное время после освобождения прибора от всех заказов, находящихся в
системе, либо после поступления требования в
свободную систему. Особенностью функционирования данной ГПС является то, что заказы,
поступающие во время переналадки оборудования, теряются. Даже в том случае, когда переналадка прибора началась после поступления заказа, то этот заказ, поступивший в свободную
систему, после ее начала, теряется. Функционирование ГПС представляется в виде системы
массового обслуживания, на вход которой поступает пуассоновский поток заказов интенсивности   0 . Обработка заказов происходит
в порядке их поступления, причем длительность
выполнения операций имеет показательный закон распределения с параметром   0 . Прибор
может начать переналадку по следующему правилу: либо через случайное время  , имеющее
показательный закон распределения, с параметром   0 , при условии, что за это время в систему не поступил заказ, либо сразу же после поступления заказа, при условии, что за время 
переналадка оборудования не наступила. Длительность переналадки считаем показательно
распределенной случайной величиной с параметром   0 . Таким образом, можно сказать, что
переналадка начинается через время, равное
min  , zi  , где zi – время между поступлениями требований пуассоновского потока. В работе найдены оптимальные характеристики
функционирования данной ГПС.
Ключевые слова: гибкая производственная
система, теория массового обслуживания, пуассоновский поток, переналадка, потеря заказов
N.V. Rumyantsev
Flexible manufacturing system with combined
readjustment and loss of orders
In this paper we consider a generalized model
of a flexible manufacturing system with GPS chan-

geover device which starts or after a random time after release of the device from all orders that are in the
system, or after receipt of the request to a free system.
Functioning of the GPS feature is that orders received
during changeovers lost. Even in the case when the
changeover unit began after the receipt of the order,
this order, given a free system, after its inception, is
lost. Operation of GPS is represented as a queuing
system, the input of which is a Poisson order flow intensity. Order processing takes place in the order of
their arrival   0 , the duration of operations has
exponential distribution law with parameter   0 .
The device can begin retooling by the following rule:
either through a random time  having exponential
law distribution with parameter   0 , provided that
during this time the system did not order, or immediately after receipt of the order, provided that during
 the changeover of equipment not occurred. Duration changeover consider exponentially distributed
random variable with parameter   0 . Thus, we can
say that the changeover begins in a time equal
min  , zi  to where zi – the time between the receipt of the request of a Poisson flow. We find the optimal characteristics of the functioning of the FMS.
Keywords: flexible manufacturing system,
queuing theory, poisson flow, readjustment, loss of
orders

Следует отметить тот факт, что в настоящее время работа большинства предприятий
организована по принципу гибких производственных систем и поэтому современная теория
управления такими предприятиями уделяет
большое внимание как вопросам организации
функционирования производственного оборудования, так и вопросам количественной оценки предлагаемых вариантов. Гибкие производственные системы (ГПС) – наиболее эффективное средство автоматизации серийного производства, позволяющее переходить с одного вида
продукции на другой, проводя переналадку одного и того же оборудования. Оказалось, что
© Н.В. Румянцев, 2014
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для количественной оценки гибких производственных систем очень удачным является применение моделей систем массового обслуживания
с переналадкой, причем переналадка может
происходить различными способами в зависимости от условий функционирования той или
иной гибкой производственной системы.
Вопросы моделирования гибких производственных систем классическими моделями
массового обслуживания рассматривались в
работе [4]. В работах автора рассматривались
более общие модели систем массового обслуживания, позволяющие моделировать работу
гибких производственных систем (ГПС) [1]. В
последних работах автора рассматривались работы, в которых гибкие производственные
системы моделировались системами массового
обслуживания с переналадкой прибора в начале производственного цикла [2] или в конце
его [3], и обладающие особенностью, состоящей в том, что заказы (клиенты), поступающие
в систему во время переналадки прибора получали отказ. В данной работе автором рассматривается некоторая более общая модель ГПС.
Формулировка цели. Рассмотрим обобщение рассмотренных моделей, предполагая,
что переналадка прибора начинается либо через некоторое случайное время после освобождения прибора от всех заказов, находящихся
в системе, либо после поступления требования
в свободную систему. Особенностью функционирования данной ГПС является то, что заказы, поступающие во время переналадки оборудования, теряются. Даже в том случае, когда
переналадка началась после поступления заказа, то заказ, поступивший в свободную систему и вызвавший переналадку, сам же теряется.
Функционирование ГПС можно представить в виде системы массового обслуживания, на
вход которой поступает пуассоновский поток заказов интенсивности   0 . Обработка заказов
происходит в порядке их поступления, причем
длительность выполнения операций имеет показательный закон распределения с параметром
  0 . ГПС обладает особенностью, заклю-



0* 0

10
0* 1

ниями требований пуассоновского потока.
После окончания переналадки прибор
всегда переходит в свободное, готовое к работе, состояние. Поступающие в ГПС заказы обрабатываются в порядке поступления.
Описанная ГПС может находиться в следующих состояниях:
0 – прибор свободен – неготов;
 0 * , 0  – прибор проводит переналадку
когда в систему не поступали заказы;
 0 * , 1  – прибор проводит переналадку
после поступления заказа в ГПС;
1 , 0  – прибор свободен и готов к обработке поступающих в дальнейшем заказов;
1, k  – прибор или ГПС обрабатывает
поступившие заказы  k  1 .
Пусть   t  – случайный процесс, характеризующий функционирование системы, который задан на множестве состояний
E  0 ,  0 , 0 *  ,  0 * , 1  , 1, k  : k  0  . Пусть

P0  P  t   0 , P0 0  P  t   0*  , P0 1  P   t    0* , 1 ,
*

*

P1k  P   t   1,k  , k  0 – стационарные веро-

ятности состояний системы. Граф состояний
системы представлен на рис.1.

v

0



чающейся в том, что после окончания обработки
всех заказов, находящихся в системе, он переходит в свободное состояние, которое будем называть состоянием свободен – неготов. Прибор
может начать переналадку по следующему правилу: либо через случайное время  , имеющее
показательный закон распределения, с параметром   0 , при условии, что за это время в систему не поступил заказ, либо сразу же после поступления заказа, при условии, что за время 
переналадка оборудования не наступила. Длительность переналадки считаем показательно
распределенной случайной величиной с параметром   0 . Таким образом, можно сказать,
что переналадка начинается через время, равное
min  , zi  , где zi – время между поступле-
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v



12





...

Рис. 1. Граф состояний ГПС с комбинированной переналадкой
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Система уравнений для определения
стационарных вероятностей состояний системы имеет вид:

      P0   P11  0

 P0*0   P0  0
 P   P  0
0
0*1


 P10  P0*0  P0*1  0

      P11   P10   P12  0
      P   P   P  0,
1k
1k 1
1k 1




ставляет собой процесс гибели и размножения,
поэтому можно воспользоваться формулами
для нахождения стационарных вероятностей
данного процесса, а именно:

P12   P11 , P13   P12   2 P11 ,...
P1k   k 1 P11 .
(1)



Вероятность P0 можно определить из
условия нормировки

P0  P0*0  P0*1  P10  a 1  1 .

k  2.

Для решения системы (1) введем произP1k z k . Тогда,
водящую функцию a  z  

Так как:


k 1

a 1 

умножая последние два уравнения на z в соответствующих степенях, находим, что

  z 2  z 1     1 a  z   zP11   z 2 P10 , (2)
где  


.



P0 ,


(3)

P0*1 


P0 ,


(4)

P10 

 
P0 ,


(5)

P11       P0 ,
где  

(6)



,   .



     zP0
1  z

.

(9)

 1   
. (10)
        1         

Замечание. Необходимым условием существования стационарного распределения вероятностей является выполнение условий:

Отметим следующую организационноэкономическую интерпретацию полученных
результатов, а именно:
а) вероятность P0 можно интерпретировать как часть времени, в течение которого
ГПС находится в отключенном состоянии, т.е.
не тратятся никакие материальные или переменные затраты;
б) вероятность P0*0  P0*1 

2
      z 1   z    z   ... P0 ,(7)



Из (7) получаем, что

P1k         k 1 P0 , k  1 .

1 

  1,   0 .

С учетом выражений (5) и (6), производящая функция (2) принимает вид:
a  z 

     P0

то, после подстановки (9) в условие нормировки, получаем, что

P0 

Решение первых трех уравнений дает
следующий результат:

P0*0 

41

(8)

Замечание. Этот результат (8) можно получить, если заметить, что, начиная с состояния (1,1) граф рассматриваемой системы пред-

 
P0 есть


доля времени, в течение которого ГПС находится в состоянии переналадки. В это время
система затрачивает определенные ресурсы на
ее проведение. Пусть C1 – затраты ГПС в единицу времени на проведение переналадки;
в) вероятность P10 – доля времени, в течение которого ГПС простаивает в готовом,
рабочем состоянии и поэтому также расходуются материальные ресурсы. Пусть C2 – затраты на поддержание ГПС в рабочем состоянии в единицу времени;
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г) величина равная a 1 характеризует
вероятность того, что прибор занят обслуживанием заказов. Пусть C3 – расходы ГПС на
обработку заказов в единицу времени;

д) вероятность P0*0  P0*1 
P0  Pотк



определяет вероятность получения клиентом
отказа в обслуживании;
е) величина  1  Pотк  определяет абсолютную пропускную способность системы
или среднее число требований, обслуживаемых ГПС в единицу времени. Если C4 – доход, получаемый системой в единицу времени
от обслуживания одной заявки.
Тогда доход, получаемый системой от
обслуживания заявок (клиентов) в единицу
времени, равен
*
(11)
L ,, ,C1,C2,C3,C4  C4 1Pотк  CP
1 0 C2P
10 Ca
3 1 max

Для максимизации (11) необходимо минимизировать функционал:
*
.(12)
L1  ,,,C1,C2,C3,C4  C4Pотк CP
1 0 C2P
10 Ca
3 1

Вероятность P0 можно преобразовать к
виду:

P0 
где

 1   
,
a  b

(13)

a     1        ,

b   1      .
После подстановки выражений (3), (4),
(9), (13) в (12), оно принимает вид
 C1  C4 C2 C3 
 
  1      
 
 1  
(14)
L1  , ,  , C1, C2 , C3 , C4   
a  b

Выражение (14) представляет собой
дробно-рациональную функцию, зависящую от
многих переменных. Оптимальное (минимальное) значение по переменной  достигается
при   0 .
Преобразуя соотношение (14) к виду
L1  ,, , C1,C2, C3,C4  

 1  C C   1 C C    
1

4

2

3

можно определить оптимальное значение загрузки  , при котором доход будет максимален.
Итак, построенный функционал (15) позволяет определить оптимальные характеристики управляемой гибкой производственной
системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
С ПЕРЕНАЛАДКОЙ, НЕНАДЕЖНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОТЕРЕЙ ЗАКАЗА
И ОСОБЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В СВОБОДНОМ СОСТОЯНИИ
В работе исследована система массового
обслуживания с переналадкой прибора после
окончания обработки всех имевшихся в системе
изделий, ненадежным прибором, выходящим из
строя, как в рабочем, так и в свободном разогретом состоянии, причем предполагается, что
при выходе прибора из строя в рабочем состоянии требование, находящееся на обслуживании,
теряется. Предполагается, что имеется только
одна бригада, выполняющая как переналадку,
так и ремонт оборудования, которое выходит
из строя.
Ключевые слова: гибкая производственная
система, система массового обслуживания, переналадка в конце производственного цикла, ненадежный прибор, аутсорсинг, инсорсинг
M.I. Medvedeva
Simulation of a flexible manufacturing system with
changeover, unreliable equipment, loss of order
and special behavior in the free state
We have studied the queuing system with
changeover device after processing all the available
products in the system, unreliable device facing
down, as in working and free hot condition, and it is
assumed that the output of the meter in working
condition, the requirement located on the service is
lost. It is assumed that there is only one team that
performs as changeovers, and repair of equipment,
which fails.
Keywords: flexible manufacturing system,
queuing system changeover at the end of the
production
cycle,
unreliable
instrument,
outsourcing, insourcing

Одной из основных проблем современной науки и техники, а также и экономики является проблема повышения надежности работы обслуживающего оборудования. При этом,
под надежностью понимают способность обслуживающего устройства (оборудования) завершить поставленную задачу в соответствии в
предъявленными требованиями в за установленный промежуток времени [1]. Необходимость повышения надежности производственного оборудования обусловлена тем, что ненадежное оборудование приводит к большим затратам на его обслуживание, простоям обору-

дования, срывам поставок заказов и т.д. Это
приводит к потерям предприятием прибыли и
снижением его конкурентоспособности.
Увеличивающаяся сложность производственных систем приводит к снижению их надежности, но при практическом применении
данных систем, наоборот, повышаются требования к надежности этих систем. Как известно,
одним из путей повышения надежности сложной системы заключается в разработке оптимальных методов обслуживания этой системы
в ходе ее эксплуатации [2]. В связи с этим,
возникает достаточно широкий круг задач,
связанных как с созданием сложных технических систем, так и разработкой условий их
функционирования, профилактическим обслуживанием в процессе эксплуатации, организацией и проведением ремонтных работ, заменой
изношенного оборудования и др. При этом одной из основных задач является задача разработки математических моделей реальных технических и экономических систем, процесса
их функционирования, технического и технологического обслуживания.
Следует отметить тот факт, что в настоящее время работа большинства предприятий организована по принципу гибких производственных систем и поэтому современная
теория управления такими предприятиями
уделяет большое внимание проблемам организации и контроля, как надежности функционирования производственного оборудования, так
и вопросам хранения оптимального размера
запасных частей или агрегатов. Кроме того,
должны решаться задачи определения оптимально-необходимого числа обслуживающих
бригад (или мастеров), рационального планирования профилактических работ и переналадки обслуживающего оборудования.
Следовательно, для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование производства, необходимо не только правильно организовать сам производственный процесс
производства, но и правильно подобрать необ-
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ходимый для этого обслуживающий персонал.
При этом одной из основных функций оптимального управления производством является
планирование и оптимизация загрузки оборудования с учетом его ремонта и переналадки.
Это позволяет определить как потребности в
оборудовании, так и в трудовых ресурсах [3].
Вопросы моделирования гибких производственных систем как систем массового обслуживания с ненадежным прибором и вопросы, связанные с рациональной организацией
ремонтных работ, рассматривались в работах
Б. Гнеденко, Ю. Беляева, А. Соловьева, Н. Румянцева [2; 3]. В данной работе рассмотрен
еще один вариант организации функционирования самой гибкой производственной системы и ремонта оборудования.
Рассмотрим гибкую производственную
систему, функционирование которой может
быть описано с помощью одноканальной системы массового обслуживания. При этом предполагается, что оборудование является ненадежным и может выйти из строя в любой случайный
момент времени (оборудование может находиться как в рабочем, так и в свободном состояниях).
Заявка, находящаяся на обслуживании в момент
выхода прибора из строя, теряется. В соответствии с техническими особенностями, требуется не
только восстановление отказавшего оборудования, но и его переналадка перед началом производственного цикла. Обслуживается оборудование одной бригадой, которая проводит и ремонт,
и переналадку. Функционирование рассматриваемой системы проходит по следующей схеме:
если после окончания обслуживания i -ой заявки
в системе нет очереди (заявок), то прибор переходит в свободное состояние («свободен – неготов»). Если в состоянии «свободен – неготов»

прибор выходит из строя, то возможны два варианта поведения прибора:
а) если за время восстановления прибора
в систему не поступило заказов, то он вновь
переходит в состояние «свободен – неготов»;
б) если за время восстановления прибора
в систему поступил заказ, то он немедленно
переходит в состояние переналадки, т.е. предполагается, что одновременно выполняется и
восстановление прибора и переналадка. Длительность переналадки имеет показательный
закон распределения с параметром   0 .
Рассматриваемая система может находиться в следующих состояниях:
 0  – прибор свободен, но не готов к
обслуживанию заявок (требуется его переналадка);
1, 0  – прибор свободен и готов к обслуживанию заявок;
1, k  – обслуживается очередная заявка и в системе k ( k 1 ) требований;
 0, k  – прибор вышел из строя и восстанавливается, причем в системе k
заявок;

0

*

, k



– прибор находится на перена-

ладке и в системе k ( k  0 ) требований;
 2 , 0  – прибор вышел из строя в нерабочем состоянии (в состоянии  0  ) и не готов к обслуживанию (требуется его восстановление, переналадка).
Анализируемая система может быть
представлена с помощью размеченного графа
состояний и переходов (рис. 1).
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Рис. 1. Размеченный граф состояний системы с особым свободным состоянием
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На графе состояний используются следующие обозначения:
 (   0 ) – параметр показательного закона распределения, характеризующего длительность восстановления прибора, если прибор находился в свободном состоянии;
    0  – параметр показательного закона распределения, которому подчиняется
длительность обслуживания заявки;
    0  – интенсивность простейшего
входящего потока, т.е. вероятность того, что за
промежуток времени t  t  0  в систему

     P00   P10   P11  0,

      P01   P00   P12  0,

      P0 k   P0, k 1   P1, k 1  0, k  2;
      P10  P00  0,

        P11   P10  P0*1  P01   P12  0,

        P1k   P1,k 1  P0* k  P0 k   P1,k1  0, k  2.

Введем следующие обозначения


,


 ,



поступит k заявок, вычисляется по формуле
Pk

 t  

   t k
k!

e t ;

   0  – параметр показательного закона распределения, характеризующего длительность переналадки;
    0  – параметр показательного
закона распределения, характеризующего момент выхода прибора из строя;
   0  – параметр показательного
закона распределения, характеризующего длительность восстановления прибора, если прибор находился в рабочем состоянии.
Пусть   t  – стационарный случайный
процесс с фазовым пространством Е, где
E

 0 ;  2, 0  ,  0, k  , k  0;  0 , e , e  1; 1, m  , m  0 .
*







P0* k     t   0* , k , k  1 ;


,






,



.



      P0*1   P0   P20  0,
(1)

 0,
k  2;
       P0* k   P0* , k 1
       P00   P1 0   P11  0,
(2)

k  1;
       P0 k   P0 , k 1   P1, k 1  0,
     P10   P00  0,
(3)


1




P


P


P


P

P

0,
k

1.


*

1k
1,k 1
0k
1,k1
0k

Кроме того, несложно проверить справедливость равенств:

      P20   P0  0

(4)

      P0   P20  P11  0 .

(5)

и

следующим образом:

P0 k     t    0, k  , k  0 ;



Тогда, представленные выше системы
бесконечных однородных уравнений можно
записать в следующем виде:

Стационарные вероятности состояний
случайного процесса   t  будем обозначать

P0  P   t    0  ; P20  P   t    2, 0  ;
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Предполагая, что справедливы равенства
(4)-(5), найдем решение систем уравнений (1)(3). Решение находим с помощью следующих
производящих функций:

P1k     t   1, k  , k  0 .

a0  z    P0 k Z k ,

С помощью размеченного графа состояний и переходов (рис. 1) составим системы
бесконечных однородных уравнений, которым
удовлетворяют стационарные вероятности
случайного процесса   t  :

a  z    P0* k Z k ,

k 0

*
0

k 1

a1  z    P1k Z k .
k 0

Умножим обе части уравнений систем
       P *   P0   P20  0,
0 1


       P0* 2   P0 *1  0,

       P0* k   P0 * , k 1  0, k  2;

(1)-(3) на z

 z  1

в соответствующей степе-

ни и просуммируем уравнения каждой из систем. Тогда после элементарных преобразований соответственно получим равенства:

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

46

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

 z  P0  P20 
,
(6)
   z
z       z  a0  z    a1  z     z 1 P10 (7)
a0*  z  

и
 z2 z1  1 a1 z za0*  z za0  z 1z P10 zP11(8)
Из первых уравнений систем (1)-(3), а
так же уравнений (4) и (5) составляем новую
систему:
       P00   P10   P11  0,

       P10   P00  0,

       P20   P0  0,
       P   P  P  0.
0
20
11


     1      ,
P
           0

P10 

     
P ,
           0

      
P11 
P0 ,
 
P2 0 

Легко показать, что решение системы
уравнений (12) есть:


P0 .
 

Тогда, подставив найденные значения
P10 и P11 в равенства (7) и (8), соответственно
получаем:
 2      z 1
z      z a0  z  a1  z 
P
        0
(10)
и
  z2  z 1    1 a1  z   za0*  z    za0  z  
.
      1 z    z       

P0 .
         
(11)
Чтобы упростить дальнейшее изложение,
введем ряд обозначений:
d1  z   z       z  ;

d 2  z    z 2  z 1       1 ;


d 2  z  d3  z   d 4  z 
P0
d 1  z  d 2  z    z

a1  z  

d 1  z  d 4  z    zd 3  z 
P0 . (14)
d 1  z  d 2  z    z

(13)

Таким образом, все стационарные вероятности и производящие функции выражены
через P0 . Для вычисления стационарной вероятности P0 воспользуемся условием нормировки вида:

a0 1  a0* 1  a1 1  P0  P20  1 .
Из первого уравнения системы (12) следует, что:

a1 1 


a0 1 .


Тогда после несложных преобразований
условие нормировки можно представить следующим образом:
       
   
(15)


 P0  
 a 0 1   1







 


Следовательно, задача нахождения стационарной вероятности P0 сводится к определению значения a0 1 . Для вычисления производящей функции a0  z  в точке z  1 воспользуемся равенством (13). Переходя к пределу при z  1 , из равенства (13) получим:

a0 1 

       1            
                  

Следовательно,
принимает вид:

условие

2
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Из последнего равенства:

P0

нормировки

        1                  

       z  1 ;
          
1z       z 
d4  z 1z P10 zP11 a0*  z 
     z
d3  z 

a0  z  

и

(9)

Можно показать, что решение системы
(9) относительно стационарных вероятностей
P00 , P10 , P11 , P20 имеет вид:
P00 

Из уравнений (10)-(11) составляем новую систему, которая с учетом введенных обозначений
имеет вид:
 d 1  z  a 0  z    a1  z   d 3  z  P0 , (12)

  za 0  z   d 2  z  a1  z   d 4  z  P0 .

P0  1.
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         1                    

строя, находясь в нерабочем состоянии:

.

Тогда все стационарные вероятности
принимают положительное значение при условии, что:
 .
 
  

Замечание 1. Предположим, что длительность восстановления прибора, вышедшего из строя в нерабочем состоянии, имеет показательный закон с параметром  , т.е. совпадает с параметром показательного распределения, характеризующего длительность переналадки. Тогда    и вероятность P01 того, что
оборудование находится в состоянии (0) –
«свободен – неготов», равна
P01 

         1                    

.

Замечание 2. Предположим теперь, что

   , т.е. длительность восстановления не
зависит от того, в каком состоянии (рабочем
или нет) оборудование вышло из строя. Тогда

   и вероятность P02 того, что оборудование находится в состоянии (0) равна:
             
   1            



   





.

Несложно заметить, что:
P0 

         ,
K
  
         
P01 
  



K ,

P02       K ,

где
K

          

.
  1                    
Кроме того, легко можно проверить, что:
P02 

    
 P01 .
  

Следовательно,
 1, если    ,

si gn P02  P01   0, если    ,
  1, если    .



P210 

     

P01 
 
  

P202 


P02   K


K ,

1, е с л и    ,
если    ,
  1, е с л и    .


и s in g P 2  P 1   0 ,
 20 20  

– вероятность того, что прибор обслуживает заявку и в системе нет требований:

P101   K и P102   K ,
т.е. вероятности совпадают.
– вероятность того, что прибор вышел из
строя и находится на восстановлении:

 1              
.
 1                 
Таким образом, найдены все стационарные вероятности состояний рассматриваемой
системы. Это позволяет найти все необходимые
характеристики
производственно-логистической системы. Кроме того, рассмотренные
варианты длительности восстановления оборудования позволяют выбрать наиболее оптимальный процесс функционирования системы, а
также решать вопросы целесообразности вывода ремонтной бригады на аутсорсинг.
a10 1  a02 1 

                     

P02 
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Выпишем основные вероятности для
случая    и    :
– вероятность того, что прибор вышел из
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ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ ЗНАНЬ В ЕФЕКТИВНОМУ
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Визначено взаємодію категорій «знання»,
«інтелектуальний капітал», «людський капітал», «інноваційний капітал». Встановлено роль
знань в основних підходах до визначень різних видів капіталів.
Ключові слова: знання, інтелектуальний
капітал, людський капітал, інноваційний капітал, взаємозв’язок, підприємство, конкурентна
перевага, персонал
Н.А. Подлужная
Обоснование роли знаний в эффективном
управлении предприятием
Определено взаимодействие категорий
«знания», «интеллектуальный капитал», «человеческий капитал», «инновационный капитал».
Установлена роль знаний в основных подходах к
определениям разных видов капиталов.
Ключевые слова: знание, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, инновационный капитал, взаимосвязь, предприятие, конкурентное преимущество, персонал
N.О. Podluzhnа
Rationale for the role of knowledge in the effective
management of the enterprise
Definitely interaction categories of «knowledge», «intellectual capital», «human capital», «innovation capital». The role of knowledge in the basic
approach to the definition of different types of capital.
Keywords: knowledge, intellectual capital,
human capital, innovation capital, the relationship,
the enterprise competitive advantage, staff

Багато українських та зарубіжних учених
працюють над проблемою визначення сутності
категорії знання з теоретичного та практичного
застосування. Особливої уваги набуває визнання категорії знання на рівні підприємства,
тому що вони розглядаються як стратегічний
ресурс, що створює його конкурентні переваги
та дозволяє визначати майбутні орієнтири діяльності на основі визначення нововведень. Наслідком цього є упорядковування, деталізація

та розвиток сутності поняття знання. Знання є
основним елементом багатьох видів капіталів,
серед яких є людський, інтелектуальний та інноваційний. Знання об’єднують ці види капіталів і раціональне їх використання дає можливість збільшення фінансових результатів виробничо-комерційної діяльності підприємства.
Саме знання, а не фінансові та матеріальні ресурси, дають можливість підприємству визначати ефективні стратегії, щоб попередити
ослаблення виробничо-комерційної діяльності
та економічної активності. Особливо такі закономірності можна простежити на промислових
підприємствах. Саме підприємства промисловості мають недостатній рівень інноваційної
активності. Для того, щоб їм підвищити конкурентоспроможність та забезпечити економічне зростання, необхідно спрямувати науковоінноваційну діяльність за рахунок винахідництва, створення принципово нових видів продукції й технологій. Саме знання та інтеграція інтелектуального, інноваційного та людського
капіталів мають високий потенціал ринкового
проникнення, забезпечують додатковий прибуток промисловим підприємствам. Тому проблема визначення взаємозв’язку знань з іншими видами капіталу є актуальною для підприємств.
Огляд наукових джерел не дає вичерпного розуміння місця терміну «знання» в поняттях інтелектуальний, людський та інноваційний капітали. Немає єдиної думки щодо тих
видів знань, які саме формують інтелектуальний капітал. Так, у роботі Л. Едвінсона визначено взаємодію між процесами «управління
знаннями» та «управління інтелектуальним капіталом» [36, с. 18-19]. У монографії
І.Б. Швець та С.В. Позднякової досліджено
взаємозв’язок категорій «компетентність» та
«людський капітал» [35, с. 54-58]. Дослідження

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

© Н.О. Подлужна, 2014

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

О.А. Грішнової [10, с. 108] присвячено визначенню взаємозв’язку елементів поняття «компетентність» з категоріями «людський капітал»
та «трудовий потенціал». О.Ю. Амосов та
Н.Л. Гавкалова розглядають існування синтезованого капіталу, який враховує інноваційний
компонент, що створено на основі взаємодії інтелектуального, соціального та людського капіталів на регіональному рівні [2]. С. Вовканич
та Л. Семів досліджують функціонування людського та інтелектуального капіталу в економіці знань та пояснюють співвідношення цих понять на основі ресурсного, синергетичного, інтеграційного та діяльнісного підходів [6].
В.Л. Іноземцев та А.М. Колот визначають сутність інтелектуального капіталу та здійснюють
його структурне й функціональне порівняння
із людським капіталом [15; 18]. В.І. Пожуєв
обґрунтував сутність і значення інтелектуального капіталу, умови його формування та визначального впливу на розвиток «економіки
знань» та «суспільства знань» [25]. О.В. Лосева
визначає взаємозв’язок людського та інтелек-
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туального капіталів в організації [20,
с. 132]. Незважаючи на велику кількість публікацій, не визначено взаємозв’язку між знаннями та різними видами капіталу, які на основі
знань забезпечують підприємству прибутковість та розвиток, визначення стратегічних орієнтирів.
Тому метою дослідження є визначення
взаємозв’язку між знаннями та інтелектуальним, людським та інноваційним капіталами.
Вирішення цієї мети дозволить виявити місце
знань у системі управління підприємством та
формувати ефективну політику щодо розвитку
персоналу в напрямі придбання необхідних
знань у виробничому процесі.
У результаті дослідження виявлено, що
кожен вид капіталу має підходи щодо його визначення. При цьому ці підходи вказують на
існування знань у структурі різних видів капіталу. Встановлено взаємозв’язки понять
«знання», «людський капітал», «інноваційний
капітал» та «інтелектуальний капітал», що наведено у табл. 1.
Таблиця 1

Співвідношення термінів «знання», «людський капітал», «інтелектуальний капітал»,
«інноваційний капітал» та основні підходи до їх визначення

традиційний
підхід

як сукупальтернатив
як процес ність ціннонийпідхід
стей
як результат

Інтелектуальний капітал

Людський капітал

Види
Підходи до Визначення поняття у відповідності Роль знань у відповідному підході до визнакапіпоняття
з підходом
чення капіталу
талу
1
2
3
4
Знання виступають найбільш значущою склаСформований або розвинений у редовою людського капіталу, оскільки вони найзультаті інвестицій і накопичений
більшим чином забезпечують доходи його влалюдьми певний запас здоров'я,
снику. При цьому природні здібності та якості
знань, навичок, здібностей, мотивамають другорядне значення для отримання
цій та інших продуктивних якостей
прибутку
Це знання та вміння людей, їх
здатність
до
праці,
фізичні,
психологічні, світоглядні, суспільні,
культурні якості та здібності

Професійні знання мають другорядне значення
в структурі людського капіталу при одержанні
грошових доходів людиною, ніж природні
здібності і якості

Сукупність цінностей, до яких відносяться інформація й знання, навики, досвід

Знання – це основна цінність, яка формує інтелектуальний капітал

Актив, який має здатність до відтворення, трансформування в фактори (ресурси), які створюють багатство (і відповідну вартість)

Знання виступають як актив, який приймає
участь у їх відтворенні та трансформуванні.
Відбувається процес перетворення знань персоналу та підприємства на інтелектуальний капітал

Актив, який забезпечує результат
певних дій (збільшення ринкової
вартості, отримання прибутку, забезпечення конкурентних переваг)

Знання виступають як актив, раціональне використання якого дозволяє отримати результат
у виді збільшення економічних та маркетингових показників діяльності підприємства
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1

2

Інноваційний капітал

як елемент
як сукупінтелектуаяк результат
ність фактольного капірів
талу

Продовження таблиці 1
3

4

Сукупність факторів, до яких відносяться знання, навики та освіта, які
призводять до нового знання

Знання виступають основним фактором, який
формує інноваційний капітал. Знання виступають джерелом нового знання та інновацій
при використанні творчих навичок персоналу

Елемент інтелектуального капіталу.
Ототожнення з інтелектуальною
власністю підприємства

Знання – це основний елемент, який формує
інтелектуальний капітал та стає основою для
інноваційного капіталу

Актив, який забезпечує спроможність підприємства здійснювати інновації, що призводить до росту
прибутку у довгостроковій перспективі

Знання виступають як актив, раціональне використання якого дозволяє отримати результат
у виді інновацій та збільшенні економічних
показників діяльності підприємства у довгостроковій перспективі

Знання і інтелектуальний капітал. Дуже
часто категорію «знання» ототожнюють з поняттям «інтелектуальний капітал». Дослідженнями встановлено, що це два різних поняття,
але вони мають багато спільного. Аналіз літературних джерел із даної проблематики дозволяє виділити три основних підходи до трактування поняття «інтелектуальний капітал», коли
він розглядається як сукупність цінностей; як
процес; як результат [28, с. 97; 21]. Ці підходи
вказують на існування знань персоналу та підприємства в структурі цього капіталу.
При цьому автором пропонується визначити знання як досягнення пізнавальної діяльності людини, що набуті протягом її трудового
життя, нагромадження досвіду та професійної
інформації, які у комплексі є джерелом інноваційного розвитку підприємства.
Визначення інтелектуального капіталу як
сукупності цінностей носить достатньо загальний характер і зазвичай розуміється як інформація й знання, які відіграють роль «колективного мозку», що акумулює знання працівників,
інтелектуальну власність, нагромаджений досвід, організаційну структуру, інформаційні мережі, імідж підприємства [14]. В. Садовський і
Є. Стеценко розуміють під інтелектуальним
капіталом знання, навики, досвід, які є невід’ємні від їх носія – живої людської особи
[27]. Це визначення ототожнює знання з інтелектуальним капіталом та підкреслює, що саме
людина володіє знаннями.
Одним з прихильників процесного підходу є Л. Едвінсон, який визначає інтелектуальний капітал як «особливе з’єднання людського капіталу (реальні і потенційні інтелектуальні здібності, а також відповідні практичні

навички працівників компанії) і структурного
капіталу (складові капіталу компанії, що задаються такими специфічними зв’язками, як:
зв'язки з споживачами, бізнес-процеси, бази
даних, бренди і IТ-системи)» [36, с. 18-19]. Це
– здатність трансформувати знання і нематеріальні активи в фактори (ресурси), які створюють багатство (і відповідну вартість) за рахунок особливого ефекту від «множення» людського капіталу на структурний. Дослідження
Л. Едвінсона дозволили встановити ланцюжок
взаємозв’язку знань із ринковою вартістю підприємства: «знання – інтелектуальний капітал
– інновація – зростання вартості», що свідчить
про першорядне значення знань у формуванні
інтелектуального капіталу, що призводить до
зростання ринкової вартості підприємства.
Знання виступають субстанцією інтелектуального капіталу. Ключову роль в економіці, що
заснована на знаннях, грають знання, нематеріальні активи і особливо інтелектуальний капітал, а в традиційній економіці – матеріальні
активи і фінансовий капітал [36, с. 39]. Це визначення вказує на те, що процес перетворення
знань персоналу та підприємства на його інтелектуальний капітал сприяє зростанню ринкової вартості підприємства. Саме існування такого процесу перетворення вказує на необхідність виявлення тих знань, які необхідні у виробничому процесі та його вдосконаленні, активізації дії технологій управління та розвитку
персоналу.
С. Алберт та К. Бредли визначають інтелектуальний капітал як процес перетворення
знань і нематеріальних активів у ресурси, які
дають конкурентні переваги окремим особам,
фірмам, державам [37]. Акцентується увага на

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

тому, що процес перетворення знань в інтелектуальний капітал відбувається на різних рівнях
економіки – це людина, підприємство та держава, що ідентично знанням, які формуються,
використовуються, накопичуються на цих рівнях.
Представники третього підходу є Е. Брукінг [5], Т. Стюарт [42], О.В. Кендюхов [17] та
ін. Вони розглядають дану категорію як результат певних дій. Т. Стюарт розуміє під інтелектуальним капіталом накопичені корисні
знання, інтелектуальний матеріал, який сформований, закріплений за підприємством і використовується для виробництва ціннішого
майна [42, с. 67]. У роботах [3; 4] інтелектуальний капітал розглядається як сума тих знань
усіх працівників підприємства, яка забезпечує
його конкурентоспроможність. Таке визначення акцентує увагу на тому, що інтелектуальний
капітал сформовано на основі не всіх знань персоналу та підприємства, а тільки на тих, які
забезпечують йому конкурентоспроможність.
Але більш конкретно не пояснюються, які це
саме знання. Таким чином, сутність інтелектуального капіталу як результату полягає у здатності корисних знань для підприємства сприяти приросту інтелектуального капіталу та забезпечувати йому конкурентні переваги й конкурентоспроможність на ринку. При цьому
треба враховувати, що конкурентні переваги
можуть бути скопійовані конкурентами, і вони
потребують постійного оновлення. Це підтверджує необхідність процесу управління знаннями на підприємстві, що дозволить придбати,
оновлювати та використовувати нові знання
для визначення нових конкурентних переваг та
можливості для підтримки конкурентоспроможного стану підприємства у довготерміновій перспективі.
О.В. Кендюхов підкреслює, що інтелектуальний капітал створюється людським і (або)
машинним інтелектом, представлений інтелектуальними ресурсами, але тільки тими, що здатні створювати нову вартість [17, с. 36]. Це визначення вказує на те, що інтелектуальний капітал формується на основі тільки інтелекту
персоналу та машин, який дозволяє створювати додаткову ринкову вартість підприємства.
При цьому треба враховувати, що в умовах інноваційної економіки період оновлення машин, техніки і технології складає 4-5 років, що
також потребує оновлення знань персоналу
для роботи в нових умовах технологічного
устрою.
Л. Городянська трактує поняття «інтеле-
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ктуальний капітал» як сукупність ресурсного
потенціалу трудових ресурсів, створених завдяки можливостям і здібностям працівників –
об’єктів нематеріальних ресурсів, якими може
розпоряджатися та управляти підприємство [7,
с. 53]. Таке визначення вказує на те, що підприємство може управляти вміннями й здібностями персоналу як основними компонентами
інтелектуального капіталу. Для цього потрібно
ефективно формувати політику управління розвитком персоналу.
Для встановлення більш точного зв’язку
категорій «знання» та «інтелектуальний капітал» доцільно встановити структуру останньої
категорії, до якої належать різні компоненти.
Визначено, що немає єдиної думки щодо складу цих компонентів. У результаті дослідження
виявлено, що найбільш розповсюдженим підходом є визначення людського, організаційного та споживчого капіталів у структурі інтелектуального.
При цьому всі автори одноголосно вказують на існування компонентів людського капіталу в структурі інтелектуального. До людського капіталу відносять запас знань та здібності людини, запас здоров’я та мотивації, креативність та культуру, мобільність. Найбільшого значення в структурі людського капіталу
мають знання. Саме вони формують кваліфікацію, компетентність, досвід персоналу. Інші
компоненти дозволяють раціональне використання цих знань. Наприклад, відповідний стан
здоров’я обумовлює бажання й можливості
людини працювати та використовувати свій
запас знань, збільшення періоду активної трудової діяльності, розвиток професіональних
здібностей, зацікавленість у результатах.
Визначено, що структурний (організаційний) капітал представлений корпоративними знаннями, до яких належать об’єкти інтелектуальної власності, інформаційні ресурси задокументовані технології, методики, процеси.
Іншим сегментом структурного капіталу виступає працездатна система організації підприємства, у якій втілені систематизовані знання,
у рамках функціонування якої здійснюється
управління та взаємодія ресурсів підприємства
для задоволення цілей її створення.
Клієнтський (споживчий) капітал проявляється у відношеннях підприємства з ринком,
клієнтами та споживачами продукції. До цього
капіталу відносять товарні знаки та знаки обслуговування. Це свідчить, що цей капітал містить знання підприємства про фактори зовнішнього середовища. Саме ці знання про мікроо-
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точення дають можливість підприємству планувати діяльність та розробляти ефективні
стратегії щодо визначення поведінки в конкурентній боротьбі, орієнтирів взаємодії з постачальниками та споживачами.
Таким чином, кожен компонент-капітал
інтелектуального капіталу містить в собі ті чи

інші види знань, які корисні для підприємства.
Це три основних видів знань: знання персоналу, які містяться в людському капіталі, корпоративні знання, які містяться в структурному
капіталі, та знання про фактори зовнішнього
середовища, що належать до клієнтського капіталу (рис. 1).

Інтелектуальний капітал підприємства
Людський капітал:
Клієнтський капітал:
Організаційний капітал:
знання персоналу
знання про фактори зовнішкорпоративні знання
підприємства
нього оточення підприємства
Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу з урахуванням знань, які в ньому містяться
Людський, організаційний, клієнтський
капітали слід розглядати як компоненти інтелектуального капіталу, що постійно взаємодіють одна з одною. При цьому можливий прояв
синергетичного ефекту як підсилювального,
так і послаблювального характеру. Довгострокові, міцні відносини з клієнтами зміцнюють
імідж підприємства та дозволяють розширити
клієнтську базу. Внутрішня структура підприємства сприяє трансферту теоретичних знань
персоналу в кінцевий продукт, зміцнюючи тим
самим клієнтський капітал. Останній впливає
на отримання прибутку, що, в свою чергу, призводить до інвестування в людський та організаційний капітали.
С. Вовканич та Л. Семів [6, с. 19] вважають, якщо «людський капітал – підсистема інтелектуального, то треба визнати, що частина
людського соціуму взагалі не володіє інтелектом, і його треба залишати поза увагою будьякої системи освіти, підвищення кваліфікації,
нагромадження передового досвіду тощо». З
чим не можна погодитися, тому що людський
капітал є субстанцією формування інтелектуального капіталу. Саме знання, навички, та досвід персоналу, його бажання працювати дозволять на підприємстві розвивати організаційний
та клієнтський капітали. На підприємстві необхідно створювати такі умови, які б сприяли
бажанню персоналу отримати додаткові знання, використовувати їх на користь підприємству.
Тому треба констатувати, що найбільше
значення в структурі інтелектуального капіталу має людський капітал, тому що він є основою його функціонування на підприємстві та
бізнесу в цілому. Саме людина організовує,
здійснює діяльність підприємства, виробляє
продукт, формує мережі зв’язків, імідж, конкурентні переваги, вступаючи у взаємодію з іншими людьми. У постіндустріальному суспі-

льстві такі атрибути людського капіталу, як
знання, компетенції, стають ключовими ресурсами компанії. Але за відсутності структурного
та споживчого капіталу ефективне функціонування та розвиток підприємства неможливий.
Саме тісна, чітко налагоджена взаємодія всіх
трьох компонентів інтелектуального капіталу є
основою успішної діяльності підприємства.
Таким чином, неефективне функціонування одного з елементів інтелектуального капіталу призведе до погіршення стану двох інших. Так саморозвиток та відтворення складових інтелектуального капіталу повинні відбуватися одночасно. Тому, якщо HR-менеджер
на кожному з етапів управління персоналом
виконує завдання стосовно людського капіталу, він враховує наявність організаційного та
клієнтського капіталів. Так, при плануванні
персоналу, HR-менеджер повинен передбачити
склад технічного та програмного забезпечення,
специфіку корпоративної культури та організаційну структуру підприємства, тобто проаналізувати організаційний капітал, за допомогою якого персонал буде здійснювати свою діяльність та формувати відносини з клієнтами
(клієнтський капітал).
Автором запропоновано категорію «інтелектуальний капітал» визначити як сукупність знань, вмінь та навичок персоналу, що
містяться в людському капіталі, корпоративних знань, які є складовою структурного капіталу, та знань про фактори зовнішнього середовища, що належать до клієнтського капіталу,
яка забезпечує підприємству високу ефективність виробничої діяльності та створює умови
для подальшого стабільного розвитку при вірному та своєчасному визначенні конкурентних
переваг на ринку.
Знання і людський капітал. Людський
капітал є узагальнюючою категорією в теорії
управління знаннями. Існує багато визначень
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категорії «людський капітал», але вони мають
спільні характеристики, які розкривають її
зміст. Цій категорії притаманні характеристики
капіталу. При цьому економічні словники трактують значення поняття «капітал» як «створені людиною ресурси, що використовуються
для виробництва товарів і послуг, які приносять дохід» [24, с. 313] та «у широкому значенні – це все, що здатне приносити дохід, або
ресурси, створені людьми для виробництва товарів і послуг. У більш вузькому значенні – це
вкладене в діло, працююче джерело доходу у
вигляді засобів виробництва [29, с. 146]. Тобто
людський капітал, взагалі, та знання, зокрема,
відповідають загальній характеристиці капіталу – це ресурси, які приносять дохід.
У результаті дослідження наукових літературних джерел встановлено, що людський
капітал складається з багатьох елементів, а
знання є невід’ємною його частиною. На основі знань людини, які отримані на протязі життя, формується людський капітал. Так,
С. Фішер, В. Дорнбуш, К. Шмалензи [33],
Л. Туроу [43, с. 15], Т. Шульц [41], Е. Долан і
Д. Ліндсей [12, с. 256], Ф. Махлуп [21] указують на те, що людський капітал це природжені, виробничі, фізичні та розумові здібності
людини, її знання та талант. Акцентується також увага на тому, що ці здібності та знання
придбані в результаті освіти та формального
навчання [12, с. 256]; навчання на робочому
місці [41]; практичного досвіду [12, с. 256]. У
роботах А. Добриніна [11], С. Дятлова [13],
Р. Капелюшнікова
[16],
І. Швець
та
С. Позднякової [35, с. 56] запас знань та здібності людини також визначаються як основні
компоненти людського капіталу, але додаються ще інші – запас здоров’я та мотивації, креативність та культура, мобильність. Найбільшого значення в його структурі мають знання.
Саме вони формують кваліфікацію, компетентність, досвід персоналу. Інші компоненти дозволяють раціональне використання цих знань.
Наприклад, відповідний стан здоров’я обумовлює бажання й можливості людини працювати
та використовувати свій запас знань, збільшення періоду активної трудової діяльності,
розвиток професіональних здібностей, зацікавленість у результатах. У відповідності зі змістовними та процесуальними теоріями мотивація людини визначається її потребами та моделлю поведінки при певних зусиллях для досягнення поставленої мети. При цьому на підприємстві можна використовувати знання й
навчання в якості нагороди й мотивуючого фа-
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ктора. Це можливо за рахунок надання можливості додаткового навчання та участі в тренінгах тими співробітниками, які домоглися найкращих результатів у роботі, і чиї успіхи отримали визнання колег по службі. Для того, щоб
мотивувати працівників до продовження навчання й свого розвитку на підприємстві, необхідно зробити додаткові знання перевагою.
Це покращить стан людського капіталу за рахунок росту рівня знань і практичних навичок
людей, що буде сприяти розвитку підприємства.
За визначенням О.А. Грішнової, категорія «людський капітал» є складним структурно-системним
об’єктом
соціально-економічного дослідження, що характеризує сукупність сформованих і розвинутих внаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих
рис і мотивацій індивідів, що перебувають в
їхній власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють росту продуктивності
праці й завдяки цьому впливають на зростання
доходів свого власника та національного доходу [9, с. 34]. Це визначення вказує на можливість отримання доходів від використання
знань людського капіталу на рівні індивіда та
держави. Таким чином, категорія «людський
капітал» представляє продуктивні здібності
людини, до яких належать знання, та, з іншого
боку, враховує необхідність інвестиційного
процесу для отримання цих знань. Але «стратегія розвитку економіки має бути заснована
на знаннях і не повинна обмежуватися лише
інвестиціями в людський капітал з метою підвищення рівня освіти. Її слід спрямувати на забезпечення відкритого доступу до інновацій і
знань та їх поширення й передбачати залучення інвестицій у ті процеси, які є рушійними
важелями підвищення здатності акумулювати
та використовувати знання з метою трансформації нематеріальних активів у матеріальні
здобутки» [32, с. 17]. Тому отримання та розвиток знань не завжди є результатом інвестування, а формування людського капіталу відбувається на основі інвестиційних процесів.
Отримання знань повинно пропагуватися в
усіх навчальних закладах для молоді, на підприємствах для персоналу. І якщо інвестиційні
ресурси є обмеженими, то необхідно створювати умови для саморозвитку людей, підвищення мотивації щодо отримання знань.
А.А. Чухно вказув на те, що «людський
капітал як економічна категорія, знаменує собою новий етап у розвитку людини і його праці, коли в одній особі поєднуються і власник
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знань, як основного виробничого ресурсу, так і
власник умінь їх використовувати в процесі
виробництва» [34, с.12]. Тобто людина є носієм знань, які можливо використовувати на виробництві, і сама вирішує доцільність їх використання у виробничих завданнях. Але існування поняття «людський капітал» вказує на
те, що для ефективного процесу отримання
знань необхідно мати певний запас здоров’я,
природні та фізичні здібності, мати зацікавленість у їх придбанні, діяти та жити в умовах,
які сприяють розповсюдженню знань, доступність до грошових коштів, щоб інвестувати їх у
саморозвиток. Активізація процесів придбання
знань можлива при пропагуванні нової ідеології в суспільстві, насамперед, для молоді, яка б
свідчила, що отримання знань – це модно й актуально. Потрібно підвищувати престиж у
сфері науки та навчання. Культивування такого образу життя повинно відбуватися в усіх
навчальних закладах та на підприємствах.
Треба враховувати, що запас знань постійно змінюється в людини під впливом її розвитку, старіння та забуття знань, які не використовуються, психологічних особливостей і
мотивацій, придбаються нові знання та професіоналізм, змінюються умови життєдіяльності
та коло спілкування тощо. Це фактори, які змінюють якість людського капіталу за рахунок
компоненту «знання».
Людський капітал містить різні види
знань, які орієнтовані на виконання професійних обов’язків. Андре Горц вказує на існування окремих категорій «людський капітал» та
«капітал знань». Він визначив, що при використанні людського капіталу користуються попитом знання, які «засновані на досвіді, на кмітливості, здатності до орієнтації, самоорганізації й знаходженні спільної мови, інакше кажучи на форми живого знання, що здобуваються
в повсякденному спілкуванні, що належать до
повсякденної культури» [8]. Отже, у теперішній час цінується поведінка та мотивація робітника, а не витрачений робочий час. Знання як
капітал розглядаються як форму, яку можливо
відділити від свого матеріального та людського носія. При цьому може зростати суспільна
корисність та зменшуватися товарна вартість
знання як капіталу, якщо воно стає доступним
для інших. Таким чином, знання, які містяться
в людському капіталі, повинні відповідати вимогам роботодавців. Їм властиві ознаки неявного, некодифікованого знання, яке важко передати іншим людям. До знань як капіталу належать явні та ті, які можна кодифікувати та

розповсюджувати з метою отримання прибутку. Наприклад, викладачі одного і того же предмету будуть володіти однаковими знаннями з
запропонованого підручника, але викладати
студентам будуть неоднаково. Кожен викладач
буде використовувати допоміжні знання, свій
досвід, вміння пояснити, з можливостями прикладів, що вплинуть на рівень знань людського
капіталу.
На думку Т.Є. Степанової [31, с. 70], до
людського капіталу слід включати ті знання,
які визначають творчу сторону діяльності суб'єктів, мають у кінцевому рахунку суспільну
корисність, прикладне значення й дозволяють
суб'єкту отримувати відповідний дохід.
При цьому виявлено негативні тенденції
впливу знань на людський капітал – «інформаційні шуми» ведуть до появи незатребуваних,
«мертвих» знань; поряд із потребами в міждисциплінарних знаннях посилюється необхідність у вузькопрофесійних знаннях, що веде до
однобічності в розвитку індивіда, з’являється
більш утилітарний, прагматичний підхід в оцінці знань, і вибір робиться на користь тих, які
здатні принести йому дохід, незважаючи на негативні наслідки для людського капіталу в цілому (створення нових видів зброї і т. п.); накопичення досвіду, що є джерелом помилок і
неправильних типів поведінки; здатність до
генерації нових знань, обумовлена, насамперед, свідомістю індивіда і тільки коригує економічними факторами, у тому числі рівнем
освіти [31, с. 81].
О.В. Корицький вважає, що «людський
капітал охоплює точні й мовчазні знання, які
індивідууми дійсно використовують, у той час
як знання взагалі є більш широким поняттям,
що охоплює інформацію та рутину, які в принципі доступні для індивідуумів. У такому аналізі можна ефективно використовувати введений Карлом Поппером поділ знань на
об’єктивні й суб’єктивні. Об’єктивні знання,
це те, що записано і чекає свого використання,
у той час, як суб’єктивні знання (людський капітал) позначають запас знань, який реально
впливає на суб’єктивний процес прийняття рішень. У цьому сенсі, тільки об'єктивні знання
можуть безперервно накопичуватися в часі, у
той час як людський капітал сприяє виборчому
засвоєнню знань кожним новим поколінням
індивідуумів» [19, с. 317]. Таким чином, знання в людському капіталі використовуються вибірково, що буде потрібним у визначеній виробничій ситуації, а знання в цілому можна
накопичувати необмежено, якщо дозволять ро-
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зумові й фізичні можливості людини. Отже,
необхідно втручатися в процес отримання
знань людиною, тому що вони можуть бути
використані при необхідності людським капіталом на підприємствах, що розширить можливості робітника при вирішенні виробничих
завдань.
Знання та інноваційний капітал. Існує
багато визначень категорії «інноваційний капітал», але вони мають загальні характеристики,
які розкривають її зміст. Цій категорії притаманні також характеристики капіталу. Таким
чином, інноваційний капітал, в цілому, і знання, зокрема, відповідають загальній характеристиці капіталу – це ресурси, які приносять дохід.
Інноваційний капітал характеризує нові
ідеї та розробки, технології, які суттєво відрізняються новизною. Але такі ідеї і розробки не
можуть бути створені без відповідної бази
знань. Він формується на знаннях персоналу.
Однак не всі люди в силу різних обставин (вікових, психологічних, соціальних) здатні до
підвищеного динамізму. Тільки 6% людей є за
складом характеру підприємцями, тобто людьми, які ініціюють та організовують реалізацію нововведень [1, с. 108]. Тобто не всі працівники схильні до інновацій, креативного мислення, удосконалення процесів, внесенню
ідей щодо змін. Але на підприємствах треба
активізувати процеси розробок нововведень,
використовуючи знання та досвід персоналу.
Досвід українських підприємств свідчить
про те, що не тільки люди, які є творчими і діяльність яких спрямована на інноваційні розробки, здатні до створення ідей. Створювати
нові ідеї можуть всі працівники підприємств. В
основі нових ідей знаходяться професійні
знання, досвід людини, креативність, усвідомлення того, що це потрібно і вітається на підприємстві. При цьому, досвід компанії Toyota
підтверджує, що «культура на робочому місці
лежить в основі прагнення до досконалості і
безупинному поліпшенню. Ключовим моментом культури є те, що люди повинні бути відкриті ідеям з будь-яких частин організації. Іноді
виробничники будуть сперечатися з розробниками, щоб спростити конструкцію для полегшення процесу виготовлення, складання або
забезпечення більш високої якості» [23].
Засновник теорії постіндустріального суспільства Даніел Белл встановив, що «суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від
переважного виробництва товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організа-
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ції системи освіти і підвищення якості життя; в
якому клас технічних фахівців став основною
професійною групою і, що найважливіше, у
якому впровадження нововведень ... у все більшій мірі стало залежати від досягнень теоретичного знання» [38]. Стає очевидним, що для
того, щоб на підприємстві процес нововведень
був постійним, необхідно забезпечити безперервний процес розвитку персоналу, відкритого доступу до отримання знань, оскільки в основі інновацій знаходяться знання.
У колективній монографії [22, с. 225227] наведено систематизацію підходів до поняття інноваційний капітал. При цьому визначено, що існують різні підходи до трактування
цієї категорії. По-перше, її визначають як сукупність факторів, до складу яких входять
знання, здібності людини і освіту. На думку
Е. Брукінга, інноваційний капітал являє собою
капітал, який породжено людськими знаннями,
що володіє організація, фірма, держава [5]. Дане визначення вказує на структуру інноваційного капіталу, яка включає знання, але не уточнюються можливості людського капіталу –
здатність формування ідей. Існування будьякого з видів капіталів, досліджуються на рівнях людини, підприємства, регіону і держави.
Ж. Поплавська пояснює зміст інноваційного
капіталу як інноваційні ресурси, які представлені творчими людьми, комп’ютерними інтелектуалами та продуктами їх праці і здатні
створювати нову вартість [26]. Робиться акцент на тому, що інноваційний капітал формується за рахунок творчих здібностей людини.
Марк Мак Елрой вказує на те, що інноваційний капітал виникає при спільній діяльності
індивідів, яка призводить до «розвитку та
утвердження нового знання» [40]. Це орієнтує
на ефективну творчу роботу в команді, коли
один новатор не завжди може впоратися з поставленими завданнями створення нових ідей і
проектів. Формування інноваційного капіталу
орієнтовано на стратегічну перспективу, яка
сприяє отриманню прибутку в довгостроковій
перспективі.
По-друге, інноваційний капітал розглядається як результат дії. Представники цього
підходу вказують на здатність підприємства
здійснювати інновації, покращувати і розвивати невикористаний потенціал і створювати довгострокове багатство [30]. По-третє, інноваційний капітал розглядається як елемент інтелектуального капіталу і ототожнюється з інтелектуальною власністю підприємства [36]. При
такому підході передбачається, що всі іннова-
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ційні розробки та ідеї повинні бути оформлені
в законодавчому порядку при присвоєнні прав
власності. Тільки тоді капітал буде інноваційним, коли будуть узаконені права власності.
Але всі розробки, які використовуються в діяльності підприємства, мають права інтелектуальної власності. При цьому інтелектуальну
власність відносять до структурного елементу
інтелектуального капіталу.
Таким чином, встановлено, що основою
інтелектуального капіталу є знання персоналу
та підприємства, але не всі, а тільки ті, що є
«корисними» для підприємства. Це інтелектуальні здібності та практичні навички персоналу,
професійна компетентність, використання яких
у виробничому та управлінському процесі
сприяє росту ринкової вартості, забезпечує
конкурентні переваги, створенню нововведень.
При цьому підприємство має можливість визначати такі знання та управляти ними. Саме
висококваліфікований персонал підприємства
може представляти конкурентні переваги, а
знання персоналу забезпечують розробку нових стратегій та орієнтирів щодо зміни цих переваг.
Встановлено, що в структурі інтелектуального капіталу промислових підприємств є
три складові: людський, організаційний, споживчий капітали. Знання, якими володіє людський капітал, можуть бути обмеженими, тому
що персонал при звільненні вже не використовує їх у цілях підприємства. Також персонал
при небажанні передати, поділитися потрібними знаннями з колегами та передати свій досвід обмежує можливості використання знань
людини. Тому важливим завданням для менеджерів по управлінню персоналом на промисловому підприємстві на основі створення програм мотивації та розвитку корпоративної культури є створення таких умов, які сприяли
поширенню знань та бажанню в персоналу їх
отримати. До організаційного капіталу відносяться патенти, ліцензії, ноу-хау, програми, товарні знаки, промислові зразки, технічне й
програмне забезпечення, організаційна структура, корпоративна культура тощо. Це знання,
що залишаються усередині підприємства незалежно від персоналу. Споживчий капітал
включає зв'язки з економічними контрагентами (постачальниками, споживачами, посередниками, кредитно-фінансовими установами,
органами влади та ін.), інформацію про економічних контрагентів, історію відносин з ними,
торгівельну марку. Таким чином, категорії інтелектуальний та людський капітал мають за-

гальний компонент «знання».
Визначено, що до структури людського
капіталу належать запас знань та здібності людини, досвід та навички, запас здоров’я та мотивації, мобільність. Найбільшого значення в
його структурі мають знання. Саме вони формують кваліфікацію, компетентність, досвід
персоналу. Інші компоненти дозволяють раціональне використання цих знань. На основі
знань людини, що отримані на протязі життя,
формується людський капітал.
Встановлено, що для ефективного процесу отримання знань необхідно мати певний
запас здоров’я, природні та фізичні здібності,
мати зацікавленість у їх придбанні, діяти та
жити в умовах, які сприяють розповсюдженню
знань, доступність до грошових коштів, щоб
інвестувати їх у саморозвиток.
Досліджено, що знання в людському капіталі використовуються вибірково, що буде
потрібним у визначеній виробничій ситуації, а
знання в цілому можна накопичувати необмежено, якщо дозволять розумові й фізичні можливості людини. Отже необхідно втручатися в
процес отримання знань людиною, тому що
вони можуть бути використані при необхідності людським капіталом на підприємствах, що
розширить можливості робітника при вирішенні виробничих завдань.
Впровадження нововведень залежить від
досягнень теоретичного знання, тому на підприємстві необхідно забезпечити безперервний
процес розвитку персоналу, відкритий доступу
до отримання знань. В основі нових ідей знаходяться професійні знання, досвід людини,
креативність, усвідомлення того , що це потрібно і вітається на підприємстві.
Встановлено, що інноваційний капітал
характеризує нові ідеї та розробки, технології
які суттєво відрізняються новизною. Визначено, що існують різні підходи до трактування
цієї категорії. Інноваційний капітал розглядають з використанням трьох підходів: як сукупність факторів, до складу яких входять знання,
здібності людини та освіта; як результат дії
здійснювати інновації, покращувати і розвивати невикористаний потенціал і створювати довгострокове багатство; як елемент інтелектуального капіталу і ототожнюється з інтелектуальною власністю підприємства.
Подальші дослідження мають бути
спрямовані на визначення єдності та відмінності категорій «управління знаннями» та «економіка знань» та можливості впровадження
цих процесів в українській економіці.
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THE ROLE OF INTELLECTUAL POTENTIAL
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The article examines the role of the intellectual potential in the development of Ukraine. On the
example of developed countries it is shown that there
is need for state support of innovation activity, and
some forms of state support of innovation activity of
small and medium-sized enterprises are defined. An
organizational and legal framework of intellectual
property protection in Ukraine is determined. Some
proposals to improve the regulation of intellectual
capital are presented.
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Роль інтелектуального потенціалу в розвитку
України
У статті досліджується роль інтелектуального потенціалу в розвитку України. На прикладі розвинутих країн показано необхідність та
форми державної підтримки інноваційної діяльності малих та середніх підприємств. Розкрито
організаційно-правову систему охорони інтелектуальної власності в Україні. Наведені пропозиції щодо покращення регулювання інтелектуальним капіталом.
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Роль интеллектуального потенциала в развитии Украины
В статье исследуется роль интеллектуального потенциала в развитии Украины. На
примере развитых стран показана необходимость и формы государственной поддержки инновационной деятельности малых и средних
предприятий.
Раскрыто
организационноправовую систему охраны интеллектуальной
собственности в Украине. Приведенные предложения по улучшению регулирования интеллектуальным капиталом.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, государственное
управление

The world practice of economic growth
processes in many countries shows that the determining factor of these processes is the formation
and increasing of intellectual potential of society.
To enhance the economy of intellectual activity,
its integration into global, European and domestic
markets it is necessary to create a system of state
support of priority sectors of the economy based
on intellectual potential of the society. In Ukraine,
the main catalyst and generator of purposeful
transformation of the national economy in terms
of the knowledge economy is a subject of innovative development – intellectual elite of the country
as a part of its intellectual potential. That makes
the topic of our research very relevant.
Since the end of the XVII century in scientific literature in Ukraine and in other countries
there have been many fundamental works on
studying various aspects of intellectual potential,
including its role in the economy and society of
the country. Among contemporary Ukrainian authors who work on this issue we must mention researchers such as A. Chukhno, who determined
the nature and patterns of development of intellectual capital [10], V. Geyets, who reveals the essence of the concept ‘knowledge economy’ and
sets its development prospects for Ukraine [3],
O. Kendyukhov, who characterizes intellectual
capital of a company [4]. However, the value of
intellectual potential in modern Euro-integration
as a factor in the country’s transition to an innovative model of intellectual development has not
been investigated properly in scientific literature.
The purpose of the article is a theoretical
justification and determining the role of the
intellectual potential of Ukraine in terms of
European integration.
The role and importance of intellectual
potential depends on the organizational and
economic regulation as the of purposeful influence
of public institutions and social organizations on
the formation, use and development of intellectual
resources of the state by the totality of legal,
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economic, social and organizational measures to
ensure the intellectual and innovative model of
economic development of Ukraine.
Under the conditions of world globalization,
the role of government in general and public administration of intellectual property sphere in particular has been growing. This is caused by the
need of the transformation of the current legislation in consequence of the transition to a postindustrial society, but also the need of public authorities to develop and implement organizing and
coordinating actions in the sphere of intellectual
property to meet the needs of the society, changing under the influence of various external and internal factors [6].
The world experience is an obvious example of active government support of innovation activity of entities. Even in countries where there is
the minimum interference of the state into the national economy (e.g. the USA and the UK), the
development of intellectual property sphere and
innovation process does not remain without the
government support. In Japan and France the government sets priorities for innovation and technological development, which are provided with significant financial support [2]. In developed countries, the government assumes from 20 to 50% of
national spending on science, moreover, for fundamental research the figure is 50-70%.
The experience of such countries as the UK,
Australia, the Netherlands, France, Sweden, Switzerland, the USA and Japan indicates government
support and encouraging inventive and innovation.
The main forms of encouraging small and medium
enterprises and individual innovators are: direct
funding, which is 50% of the cost of creating new
products and technologies (France, the USA);
loans, including without interest payments (Sweden); grants (almost all countries); creating innovation funds taking into account possible risks
(the UK, Germany, Switzerland, the Netherlands);
irrecoverable loans on innovations implementing
that reach 50% of expenditure (Germany); duty
deferral or exemption if the invention relates to
energy savings (Austria); free patent services (the
Netherlands, Germany in some cases). These
measures are considered an essential achievement
of the governments of those countries in terms of
managing innovations [3; 4].
Thus, the existence and development of the
intellectual property sphere in leading countries,
which is the base for the further development and
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implementation of competitive innovation are related to the need for state involvement through the
use of effective mechanisms of public control of
that area.
The acceleration of globalization process
and increased competition on the world market
make improvement of the state management in the
sphere of intellectual property in terms of further
integration into the international community a
burning issue for Ukraine. That is due to the fact
that the process of intellectualization has penetrated almost all spheres and sectors of the world
economy.
Ukraine’s entry into the global world space
and joining the European integration process
should be active within the international scientific
and technological cooperation. In our opinion,
therefore, the issues of Ukraine’s integration with
the international innovation and technological environment should be considered a priority, based
on the conditions of partnership and cooperation
with the EU and our country’s membership in the
WTO.
The implementation of capacity and systemic economic restructuring reserves leads to social and political transformation of relationships
between elements and subsystems of the economy
through their intellectualization and informatization. For Ukraine, the main catalyst and generator
of purposeful transformation of the national economy in terms of the knowledge economy is a subject of innovative development – intellectual elite
as a part of its intellectual potential.
With the economic crisis in our country
Ukrainian science has suffered heavy losses due to
the fact that many qualified researchers moved to
other countries through inadequate funding of research, low salary and other factors. Some leading
research teams are losing their positions because
their material and technical base is being destroyed.
According to statistics, the number of organizations that have been performing research
and development for over the last eight years fell
from 1,510 in 2005 to 1,208 in 2012 (decreased by
20%). Similarly, the number of scientists decreased from 105,512 persons in 2005 to 82,032
persons in 2012. However, in recent years the total
number of doctoral and PhD degree holders in
Ukraine’s economy is gradually increasing: from
12,014 and 68,291 persons in 2005 to 15,592 and
88,057 persons in 2012 [5].
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However, the proportion of completed
scientific and technical projects in GDP also tends
to decrease, from 1.09% in 2005 to 0.8% in 2012.
Although statistically the proportion of enterprises
which develop and implement innovations has risen for the last 8 years (respectively from 11.9%
and 8.2% in 2005 to 17.4% and 13.6% in 2012),
the proportion of sales of innovative products in
the industry has gone down almost by half, from
6.5% in 2005 to 3.3% in 2012 [5].
To maintain and develop the scientific potential of Ukraine it is necessary to improve technical, financial and administrative support of
scientific institutions. It is important to raise the
prestige of scientists, determining the status of a
scientist legislatively. That will increase the overall efficiency of the intellectual potential of
Ukraine.
Analyzing the experience of developed
countries in the world, we can conclude that a
well-organized system of social relations in the
field of intellectual property is an integral part of
achieving a high level of economic and social life
of society. Copyright protection promotes the use
and further development of local inventive and
creative talents, scientific advances, supports and
maintains the national potential of intellectual activity and attracts investment, stabilizing the economic situation, in which both domestic and foreign investors can be confident that their rights are
respected.
Nowadays in Ukraine the system of intellectual property rights protection is in the final stage of
formation. In the 1990s the foundations for the national system of regulation of this highly important
area were laid down; it affects the strength of the
foundation for an innovative model of development
of Ukraine, its modernization and competitiveness
in the global social and economic system.
Legal relationships on intellectual property
are regulated by certain provisions of the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the
Criminal Code and the Customs Code of Ukraine,
the Code of Ukraine on administrative offences
and a number of procedural codes, regulations of
10 specific laws on intellectual property and about
100 sublaws. Also, Ukraine is a party of 18 multilateral international agreements in this field, which
are part of the national legislation. [7]

or indirectly provide activities in the field of protection and enforcement of intellectual property
rights has been formed. Verkhovna Rada of
Ukraine with its Committee on Science and Education has the Subcommittee on Intellectual Property. In the judicial branch, represented by courts
of general jurisdiction and specialized courts, specialization of judges in the field of intellectual
property has been introduced.
Intellectual property in the usual sense – is
the right on the results of creative work. The peculiarity of intellectual property right is that it consists of two parts: the moral rights of the creator
on the result of intellectual work and proprietary
rights on this result (object of the right).
The process of intellectual activity (except
for
organizational,
property
and
other
prerequisites of creative work) is not regulated by
law. Only after the completion of the work of
creating new results in science, technology,
literature and art norms of the civil law go into effect, which provides public recognition of the
object, establishes its legal status, and protection
of rights and legal interests of its creator. Objects
of intellectual property themselves are not subjects
of property rights. Any invention (a utility model,
industrial design, etc.) is a solution to the problem,
the disclosure of a new technology, which is the
product only when it has a consumer value.
The World Intellectual Property Declaration
of 26/06/2000 declares that ‘in the XXI century
the world will witness rapid integration of the
economy of different countries and the development of a society based on knowledge, in such
circumstances intellectual property will perform a
much greater role in human life than ever before
in its history’ and states that ‘intellectual property
right is a key integral tool in efforts for the resolution of the main task of development for everybody’ [1].
The improvement of organizational and
economic regulation of the intellectual sphere
should include the following areas: raising the status of intellectual activity through the adoption of
special programs, salary increasing in education
and science, public funding increasing in these
areas, expanding the network of innovation infrastructure, development of information and innovation environment; using the system economic incentives for innovation activity of enterprises.

Over the recent years in Ukraine the current
organizational structure of organs which directly
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opportunity to solve theoretical and practical problems of nation-building, economic development
and raising standards of living. To address these
issues it is necessary to pay attention to the following aspects: the establishment of a mature national identity as the basis of intellectual development; reforming the national system of science
and education in accordance with the requirements
of the ‘knowledge economy’; forming legal and
institutional foundations of the functioning of intellectual services market in Ukraine.
Current conditions of reproduction, use and
development of intellectual potential are connected with the processes of globalization, informatization, intellectualization of social processes,
implementation of the state innovation policy, the
use of educational, scientific and cultural potential, increasing the role of science and education in
the contemporary development of the country.
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Розглянуто основні теоретичні положення щодо формування компетенцій інфокомунікаційних компаній шляхом впровадження корпоративного навчання як одного із засобів відтворення їх конкурентоспроможного потенціалу. Наведено результати аналізу вигод та витрат від
корпоративного навчання у ведучих компаніях

світу. На прикладі компанії «Київстар» розглянуті компромісні рішення щодо реалізації компетентнісного підходу до управління діяльністю
у період економічної кризи.
Ключові слова: корпоративне навчання,
компетенція, інфокомунікаційна компанія, інновації, корпоративний університет, компетент-
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нісний підхід до управління
И.А. Кораблинова, Я.В. Степаненко
Роль корпоративного обучения в формировании компетенцій инфокоммуникационных
компаний
Рассмотрены основные теоретические
положения о формировании компетенций инфокоммуникационных компаний путем внедрения
корпоративного обучения как одного из средств
воспроизводства их конкурентоспособного потенциала. Представлены результаты анализа
выгод и затрат от корпоративного обучения в
ведущих компаниях мира. На примере компании
«Киевстар» рассмотрены компромиссные решения по реализации компетентностного подхода
к управлению деятельности в период экономического кризиса.
Ключевые слова: корпоративное обучение,
компетенция, инфокоммуникационная компания,
инновации, корпоративный университет, компетентностный подход к управлению
I.A. Korablinova, Y.V. Stepanenko
Role of corporate training in the formation of competence infocommunication companies
The basic theoretical principles of the
formation of competencies infocommunication
companies through the introduction of corporate
training as a means of reproduction their
competitiveness potential has been explained in the
article. Here is also presented the analysis data of
benefits and expenses from the corporate teaching in
the world leading companies. Through the example
of company «Kyivstar» has been considered the
compromise decisions for realization of competencebased approach in management in a period of economic crisis.
Keywords: corporate training, competence,
infocommunication company, innovation, corporate
university, competence-based approach in management

Більшість інфокомунікаційних компаній
світу забезпечують зростання свого потенціалу
завдяки інноваціям. Дане твердження є очевидним для всіх, хто має відношення до теорії і
практики бізнесу у сфері інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ). Проте, перехід
від розуміння значення і ролі інновацій у корпоративному розвитку до впровадження інноваційного підходу в управлінні діяльністю корпорації є достатньо складним та унікальним
процесом для кожної окремої компанії.
В епоху інформаційної революції змінюється сутність інноваційного підходу до управління компаній. Ведучі корпорації світу на

своєму досвіді показують, що їх діяльність не
© І.А. Кораблінова, Я.В. Степаненко, 2014

просто включає інновації як необхідний елемент конкурентоспроможного потенціалу, керованого окремим підрозділом, а вся їх діяльність є інноваційною. Проте, до усвідомлення
цього факту прийшли ще не всі компанії. Більшість менеджерів все ще застосовують традиційний підхід до управління інноваціями,
розуміючи під ними розробку і просування нового продукту на ринок.
У літературі з’явилась низка робіт, що
висвітлюють ідеї переходу до нового підходу
до інновацій, спрямованого на подолання фрагментарності й несистемності інноваційної
практики. До них можна віднести дослідження
авторів, які акцентують свою увагу на появі
нового типу корпорацій, що застосовують нові
підходи до менеджменту, маркетингу, інновацій та змінюють природу сучасного бізнесу,
конкуренцію, ринкового механізму в цілому.
Це, перш за все, роботи П. Друкера, присвячені
ефективному управлінню [4], Б. Джоша, які обґрунтовують чинники створення результативної культури навчання в організації [3],
Дж. Ходжа, що висвітлюють сучасні особливості теорії інноваційного розвитку [1],
М. Хаммера, які розкривають сутність реінжинирінгу, та його ролі у стратегічному розвитку
організації [2], І. Дейва, В. Чан Кима та Р. Моборна, які визначають напрями перспективного
розвитку організації [5; 6], Г. Хамела та
Й. Шумпетера, присвячені висвітленню сутності теорій економічного розвитку [16; 17]. Головна ідея перелічених досліджень зводиться
до того, що сьогодні конкурентоспроможною є
та компанія, яка є інноваційною. Водночас у
наукових дослідженнях не визначено роль корпоративного навчання у формування компетенцій інфокомунікаційних компаній.
Теоретичною передумовою досліджень,
присвячених вивченню діяльності інноваційних компаній, як правило, виступають положення теорії Й. Шумпетера, що виділив дві
сторони господарського життя: рутинний кругообіг і розвиток, якому характерна творчість
та інновації [17]. Тривалий час для досягнення
економічних цілей компаніям достатньо було
оволодіти методами та принципами ведення
бізнесу на капіталістичних засадах, тобто шляхом концентрації виробництва й капіталу. Сьогодні, в епоху інформаційної революції, для
ведення успішного бізнесу потрібно щось більше, ніж тільки наявність капіталу. Так, за
даними [8, с. 87], у сучасних джерелах еконо-
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мічного зростання частка капіталу складає
близько 35%, робочої сили – 25%, а 40% –
приходиться на технології, що засновані на інноваціях.
Збільшення ролі інновацій для корпоративного розвитку потребує пошуку тих інструментів, які забезпечують формування новацій та ідей. З іншого боку, знаходження та
наявність цих інструментів ще не створює для
компанії унікальні конкурентні переваги, що
засновані на інноваціях. Для відтворення конкурентоспроможного потенціалу компанії необхідні унікальні компетенції, які створюються
та розвиваються завдяки ефективній системі
управління знаннями. Мати унікальні компетенції та уміти їх розвивати – це одна з головних проблем сучасного бізнесу в умовах глобальних економічних трансформацій.
Ця проблема безпосередньо стосується
діяльності інфокомунікаційних компаній, оскільки вони є носіями інформаційної революції,
яка й обумовила розповсюдження компетентнісного підходу у бізнесі, що орієнтований на
інновації. Однак, незважаючи на зростання
значення компетенцій у діяльності інфокомунікаційних компаній, сьогодні ще недостатньо
розроблені як теоретичні, так і практичні аспекти впровадження компетентнісного підходу в
управлінні.
Метою даної роботи є роз’яснення основних теоретичних положень щодо формування компетенцій інфокомунікаційних компаній шляхом впровадження корпоративного
навчання як одного з засобу відтворення їх
конкурентоспроможного потенціалу.
Сучасні інфокомунікаційні компанії розвиваються в умовах формування так званої
«цифрової галузі», яка є неструктурованою,
немає чітких меж та змінюється під впливом
інформаційної революції та відповідних соціально-економічних перетворень. Функціонування у єдиному просторі «цифрової галузі»,
де компанії взаємодіють між собою та зі споживачами, потребує від них наявності унікальних корпоративних компетенцій як джерел відтворення їх конкурентоспроможного потенціалу. Очевидно, що створення та розвиток унікальних корпоративних компетенцій обумовлені наявною у компанії ефективної системи
управління знаннями співробітників. У створенні такої системи ключова роль належить
корпоративному навчанню.
Під корпоративним навчанням слід розуміти форму підвищення кваліфікації та розширення професійних знань і вмінь спеціаліс-
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тів в рамках однієї організації для забезпечення успішного та ефективного виконання її
стратегічних завдань та підвищення ефективності її діяльності [11]. Воно здатне мотивувати персонал на досягнення високих результатів, згуртувати команду кваліфікованих фахівців і зробити компанію ще більш успішною,
прибутковою і конкурентоспроможною. Корпоративне навчання в нових економічних умовах вже не може собі дозволить бути експериментом і має набути системного характеру. Діапазон інструментів корпоративного навчання
персоналу став значно ширше і тепер не вичерпується виключно бізнес-тренінгами. Стали
доступними інструменти дистанційного навчання персоналу, з'являється культура коучингу, практика обміну та управління знаннями
та управління організаційними змінами. Основна мета корпоративного навчання полягає в
забезпеченні персоналу необхідними знаннями
та навичками для досягнення цілей компанії.
Відповідно, цілі і напрями навчання формуються з урахуванням творчого професійнокваліфікаційного потенціалу організації.
Реалізація концепції комплексного корпоративного навчання дозволяє компанії вирішити низку завдань, серед яких виділяють такі [7]:
– підвищення ефективності діяльності
компанії;
– підготовка компанії до змін, що передбачає залучення співробітників у процеси
впровадження новацій;
– формування єдиних корпоративних
цінностей та корпоративної культури;
– генерування ідей, знаходження неординарних управлінських та господарських рішень;
– стимулювання інноваційного розвитку
компанії та ін.
Швидке поширення корпоративного навчання є однією з найбільш помітних і характерних особливостей розвитку професійної
освіти і підготовки кадрів для сучасних компаній. Дослідження 2012 р. «Bersin&Associates
Leadership Development Factbook» показує, що
в минулому році витрати на навчання і розвиток персоналу зросли на 14%. Як не дивно, це
ж дослідження показало значні зміни у розподілі таких інвестицій за різними управлінськими рівнями [5]. Дослідження «Bersin Factbook»
показує, що на сьогоднішній день витрати на
розвиток лідерства більш рівно розподілені
між вищим керівництвом, а також менеджерами вищої і середньої ланки, що відрізняється
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від звичної тенденції, коли більше витрачають
на топ-менеджерів. Організації, в яких культура навчання добре розвинена, мають особливі
характеристики: в них на 37% вище продуктивність співробітників, вони на 32% випадків
швидше входять на ринок і на 17% частіше виявляються лідерами ринку у своїй галузі [3].
Керівники компаній розуміють, що без професійно підготовлених кадрів, що постійно підтримують високий рівень своїх знань, важко
побудувати успішний бізнес.
Програми навчання повинні включати в
себе аспекти підвищення професійної компетенції співробітників різних рівнів, створення

ефективної команди і впровадження нових технологій, створення атмосфери комфортності і
повної участі в навчальному процесі. Корпоративне навчання як інструмент організаційного
розвитку все частіше розглядається керівниками в якості вигідною сфери інвестування і визначається як більш ефективна сфера вкладення грошей, аніж засоби виробництва.
Витрати на навчання компаній, що прогресивно розвиваються, стоять на другому місці після витрат на оплату праці. Високотехнологічні компанії світу відомі високими витратами на корпоративне навчання (табл. 1).

Таблиця 1
Витрати на корпоративне навчання

Корпорація
IBM
General Electric
Xerox Corporation
Texas Instruments
Motorola Inc.

Витрати на
корпоративне навчання,
млн. дол.
750
260
257
45
42

Такі високі витрати західних компаній на
підвищення кваліфікації співробітників не випадкові. Дослідники стверджують, що зараз
економічний ефект від вкладень у розвиток персоналу більш високий, ніж від вкладень у засоби виробництва. Дослідження, які були проведені у 3200 американських компаніях Р. Земскі і С. Шамаколе, показали, що 10%-е збільшення витрат на тренінг персоналу дає приріст
продуктивності праці на 8,5%, в той час як таке ж збільшення капіталовкладень дає приріст
продуктивності тільки 3,8%. Фахівці Американського товариства тренінгу і розвитку
(ASTD) підрахували, що 1 долар, вкладений у
розвиток персоналу, приносить від 3 до 8 дол.
доходу. А в компанії Motorola кожен долар,
вкладений в освіту, приносить 33 дол. прибутку [10].
Отже, у сучасних умовах, де людина та її
знання відіграють основну роль на підприємстві, корпоративне навчання – це найважливіша
сфера управління персоналом. Фахівці вважають, що сьогодні треба створювати необхідні
умови для залучення співробітників в управлінські процеси компанії. Це потребує відповідної професійної кваліфікації та майстерності
своїх працівників, рівень яких постійно підвищується.

Відсоток від витрат на
оплату праці, %
5,0
2,0
4,0
3,5
2,6

Мова йде про створення культури, яка
формує лідерів, здатних передбачати майбутнє
компанії, визначити стратегію його досягнення, надихнути і повести за собою команду. Цей
шлях обирають всі ведучі високотехнологічні
корпорації світу. Кожна компанія сфери ІКТ
впроваджує концепцію управління знаннями у
своїй діяльності, яка є базовим компонентом
розвитку їх корпоративної культури та формує
трудову, мотиваційну, управлінську, інноваційну та інші складові конкурентоспроможного потенціалу. Для реалізації цієї концепції та
створення умов для розвитку професійних,
управлінських та корпоративних компетенцій
інфокомунікаційні компанії застосовують різноманітні форми корпоративного навчання,
починаючи з проведення спеціалізованих тренінгів до створення корпоративного університету в організаційній структурі. Яскравим прикладом останнього є компанія IBM та її корпоративний університет Global Learning, у склад
якого входить понад 3400 викладачів, що працюють у 55 країнах та читають 10000 спеціалізованих курсів. 126000 співробітників IBM вже
пройшли навчання у цьому корпоративному
університеті.
У вітчизняному інфокомунікаційному бізнесі компанії, які здебільшого через систему
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участі акцій є складовими міжнародних високотехнологічних корпорацій, також спостерігається тенденція до активізації підрозділів
управління персоналу у напрямку створення
системи управління знаннями, в якій виявляються, формуються та розвиваються необхідні
для компанії компетенції.
Вважається, що чим більше грошей компанія витрачає на навчання та розвиток персоналу, тим більше прибутку вона зможе отримати у перспективі. Проте у кризисні часи це
стає неможливим, і деякі компанії навіть припиняють будь-які корпоративні заходи щодо
підвищення кваліфікації персоналу за рахунок
компанії. Це є головною помилкою. Практика

показує, що ті компанії, які не припинили приділяти увагу співробітникам та їх навчанню
навіть у період кризи, мають тенденцію до
стійкого розвитку.
Прикладом такої компанії в Україні є
компанія «Київстар». Аналіз звітів для інвесторів компанії з 2005 по 2012 рр. показує щорічне зменшення частки витрат на навчання у
загальних витратах на персонал з 4,57% до
0,07% (табл. 2). Очевидно, що різке падіння рівня витрат на навчання персоналу почалось у
період посилення економічної кризи в Україні,
починаючи з 2008-2009 рр., що можна спостерігати на рис. 1.

Таблиця 2
Витрати на навчання персоналу у компанії «Київстар»*
Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Витрати на навчання
15430 10034
8462
14056
8243
1514
1094
672
персоналу, тис.грн.
Витрати на персонал,
337552 435721 644000 786954 935249 866243 948744 973538
тис.грн.
Частка витрат на навчання у загальних ви4,57
2,30
1,31
1,79
0,88
0,17
0,12
0,07
тратах на персонал, %

Витрати на навчання персоналу,
тис. грн.

* Складено та розраховано на основі офіційних даних звітів для інвесторів компанії «Київстар»
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Рис. 1. Динаміка витрат на навчання у компанії «Київстар»
Суттєве зменшення витрат на навчання
персоналу компанії бачимо у 2011 р. Так, витрати на навчання персоналу становили
1094 тис. грн., що помітно менше суми відповідних витрат 2005 р., яка становила
15430 тис. грн. Це також можна пояснити подіями 2010 р.: компанія «Київстар» та компанія

під торговою маркою «Beeline» об’єднали свої
активи. На наш погляд, це один із чинників
зменшення витрат на навчання персоналу,
адже на даному етапі злиття у компанії не вистачає коштів для розвитку персоналу.
Тим не менш, зниження витрат на навчання персоналу не означає, що компанія
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«Київстар» припинила займатись питаннями
розвитку компетенцій. В умовах реорганізації
бізнесу (внутрішньої трансформації), економічної, політичної, соціальної криз в Україні, фінансово-валютної кризи у світі та інших зовнішніх для компанії трансформацій, компанія
продовжує розвивати корпоративне навчання.
Для цього застосовуються сучасні прогресивні
методи навчання, які в той же час дозволяють
оптимізувати витрати на організацію навчання
співробітників.
Можна відзначити розвиток електронного навчання як один із найбільш економних
методів навчання персоналу. Так, згідно з [14;
15] на сайті «Київстару» є спеціальна програма
самонавчання, яка дозволяє при низьких витратах здобути необхідні навики і перевірити
їх на практиці. Ефективними навчальними заходами є ділові ігри, які традиційно проводяться у компанії (наприклад, гра «Київстарія»). Ця ділова гра розроблена у режимі online, що також дає змогу зменшити витрати на
навчання персоналу.
Аналізуючи особливості компетентнісного підходу компанії «Київстар» можна зробити висновок, що корпоративне навчання
компанії орієнтовано на розвиток таких компетенцій, як: лідерство в команді, системне мислення, стратегічний підхід, управління змінами, делегування, розвиток підлеглих, прийняття відповідальних рішень, орієнтація на кращий результат, планування та організація.
Згідно підходу М. Белбіна («Типи ролей
в командах менеджерів»), компанія «Київстар»
наближається до самонавчання, в якій лідер –
Конструктор, Вчитель та Служитель. У першу
чергу, мова йде про командного лідера, який
вибирає для себе роль у колективі; отримує вигоду з безлічі думок і цінує відмінності між
людьми; шукає таланти і не боїться людей з
особливими здібностями; перетворює колег у
своїх прихильників і заохочує їх розвиток; формулює задачу, пропонує власне бачення цілей, над досягненням яких люди працюють
своїм шляхом.
Велика увага приділяється розвитку лідерства. Виходячи з потреб компанії, формується відповідне наповнення програм розвитку,
застосовуються відповідні методи і інструменти. На етапі бурхливого зростання, коли вчорашні фахівці стають керівниками – в першу
чергу потрібні базові навики управління: планування, постановка завдань, розподіл ресурсів, а також контроль і мотивація. Крім цього,
як зазначають представники менеджменту,

компанія працює над розширенням бази знань
і доповнює досвід у професійному плані, наприклад, у продажах та обслуговуванні. Компанія «Київстар» виділяє такі п’ять головних
якостей лідера: бути кращим, тримати слово,
надихати, розуміти, дарувати радість.
На етапі зрілості в умовах насиченого
ринку фокус розвитку лідерства спрямований
на зміну мислення. У компанії декілька років
реалізується Програма надихаючого лідерства,
яка заснована на цінностях компанії. Першим
елементом програми є заходи, що залучають
керівників усіх рівнів в усвідомлення оновлених цінностей компанії і розуміння нового лідерського профілю. Топ-менеджери компанії
приймають особисту участь у всіх заходах. В
умовах постійних змін запорукою успіху є
гнучкість та експериментування.
Цільовою аудиторією програм, в більшості випадків, є управлінці різних рівнів. Однак,
існують спеціальні програми по виявленню та
розвитку лідерів і серед фахівців – наприклад,
Програма розвитку талантів. Вона виступає в
якості підготовчого рівня до Програми надихаючого лідерства, з одного боку, а з іншого –
системою оцінки співробітників. Комплексні
програми, які спрямовані на розвиток лідерства, були запущені ще в 2004 р. Повністю система вибудувана вже в 2006 р., але її розвиток
досі триває.
Про успіх програми розвитку лідерів
свідчить визнання досягнень компанії та її топменеджерів, які є переможцями та лауреатами
різноманітних конкурсів та рейтингів. Так,
«Київстар» неодноразово був визнаний кращим мобільним оператором, компанією, що
найбільш динамічно розвивається, і найбільш
інноваційною компанією.
Компанія «Київстар» надає можливість
кожному співробітникові підвищувати свій
професійний рівень, вчитися новому і розвиватися як особистість. Для цього в компанії реалізується ряд комплексних програм. Одна з
них – Програма розвитку компетенцій (ПРК) –
удосконалює менеджерську і функціональну
складову. Щорічно кожен другий співробітник
компанії проходить тренінгові програми в межах ПРК. Ця програма покликана підвищувати
ефективність співробітників за рахунок ключових менеджерських і функціональних компетенцій.
Як відмічалось, з 2011 р. компанія почала суттєво зменшувати витрати на навчання
персоналу. Відповідно, у ПРК змінилися формати проведення навчальних заходів і підходи
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до формування груп [8]. Для підвищення ефективності програми «Київстар» поєднав дві
складові: навчання та ігровий формат. Наприклад, квест для розвитку компетенції «Новаторство» або формат дебатів для розвитку комунікативних навиків. Формування груп відбувається з більш індивідуальним підходом відповідно рівню розвитку компетенцій учасників.
Результатом тренінгу є не тільки нові
знання, інструменти і підходи, але й розуміння
того, яким чином слід розвивати вибрану компетенцію далі, яка фіксується учасником в індивідуальному плані розвитку. Окрім цього,
керівник отримує звіт з індивідуальними рекомендаціями по кожному зі своїх співробітників, які взяли участь у тренінгу. Це забезпечує
підтримку ефекту від навчання після тренінгу з
боку безпосереднього керівника. Також після
кожної події в рамках ПРК передбачене післятренінгове завдання для учасників.
Інформація про корпоративні навчальні
заходи компанії зустрічається у відкритих
джерелах у мережі Інтернет, зокрема на сторінках спеціалізованих форумів, у матеріалах
аналітичних агенцій, професійних журналів з
менеджменту персоналу, в інтерв’ю фахівців
компанії, публікується на сайті «Київстар» та
ін. Розповсюдження подібної інформації позитивно впливає на рівень залучення співробітників у діяльність компанії, на лояльність споживачів, на імідж компанії в цілому, що, відповідно, створює необхідні умови для відтворення конкурентоспроможного потенціалу
компанії.
Отже, аналіз впровадження прогресивних
методів корпоративного навчання, здатних зменшити витрати, показує, що це є актуальний та
компромісний шлях реалізації компетентнісного підходу до управління діяльністю інфокомунікаційних компаній, які в силу своєї специфіки
потребують постійного оновлення знань співробітників та генерування нових ідей.
Згідно досвіду компанії «Київстар», можна зробити висновок, що навіть у складних
соціально-економічних умовах у компанії повинна проводитись політика підтримки культури проактивності і саморозвитку співробітників. Слід відмітити, що перед тим як розроблювати модель компетенцій, представникам
менеджменту компаній необхідно вивчати теоретичні узагальнення кращих практик та детальні рекомендації з опису компетенцій. Також,
проводячи аналіз моделі компетенцій, слід
враховувати те, що кожна корпоративна мо-
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дель є унікальною і вона повинна відповідати
індивідуальним характеристикам компанії,
особливостям її корпоративної культури, здібностей співробітників тощо.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА ЗРОСТАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
Розглянуто сутність професійного розвитку працівників та його вплив на рівень конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, та
на розвиток підприємства в цілому. Обґрунтовано чинники, які визначають конкурентоспроможність робочої сили на ринку праці та важливість розвитку персоналу підприємства у сучасних умовах виробництва. Проаналізовано сучасні
підходи у потребі працівників у навчанні та складові мотивації професійного розвитку працівників. Розглянуто чинники, які впливають на зниження ризику неконкурентоспроможності персоналу, та показано місце та вплив навчання
персоналу на розвиток конкурентоспроможної
робочої сили. Розроблено основні напрямки
професійного розвитку працівників, з перспективою підвищення ефективності діяльності
підприємства в цілому, та підвищення рівня
конкурентоспроможності працівників на національному та міжнародному ринках праці.
Ключові слова: професійний розвиток,
конкурентоспроможність персоналу, конкуренція, робоча сила, підвищення кваліфікації, кадрова політика, мотивація

А.Ю. Донцова
Профессиональное развитие как условие роста
конкурентоспособности персонала
Рассмотрена сущность профессионального развития работников и их влияние на уровень
конкурентоспособности персонала на рынке
труда, и на развитие предприятия в целом.
Обоснованы факторы, определяющие конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда и
значимость развития персонала предприятия в
современных условиях производства. Проанализированы современные подходы в необходимости
работников в обучении и составляющие мотивации профессионального развития персонала.
Рассмотрены факторы, влияющие на снижение
риска неконкурентоспособности персонала, и
показана значимость влияния обучения персонала на развитие конкурентоспособной рабочей
силы. Разработаны основные направления профессионального развития работников, с перспективой повышения эффективности деятельности предприятия в целом, и повышения уровня
конкурентоспособности работников на нацио-

нальном и международном рынках труда.
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A. Dontsova
Professional development as a condition of increased competitiveness personnel
This article considers the essence of the professional development of employees and its influence
on the competitiveness of the personnel in the labor
market and the development of the whole enterprise.
We consider the factors, which determine the competitiveness of labor in the labor market and the importance of personnel development in modern conditions of production. We also make the analysis of
current approaches to the needs of workers in training and motivation components of employees’ professional development. The article discusses the factors that affect the risk reduction of not competitive
staff, and shows the place and the impact of training
on the development of a competitive workforce. At
the same time, we develop key areas of employees’
professional development, with the prospect of improving the efficiency of the whole enterprise, and
enhance of workers' competitiveness at national and
international labor markets.
Keywords: professional development, competitiveness personnel, competition, labor, training,
staffing, motivation

Економічне зростання української держави та реальні можливості впровадження інноваційної моделі розвитку залежить від багатьох чинників, серед яких важливе місце належить якості освіти вітчизняних кадрів. Прогресивні представники українського бізнесу сьогодні чітко усвідомлюють вимоги часу і необхідність кардинальних змін в підготовці кадрів. Реформи, розпочаті у сфері освіти, поки не
дають бажаних результатів. Протиріччя, що
виникло між потребами бізнесу у професійних
кадрах і наявними можливостями щодо їх задоволення з боку освітян, потребує уважного
розгляду і дослідження з наукових позицій [14,
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c. 217]. Проте наявність належної освіти та
професійного досвіду в мінливих умовах конкуренції далеко не завжди стає довготривалим
гарантом конкурентоспроможності. Йдеться
про необхідність постійного розвитку якості
трудового потенціалу відповідно до вимог ринку. Завдання менеджерів полягає в тому, щоб
створити таке мотиваційне поле трудової діяльності, щоб працівник свідомо прагнув до
оновлення знань та професійного самовдосконалення і відчували, що накопичення вмінь,
навичок, знань має гідну оцінку на підприємстві і враховується у стимулюванні працівників
[12, c. 355]. Саме тому тема дослідження є досить актуальною в сучасних умовах господарювання.
Останніми роками питання професійного
розвитку персоналу привертають увагу багатьох учених. Д.П. Богиня визначає концептуальні підходи до оцінки конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці [2; 3; 5].
В.М. Колпаков обґрунтовує основи маркетингу
персоналу [6]. Л.С. Лісогор запроваджує конкретні механізми досягнення конкурентності
ринку праці [7]. І.Л. Петрова розкриває теоретичні та практичні аспекти регулювання
сегментації ринку праці [9]. В.А. Савченко
визначає сутність управління розвитком персоналу [11]. М.В. Семикіна обґрунтовує доцільність використання мотиваційних важелів у справі досягнення конкурентоспроможності персоналу [12-14]. Незважаючи на значні напрацювання в літературі, дане питання
потребує подальшого дослідження, оскільки
саме якість кадрів сьогодні визначає перспективи успішної модернізації виробництва, впровадження інновацій, набуття конкурентних переваг на ринку. Разом з тим, цей напрямок дослідження потребує особливої уваги в контексті руху України у напрямі євроінтеграції, оскільки питання конкурентоспроможності українських працівників стануть доленосними, відсутність належних знань, вмінь загрожуватимуть
безробіттям.
Метою статті є розкриття сутності
професійного розвитку працівників та його
вплив на рівень конкурентоспроможності персоналу на ринку праці та на розвиток підприємства в цілому.
Аналіз наукових джерел засвідчує, що
переважна більшість вчених у своїх працях підкреслює значущість професійного розвитку,
розглядаючи його як необхідний чинник розвитку новітніх технологій, методів виробницт-

ва та економіки в цілому. В. Савченко трактує
професійний розвиток персоналу як цілеспрямований і систематичний вплив на працівників
за допомогою професійного навчання протягом їхньої трудової діяльності в організації з
метою досягнення високої ефективності виробництва чи наданих послуг, підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення виконання працівниками нових складніших завдань на основі максимально
можливого використання їхніх здібностей та
потенційних можливостей [11, с. 157].
На думку В. Рульєва, С. Гуткевича та
Т. Мостенської, професійний розвиток – це організаційний процес безперервного навчання
працівників для підготовки їх до виконання
нових виробничих функцій, професійного просування по службі, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури
персоналу [10, с. 103]. Розвиваючи та узагальнюючи наукову думку, пропонуємо таке визначення поняття «професійний розвиток персоналу» – це сукупність заходів, спрямованих
на оновлення професійних знань, навичок,
отримання нових знань, розвиток здібностей
працівників до навчання та постійного підвищення кваліфікації для якісного виконання
більш складних трудових завдань, підвищення
ефективності діяльності підприємства, конкурентоспроможності продукції або послуг, що
надаються споживачам.
Як стверджує Л. Балабанова і О. Сардак,
роль професійного розвитку полягає у забезпеченні максимального використання усіх професійних можливостей працівників для досягнення цілей підприємства, а саме його безперервного навчання, управління діловою
кар’єрою персоналу, планування та підготовку
кадрів. Управління професійним розвитком
персоналу сприяє ефективному використанню
трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності,
виступає засобом профілактики масового безробіття, відіграє значну роль у підготовці працівників для здійснення структурної і технологічної перебудови галузей економіки та в частості підприємства [1, c. 312-313].
Як слушно зауважує І. Петрової, саме
конкуренція слугує важелем ефективності суспільного виробництва, виконуючи такі функції: регулювання співвідношення попиту та
пропозиції на ринку; стимулює високопродуктивну працю; спонукає працівників до підвищення якості своєї робочої сили [9, с. 143]. Ви-
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ходячи з цього, ми можемо сказати, що для того, щоб працівники відповідали сучасним умовам розвитку економіки, вони мають бути конкурентоспроможними.
Д. Богиня, М. Семикіна, Л. Лісогор розглядають професійний розвиток як умову підвищення конкурентоспроможності на ринку
праці. Так, Д. Богиня вважає, що конкурентоспроможність робочої сили – це сукупність якісних та вартісних характеристик специфічного
товару «робоча сила», які забезпечують задоволення потреб роботодавців у працівниках
певної кваліфікації, в аспекті якості вона характеризує сукупність споживчих властивостей
робочої сили до ефективної праці [4, с. 11].
Л. Лісогор підкреслює, що за умов формування конкурентного середовища, інтенсивної інформатизації економіки саме знання,
творчі здібності, розвинуті інформаційні потреби, здатність до навчання та перенавчання,
мотивація саморозвитку визначають можливості інноваційної активності працівників, врешті-решт – їх конкурентні переваги на ринку
праці [6, с. 74-78].
Поділяємо думку М. Семикіної відносно
того, що конкурентоспроможність робочої сили виявляє себе як сукупність вартісних та якісних характеристик робочої сили, які користуються попитом на певному сегменті ринку
праці у певний період часу; як співвідношення
корисного ефекту від споживання робочої сили
та її ціни, адекватної загальній сумі витрат на
підготовку, придбання, використання, відтворення та професійний розвиток робочої сили;
як здатність конкретного працівника в умовах
ринкової кон’юнктури відповідати попиту роботодавця, критеріям та мінливим вимогам ринку праці стосовно професійно-освітнього рівня, кваліфікації, ділових та особистих якостей
порівняно з відповідними характеристиками
інших працівників [5, c. 356].
Розвиваючи та узагальнюючи наукову
думку, пропонуємо таке визначення поняття
«конкурентоспроможність робочої сили» – це
вміння специфічного товару «робоча сила» запропонувати себе як якісний, висококваліфікований та професійний товар, який володіє ексклюзивними знаннями та вміннями, і готовий
максимально ефективно виконувати поставлені перед ним задачі.
Д. Богиня виділяє три головні групи чинників, що визначають конкурентоспроможність
робочої сили на ринку праці:

73

- загально об’єктивні чинники, що визначають рівень соціально-економічного стану
суспільства, ступінь розвитку продуктивних
сил країни та окремих її регіонів, статевовіковий склад населення, кількісний і якісний
склад ресурсів праці, розвиток інфраструктури
ринку праці, соціально-побутової інфраструктури та ін.;
- чинники, що характеризують соціально-демографічний статус і загальний фізичний
стан особи працівника: стать, вік, сімейний
стан, його фізичне здоров’я, місце проживання,
забезпеченість житлом, наявність особистого
автотранспорту;
- чинники, що характеризують соціально-психологічні якості особи: життєво-цільові
установки, її схильності та звички, ступінь політичної зрілості, релігійність, комунікабельності, рівень інтелекту, самодисципліни, знання іноземних мов [2, с. 38].
У той же час на конкурентоспроможність працівника на зовнішньому ринку праці,
В. Колпаков стверджує, впливають різноманітні фактори, які безпосередньо пов’язані з наступними характеристиками ринку праці:
- пропозицією на ринку праці – з кількістю кандидатів на посаду, їх професійноособистісними якостями й умовами пропозиції;
- попитом на ринку праці – кількістю необхідних працівників на посаду з необхідними
професійно-особистісними якостями, а також з
умовами наймання;
- оцінками й розв’язками роботодавця – з
оцінними технологіями, використовуваними
роботодавцем при доборі, відборі й прийманні
на роботу [6, с. 209].
Проаналізувавши дані чинники, ми можемо сказати, що в сучасних умовах розвитку
економіки в центрі уваги підприємства є кадри, їх професійний розвиток, компетентність,
вміння швидко вирішувати складні завдання,
нестандартне мислення в критичних ситуаціях,
вміння та бажання навчатися новому, швидке
сприймання та використання нових знань і інноваційний підхід до управління. Безумовно
від рівня професійності і рівня кваліфікації персоналу залежить розвиток усього підприємства. Жодне сучасне підприємство, яке прагне,
щоб його продукція відповідала міжнародним
стандартам, не може не займатися професійним розвитком свого персоналу. Оскільки це є
для підприємства життєво необхідним, у
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зв’язку зі змінами технологій виробництва, підвищення стандартів на всеукраїнському та
світовому ринку; навчання вже працюючого
працівника значно скорочує витрати підприємства, ніж залучення нового; розширення ринків
збуту продукції підприємства; стабільний розвиток підприємства в цілому.
Дуже прикро, що сьогодні на українських підприємствах ми бачимо, що періодичність підвищення кваліфікаційного рівня працівників відповідно до потреб виробництва
складає в середньому 11 років проти нормативних 5 років. Однією із головних причин такого ситуації є небажання та неспроможність роботодавців витрачати кошти на такі цілі. І з
набранням чинності Закон України від
12.01.2012 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників», яким визначено загальні
положення щодо підвищення кваліфікації працівників, їх навчання та атестації, питання навчання працівників вирішує роботодавець, виходячи з вимог власної господарської діяльності. Навчання почали класифікувати на формальне, в результаті проходження якого видається документ про освіту (наприклад, підвищення кваліфікації за договорами з вузами), і неформальне – здійснюється безпосередньо у роботодавця. У законі також визначені загальні

засади проведення атестації працівників, зокрема встановлено категорії працівників, які підлягають атестації, і періодичність її проведення визначається колективним договором, а
на підприємствах, в установах та організаціях,
де колективні договори не укладаються, категорії працівників, що підлягають атестації, терміни і графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Виходячи з цього, роботодавець може навчати
своїх працівників в тому випадку, якщо буде
вважати це потрібним [4].
У той же час ми добре розуміємо, що сучасні умови відтворення трудового потенціалу
не відповідають завданням формування конкурентоспроможної робочої сили, оскільки воно
відбувається зі значним порушенням основних
показників соціально-демографічного розвитку
економічно активного населення, і це проблема національного масштабу. У зв’язку з цим в
даній ситуації потрібно ще більш ефективно
займатися професійним розвитком працівників
і максимально використовувати отримані ними
знання на підприємстві.
Характеристику чинників виявлення потреби у професійному навчанні персоналу наведено у табл. 1.
Таблиця 1

Виявлення потреби у професійному навчанні працівників
Чинники

Характеристика

1

2
Напруженість виробництва (сезонність продукції), умови праці та відпочинку,
взаємовідносини в колективі, розвиток корпоративної культури

Соціальні

Продовження таблиці 1
1

2
Плани виробництва колективні та індивідуальні, відсоткове відношення їх виЕкономічні
конання, задоволеність рівнем заробітної плати, відсоток витрат на товари
першої необхідності від заробітної плати
Політичні
Стабільний розвиток країни у всіх виробничих сферах
Компенсаційний та страховий пакет, спеціальний графік роботи для вразливої
Соціальний
частки трудового колективу, захист у випадку професійних захворювань та
захист
нещасних випадків
Джерело: розроблено автором
У даній соціально-демографічній ситуації
навчання та перенавчання персоналу мають
проходити ще більш продуктивно, з використанням новітніх методик і технологій. Але, поперше, підприємство має розробити параметри, за якими можливо буде вирішити, чи пот-

рібне взагалі працівникові навчання, чи готовий він навчатися і використовувати отримані
ним знання. Ми пропонуємо розробити анкету,
в яку будуть входити всі вищеперераховані
чинники з табл. 1, за якими можливо буде проводити на підприємстві оцінювання готовності
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та бажання працівників навчатися.
Всі вищеперераховані чинники допоможуть працівникам відділу управління персоналом виявити потребу у навчанні, оцінити самого працівника як частку колективу підприємства і, разом з цим, ефективно організувати навчання та підвищення кваліфікації на підприємстві, що призведе до стабільного і раціонального професійного розвитку працівників і
удосконалення самої системи навчання на підприємстві.

75

У той же час потрібно звернути увагу на
систему мотивації працівника до професійного
розвитку на підприємстві, чи стимулює вона
його саморозвиватися, збільшувати рівень
знань та удосконалювати свої професійні та інтелектуальні здібності. Більш детально ми можемо побачити це на рис. 1. Якщо мотиваційна
програма на підприємстві буде ефективно
впроваджена, вона збільшить рівень задоволеності працівників підприємства, рівень продуктивності праці та конкурентоспроможності
працівника на ринку праці.

Мотивація до професійного розвитку працівника
Матеріальна мотивація

Нематеріальна мотивація

кар’єрний зріст, збільшення заробітної плати

нагородження почесними грамотами, медалями,
відзнаками

покращення умов праці та більш раціональне виконання роботи, що призведе до ефективної організації
робочого процесу

розміщення фотографій на дошці пошани, на сайті
підприємства та інформування всіх співробітників через
робочу електронну пошту про найкращі результати
працівників підприємства після навчального тренінгу

швидке вирішення питань у нестандартних
ситуаціях, надання премій та призових сертифікатів

безкоштовні навчальні тренінги на базі інших консалтингових підприємств для кращих співробітників

максимальної зацікавленості працівників у
професійному розвитку

Рис. 1. Складові мотивації професійного розвитку працівників
Джерело: розроблено автором
Ми не можемо не погодитися з
М. Семикіною, що працівники, які прагнуть
до розробки та впровадження нових ідей і
проектів, часто відносяться не лише до висококваліфікованих фахівців, а й по суті являють собою творчі особистості. Серед їх трудових мотивів вагоме місце належить мотиву
досягнень (хоча домінуючим він стає за умовою задоволення первинних потреб людини).
Визнання їх успіху, досягнень, навіть рейтингу у колективі – дуже важливі речі для підтримки їх подальших творчих пошуків і продуктивної праці [12, c. 363].
Зниження ризику неконкурентоспроможності персоналу сприятимуть:
праці;

вдосконалення кадрової політики;
індивідуалізація оцінки результатів

- систематичне оцінювання динаміки
конкурентоспроможності працівників порівняно з іншими працівниками в конкретних
умовах ринкової кон’юнктури;
- інвестиції в розвиток людського капіталу, особливо інтелектуальної складової,
від якої залежить успіх розробки та впровадження інновацій;
- підвищення рівня інформованості
персоналу про вимоги до рівня їхньої компетенції, конкурентні позиції підприємства на
ринку;
- підвищення ролі соціального партнерства у зростанні конкурентоспроможності
робочої сили;
- всебічне сприяння зростанню інноваційної культури персоналу [12, c. 372-374].
Отже, управління конкурентоспроможністю персоналу має бути важливою
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складовою в досягненні конкурентоспроможності підприємства на ринку, у зв’язку з
цим кадри потребують особливої уваги та
комплексного підходу з позицій їх прогнозування та зменшення ризиків.
З усього вищесказаного ми можемо зробити певні висновки, що сьогодні професійний
розвиток персоналу є одним із найважливіших
чинників підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств. Пріоритетність інвестицій в розвиток персоналу визначається необхідністю підвищення ділової активності кожного працівника з метою подальшої успішної діяльності підприємства, впровадження нових технологій, зростання продуктивності праці тощо.
На сьогодні виробництво конкурентоспроможної продукції як на вітчизняному, так і
на світовому ринку вимагає від виробника постійного підвищення професійно-кваліфікаційного рівня трудового потенціалу. Весь час
збільшується потреба у висококваліфікованих
працівниках, які спроможні швидко навчатися, оволодівати новими сучасними технологіями, мають високий професійний та освітній
рівні, швидко орієнтуються у змінах виробництва, тому нині керівництву підприємства
потрібно приділяти значну уваги та інвестиції
у професійний розвиток свого персоналу.
На нашу думку, на вітчизняних підприємствах потрібно провести ряд змін у напрямку професійного розвитку персоналу, а саме:
- застосування ефективних форм навчання персоналу підприємства, з відривом від
виробництва та без відриву (проведення тренінгів з використанням новітніх технологій, ділових ігор, запрошення бізнес-тренерів з консалтингових компаній для навчання персоналу
та ін.);
- створення умов для кар’єрного росту
працівників та забезпечення стабільного кадрового складу;
- розвиток корпоративної культури на
підприємстві та проведення колективних заходів;
- заохочення працівників підприємства
створювати і розвивати інновації, які зможуть
забезпечити підприємству конкурентні переваги на ринку товарів та послуг;
- широке використання та впровадження новітніх технологій та програмного забезпечення, яке може оптимізувати використання робочого часу.
Перспективами подальшого дослідження

у напрямку професійного розвитку будуть
пов’язані з мотиваційними чинниками, які
впливають на ефективність розвитку персоналу, його конкурентоспроможність на ринку
праці при сучасних умовах розвитку економіки, в частості виробництва, та його вплив на
ефективність діяльності підприємства в цілому.
Підвищення професійного розвитку працівників автоматично призводить до збільшення його рівня конкурентоспроможності та ціни
на ринку праці, але підприємства не мають боятися, що його навчені працівники змінять місце роботи на інше, більш високооплачуване.
Створивши оптимальні умови для професійного працівника, ми отримаємо від нього у майбутньому максимальну віддачу, використовуючи його набуті знання та навички у ефективному розвиткові підприємства, що призведе до
вагомого збільшення рівня прибутку.
Література
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.:
Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
2. Богиня Д.П. Концептуальні підходи до
визначення конкурентоспроможності робочої
сили на ринку праці / Д.П. Богиня // Україна:
аспекти праці. – 1999. – № 6. – С. 38.
3. Богиня Д.П. Конкурентоспроможність у
сфері праці / Д.П. Богиня: Зб. наук. пр. Серія
економіка праці та соціальної сфери. – К.: Ін-т
економіки НАН України, 2001. – 163 с.
4. Закон України «Про професійний розвиток працівників» № 4312-VI від 12 січня
2012 року [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http:
//zakon1.rada.gov.ua/laws
/show/4312-17.
5. Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин:
монографія / Д.П. Богиня, Л.С. Лісогор,
М.В. Семикіна та ін. – К.: Ін-т економіки
НАНУ, 2003. – 214 с.
6. Колпаков В.М. Маркетинг персоналу /
В.М. Колпаков. – К.: МАУП, 2006. – 408 с.
7. Лісогор Л.С. Конкурентність ринку
праці: механізми реалізації: [монографія] /
Л.С. Лісогор; відповід. ред. Е.М. Лібанова. –
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень
НАНУ, 2005. – 168 с.
8. Осовська Г.В. Управління трудовими
ресурсами / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.
9. Петрова І.Л. Сегментація ринку праці:

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

теорія і практика регулювання / І.Л. Петрова.
– К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 1997. – 298 с.
10. Рульєв В.А. Управління персоналом /
В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич, Т.Л. Мостенська.
– К.: Кондор, 2012. – 310 с.
11. Савченко В.А. Управління розвитком
персоналу / В.А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002.
– 351 с.
12. Семикіна М.В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання: Монографія / М.В. Семикіна. – Кіровоград: ПіК, 2003. – 426 с.
13. Семикіна М.В. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теорія і практика регулювання: Монографія / М.В. Семикіна, О.О. Смірнов; За ред. Семикіної М.В. –
Кіровоград: КОД, 2008. – 208 с.
14. Семикіна М.В. Якість знань вітчизняних кадрів в контексті взаємодії навчальних
закладів і бізнесу / М.В. Семикіна // Ринок
праці та освіта: пошук взаємодії: Зб. наук. ст.
/ Під наук. ред. І.Л. Петрової. – К.: Таксон,
2007. – C. 144-148.
15. Сушко Н.М. Зайнятість працездатного
населення в умовах формування ринкових
відносин. Автор. дис. на здобуття наукового
ступеня, канд. екон. наук. – К., 1995. – 19 с.
References
1. Balabanova L.V. Upravlinnja personalom
/ L.V. Balabanova, O.V. Sardak. – K.: Centr
uchbovoi' literatury, 2011. – 468 р.
2. Bogynja D.P. Konceptual'ni pidhody do
vyznachennja konkurentospromozhnosti robochoi' syly na rynku praci / D.P. Bogynja //
Ukrai'na: aspekty praci. – 1999. – № 6. – Р. 38.
3. Bogynja D.P. Konkurentospromozhnist' u
sferi praci / D.P. Bogynja: Zb. nauk. pr. Serija
ekonomika praci ta social'noi' sfery. – K.: In-t
ekonomiky NAN Ukrai'ny, 2001. – 163 р.
4. Zakon Ukrai'ny «Pro profesijnyj rozvytok
pracivnykiv» № 4312-VI vid 12 sichnja 2012
roku [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:
http: //zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4312-17.
5. Konkurentospromozhnist' robochoi' syly v

77

systemi social'no-trudovyh vidnosyn: monografija / D.P. Bogynja, L.S. Lisogor, M.V. Semykina ta in. – K.: In-t ekonomiky NANU, 2003. –
214 р.
6. Kolpakov V.M. Marketyng personalu /
V.M. Kolpakov. – K.: MAUP, 2006. – 408 р.
7. Lisogor L.S. Konkurentnist' rynku praci:
mehanizmy realizacii': [monografija] / L.S. Lisogor; vidpovid. red. E.M. Libanova. – K.: In-t
demografii' ta social'nyh doslidzhen' NANU,
2005. – 168 р.
8. Osovs'ka G.V. Upravlinnja trudovymy resursamy / G.V. Osovs'ka, O.V. Krushel'nyc'ka.
– K.: Kondor, 2003. – 224 р.
9. Petrova I.L. Segmentacija rynku praci:
teorija i praktyka reguljuvannja / I.L. Petrova. –
K.: In-t ekonomiky, upravlinnja ta gospodars'kogo prava, 1997. – 298 р.
10. Rul'jev V.A. Upravlinnja personalom /
V.A. Rul'jev, S.O. Gutkevych, T.L. Mostens'ka.
– K.: Kondor, 2012. – 310 р.
11. Savchenko V.A. Upravlinnja rozvytkom
personalu / V.A. Savchenko. – K.: KNEU, 2002.
– 351 р.
12. Semykina M.V. Motyvacija konkurentospromozhnoi' praci: teorija i praktyka reguljuvannja: Monografija / M.V. Semykina. – Kirovograd: PiK, 2003. – 426 р.
13. Semykina M.V. Konkurentospromozhnist' personalu pidpryjemstva: teorija i praktyka
reguljuvannja: Monografija / M.V. Semykina,
O.O. Smirnov; Za red. Semykinoi' M.V. – Kirovograd: KOD, 2008. – 208 р.
14. Semykina M.V. Jakist' znan' vitchyznjanyh kadriv v konteksti vzajemodii' navchal'nyh zakladiv i biznesu / M.V. Semykina //
Rynok praci ta osvita: poshuk vzajemodii': Zb.
nauk. st. / Pid nauk. red. I.L. Petrovoi'. – K.:
Takson, 2007. – Р. 144-148.
15. Sushko N.M. Zajnjatist' pracezdatnogo
naselennja v umovah formuvannja rynkovyh
vidnosyn. Avtor. dys. na zdobuttja naukovogo
stupenja, kand. ekon. nauk. – K., 1995. – 19 р.
Статья поступила в редакцию 7.04.2014

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

78

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

О.В. СЕМ’ЯН
Бердянський університет менеджменту і бізнесу,
м. Бердянськ, Україна
olja.semjan@rambler.ru
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Досліджено вплив емоційного інтелекту
на процес трудової діяльності, як нова парадигма управління людським капіталом. Розглядається інтелект як базова складова людського
капіталу. Пропонується переорієнтація системи
управління на пошук і активізацію особистісних і
когнітивних характеристик людини та їх використання для підвищення продуктивності праці.
Ключові слова: інтелект, емоційний
інтелект, трудова діяльність, продуктивність
праці
О.В. Семьян
Эмоциональный интеллект в процессе трудовой деятельности
Исследовано влияние эмоционального интеллекта на процесс трудовой деятельности
как новая парадигма управления человеческим
капиталом. Рассматривается интеллект как
базовая составляющая человеческого капитала.
Предлагается переориентация системы управления на поиск и активизацию личностных и когнитивных характеристик человека и их использование для повышения производительности
труда.
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Emotional intellect in the process of labor activity
In this article we research influences of emotional intellect on process of labor activity, as a new
paradigm of management of the human capital. The
intellect as a base component of the human capital is
considered. It is proposed that reorientation of the
system management on the search for and increased
personal and сognitive characteristics of the human
and their use to increasing labor productivity.
Keywords: intellect, emotional intellect, labor
activity, labor productivity
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В умовах посилення невизначеності і нестійкості ринкового середовища спостерігається зростання ролі людського капіталу у процесі
забезпечення конкурентоспроможності підприємства, що зумовлює активний пошук можливих чинників впливу на його формування і
розвиток. Однією з складових людського капі-

талу є емоційний інтелект, дослідженню якого
сьогодні приділяється велика увага. Одним із
напрямів наукового пошуку у соціокультурній
сфері стратегічного розвитку підприємств стали дослідження оцінювання персоналу не тільки за критерієм інтелекту, але і за рівнем емоційного інтелекту.
На думку автора, концепція емоційного
інтелекту сьогодні є дуже важливою при розгляданні відтворення людського капіталу, а
особливо в процесі його використання. Емоційний інтелект безпосередньо впливає на здатність людини запропонувати свої знання,
вміння та навики на ринку праці та застосувати
їх в практичній діяльності. Сьогодні запорукою професійного, кар’єрного та фінансового
успіху виступає вміння адаптуватися в процесі
соціальних та трудових відносин, володіння
комунікаційними, когнітивними та іншими
здібностями, згідно вимог ринкової економіки.
Сучасні дослідження у сфері теорії емоційного інтелекту здійснюють Д. Гоулман,
Р. Бояцис, Е. Макки, що визначають емоційний
інтелект як інструмент управління людьми [2],
В.Н. Дружинин, який пропонує впровадити
модель «интеллектуального диапазона» з метою управління продуктивністю праці [3],
Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, що надають сучасне
визначення змісту емоційного інтелекту [4],
М.А. Холодна, що досліджує психологію інтелекту людини [6]. Водночас, не зважаючи на
досить активні дослідження цієї тематики, питанням визначення впливу емоційного інтелекту на результативність процесу трудової діяльності людини приділено мало уваги.
Метою статті є оцінка впливу емоційного інтелекту на процес трудової діяльності,
як нової парадигми управління; розгляд емоційного інтелекту як інструменту переорієнтації управління на пошук та активізацію особистісних та когнітивних характеристик людини,
у процесі використання людського капіталу.
Володіння унікальними знаннями і здібностями стає умовою підвищення соціального
статусу робітника, його конкурентоспроможності на ринку праці. Крім цього результатом
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реалізації здібностей людини у процесі трудової діяльності можуть стати як кількісні показники (ріст продуктивності праці), так і якісні
(реалізація очікувань робітника). Це сприяє підвищенню ділової репутації працівника та
конкурентоспроможності підприємства в цілому.
Для характеристики людини у діяльності
організації використовується категорія «людський капітал». В загальному визначенні дана
категорія означає сукупність інтелектуальних
та фізичних здібностей людини, які застосовуються при вирішення певних задач в процесі
трудової діяльності. У зв’язку з цим актуальним стають формування єдності здібностей
робітника та конкретного соціального середовища, в якому протікає трудова діяльність, та
вплив не лише на здібності, але і на потреби
людини у сфері праці.
Результатом будь якої трудової діяльності виступає внутрішні зусилля людини. В якості інструменту діяльності виступають накопичені знання, уміння, навики, за допомогою
яких людина проводе: свідоме професійне вивчення ситуації; встановлення причинослідчих зв’язків; діагностику та прогнозування
розвитку ситуації; прийняття адекватного рішення; планування та прогнозування дій та їх
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наслідків; створення ментальної моделі майбутнього результату; реалізацію плану дій; перевірку результатів своїх дій та аналіз помилок;
самокритичну оцінку своїх дій.
На думку автора, результативність трудової діяльності залежить виключно від інтелекту, адже інтелект визначає характерні якості людини, її здатність вирішувати ті чи інші
задачі, ставлення до праці, комунікативні навички, здатність до групової праці. Доцільно
розглянути різні точки зору відносно природи
та сутності інтелекту.
Тема визначення та встановлення сутності інтелекту була і залишається дискусійною.
Поняття інтелекту трансформується в залежності від змісту, що в нього вкладається. В
якості наукової категорії поняття «інтелект»
формувалося в психології. Фр. Гальтон в
1883 р. вперше запропонував ідею про існування індивідуальних біологічних відмінностей у розумових (інтелектуальних) здібностях.
При цьому інтелектуальні можливості закономірно обумовлені особливостями біологічної
природи людини і визначаються фізичними та
фізіологічними характеристиками.
Прояви сутності інтелекту багатогранні,
оскільки містять у собі різноманітні аспекти
людської діяльності (табл. 1).
Таблиця 1

Сутність категорії «інтелект»
Автор
Дж. Брунер, М. Коул, С. Скрибнер,
А.Р. Лурія, Л.С. Виготський
У.Р. Чарлсворз, Ж. Піаже
С.Л. Рубінштейн, А.В. Брушлінський,
О.К. Тіхоміров, К.А. Абульханова-Славська
А. Стаатс, К. Фішер, Н.А. Мечинська,
З.И. Калмикова, Г.А. Бреулава
Х. Айзенк, Э. Хант, Р. Стернберг
К. Дункер, Р. Мейлі, Р. Глезер, М. Чи,
Дж. Кемпіон
Б.Г. Ананьєв, М.Д. Дворяшина,
Е.И. Степанова, Б.М. Величковський
Л.Л. Терстоун, Р. Стернберг

Визначення
Результат процесу соціалізації та впливу культури
Адаптація людини до мінливих умов оточуючого середовища
Особлива форма людської діяльності
Продукт цілеспрямованого навчання
Сукупність елементарних процесів обробки інформації
Особлива форма змісту свідомості
Система різнорівневих процесів пізнання

Фактори саморегуляції психічної та поведінкової активності
Особлива форма організації індивідуального ментального доМ.А. Холодна, Н.И. Чуприкова
свіду
Джерело: складено автором на основі [6, с 76-79]

У цілому ж поняття інтелекту як загальної розумової здібності застосовується в якості
узагальнення поведінкових характеристик,
пов’язаних з успішною адаптацією до нових
життєвих задач.

Основне призначення інтелекту – структурування взаємодії людини з середовищем.
Особливості індивідуальної бази знань людини
є передумовою ефективності окремих процесів
пізнання та рівню інтелектуальних досягнень у
професійній діяльності. З одного боку, потре-
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би, інтереси, установки та інші особистісні
якості визначають активність інтелекту. З іншого боку, властивості особи та структура мотивів залежать від ступеня об’єктивного ставлення до дійсності, досвіду пізнання світу, загального розвитку інтелекту.
При оцінці індивідуального складу розуму важливо визначити, наскільки швидко
людина сприймає інформацію, контролює роботу, реалізує свій інтелект у трудовій діяльності. Найбільше поширення в економіці та
соціології праці отримав показник інтелекту,
який оцінюється тільки з позиції інформаційного підходу. Згідно йому інтелект є показником ефективності переробки інформації, правильності і швидкості знаходження вірної відповіді в регламентованих умовах діяльності.
Крім того, для оволодіння будь-якою
професією існує найнижчий рівень розвитку
інтелекту [3, с. 64]. Тобто людина з коефіцієнтом інтелекту нижче рівня не здатні оволодіти
даною професією. Однак якщо коефіцієнт інтелекту вищий заданого рівня у даній професійній діяльності, то важко відстежити зв’язок
між рівнем досягнень в професійній діяльності
і рівнем інтелекту. З іншого боку, нижчий рівень досягнень, поріг входження в діяльність,
задається рівнем інтелекту, мінімально необхідним для оволодіння професією, який обумовлений її вимогами.
Виходячи із визначення інтелекту як
особливої форми організації розумового досвіду людини, для повноцінної оцінки індивідуального інтелекту правомірно застосування таких показників, які розкривають особливості
досвіду самої людини, рівень індивідуальних
інтелектуальних можливостей. Інтелект виражається у трудовій діяльності в таких особливостях, як компетентність, ініціатива, творчість та самоорганізація. Реалізація індивідуальних можливостей у трудовій діяльності залежить від досвіду взаємодії із соціальним середовищем, відповідно детерміновано емоційною складовою людини.
Пошук та активізація подібних внутрішніх, «інтелектуальних» ресурсів працівника –
достатньо складна задача, оскільки базується
на аналізі особистісних та когнітивних характеристик. В основі будь якого управління лежить дія суб’єкту управління на об’єкт управління, направлені на упорядкування, удосконалення, розвиток. Одна із сторін розробляє та
реалізує вплив, виходячи із своїх пріоритетів, а

інша сприймає та відповідно ним будує свою
поведінку та діяльність. Безпосереднім проявом реакції на вплив, що змінюється, виступає переживання та рефлексія значення подій,
що відбуваються. Емоції стають тією «зворотною стороною» в результаті зовнішнього
впливу та новим ресурсом підвищення ефективності праці як самого працівника, так і організації в цілому.
У даному контексті емоції відбивають
ступінь сприйняття та прийняття зовнішніх
установок. З цієї позиції управління емоціями
представляє собою тип емоційного взаємовпливу між суб’єктами з метою свідомої саморегуляції життєдіяльності. Метою управління
емоціями є витяг інформації від емоційних сигналів, використання енергії та мотивуючої
сили емоцій для підвищення надійності організації як системи. Тому вміння розуміти власні
емоції та управляти ними та емоціями інших є
призначенням емоційного інтелекту людини.
Логічні етапи аналізу ролі людини в системі соціально-економічних відносин, виділення та популяризація «емоційного інтелекту» – це вимога сучасності, цілком закономірна в наслідок розвитку уявлення про людський
капітал та формування нового підходу до
управління ним на організаційному рівні.
Сучасні уявлення про «емоційний інтелект» зводяться до наступних положень:
– здатність сприймати та розуміти прояви особистості, виражені в емоціях, керувати
емоціями на основі інтелектуальних процесів
згідно П. Салоуей, Дж. Майеру.
– усі некогнітивні здібності, знання і
компетентності, що дають людині можливість
успішно справлятися з різними життєвими ситуаціями згідно Р. Бар-Он [7].
– здатність усвідомлювати свої емоції і
емоції інших людей, для того щоб мотивувати
себе та інших людей та керувати своїми емоціями під час взаємодії з іншими згідно
Д. Гоулмана [2].

Слід відмітити два ключових рівня реалізації емоційного інтелекту у трудовій діяльності. Перший рівень – самоменеджмент як
передумова реалізації здібності особистості до
високопродуктивної праці та спосіб реагування
на зміни у зовнішньому середовищі. Саме зовнішнє середовище зобов’язує людину безперервно удосконалюватися.
Умови середовища змушують постійно
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знаходитись у пошуку нових можливостей, засобів, умов попередження можливих невдач,
вироблення способів встановлення контролю
над обставинами, їх тенденціями, закономірностями і внутрішньо спонукають прагнути до
вибору найкращого з можливих варіантів рішень. У роботах просліджуються різні, але
схожі за змістом поняття: «активність», «самоорганізація», «самоактуалізація», «потенціал
до саморозвитку».
Самоменеджмент працівника у трудовій
діяльності – застосування здібностей до праці,
використання можливостей, що надаються організацією для розвитку і кваліфікаційного
зростання, вдосконалення професійної майстерності, прагнення до пошуку альтернативних
підходів до вирішення поставлених завдань.
Можливість самореалізації в професійній
діяльності, отримання задоволення від виконаної роботи, комунікації з іншими людьми є важливими умовами успішної діяльності сучасного працівника. По суті, самоменеджмент
служить інструментом реалізації потенціалу до
саморозвитку і потребою самореалізації працівника в праці і нерозривно пов'язаний з мотивацією.
Найбільш яскраво самоменеджмент
представлений в рамках теорії самоорганізації
як «особиста тектологія» [1]. Визначальною
ланкою особистої тектології є самосвідомість,
що виступає результатом самопізнання: самовідчуття, самосприйняття, самоуявлення, саморозуміння. Сенс самопізнання полягає в здатності обґрунтовувати, розрізняти і інтерпретувати власні настрої, емоції, поривання, а також їх вплив на інших людей. Інакше можна
сказати, що самопізнання – дія по відношенню
до себе «зі знанням», «з інтелектом».
Ключовими аспектами самоменеджменту є: самоуправління – ситуативне управління
власним життям, виявлення власних можливостей, «власного ресурсу»; самоорганізація як
здатність підтримувати рівень організації під
впливом, зміною внутрішніх і зовнішніх умов
життєдіяльності; саморегуляція як здатність
контролювати і направляти в бажані русло
власні імпульси і пориви; самовиховання, за
допомогою формування позитивних («бажаних»), нівелювання «небажаних» якостей.
Саме в результаті самопізнання можливий розвиток емоційного інтелекту як здатності розпізнавання емоцій, ідентифікації і установлення причин і наслідків їх виникнення [4].
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Здатність до управління емоціями означає контроль інтенсивності, зовнішнього вираження
емоцій і при необхідності викликати ту чи іншу емоцію.
Дослідження ділової культури, особливостей поведінки особистості різних національних
культур,
проведені
М. Бондом,
Р.Д. Льюїсом, С. Накату, Ф. Тромпенаарс,
Р. Хіллом, Р. Хофстеде та ін., дозволяють зробити висновок, що емоційний інтелект працівника спочатку складається під впливом національної культури. Так, мова, освіта, інститут
сім’ї, звичаї, традиції є основними по відношенню до рівня і темпу інтелектуального розвитку особистості.
В якості результуючого показника самоменеджменту, на наш погляд, слід розглядати
інтелектуальну зрілість працівника, а в практичній трудовій діяльності – ініціативність і
компетентність у пошуку рішення виникаючих
задач.
Ініціатива проявляється у спонуканні
знаходити самостійно нову інформацію, висувати нові ідеї, освоювати інші області діяльності. Це готовність вийти за рамки проблеми,
сформулювавши її з залученням якихось нових
фактів; перехід з нижчого рівня на більш високий рівень інтелектуальної продуктивності за
рахунок планування діяльності, інтенсивності
навантажень, засобів навчання і т.д. Компетентність – усвідомлене застосування дій, використовуючи предметно-специфічні знання в трудовій діяльності (навчальної, професійної, творчої). При цьому важливий не обсяг знань, а їх
глибина, міцність, системність, вміння застосовувати їх на практиці. Можна знати багато,
але не вміти користуватися знаннями на практиці, щоб приймати ефективні рішення.
Можна чітко визначити види компетентності:
1) професійна компетентність – підготовленість працівника з точки зору професійнокваліфікаційної структури, пов’язаної з спеціальністю працівника;
2) соціальна компетентність – уміння діяти самостійно, працювати в команді, налагоджувати відносини для досягнення організаційних і особистих цілей (формує гармонійний
соціально-психологічний клімат);
3) методична компетентність – здатність
до системного мислення, правильного сприйняття і інтерпретації різноманітної інформації;
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4) часова компетентність – раціональне
планування і використання робочого часу
(тайм-менеджмент);
5) емоційна компетентність – сукупність
знань, умінь і навичок, здатність адекватно реагувати на зміни в результаті інтелектуальної
обробки зовнішньої і внутрішньої емоційної
інформації.
Брак ініціативи і компетентності не дозволяє людині піднятися до верхнього порогу
індивідуальних досягнень.
Емоційний інтелект необхідний у будьякій професійній діяльності, що передбачає
комунікації з людьми. Основний постулат самоменеджменту насамперед полягає в тому,
що неможливо впливати на інших людей, не
навчившись керувати собою. Оскільки і здатність до розуміння емоцій, і здатність до
управління емоціями може бути спрямована на
власні емоції та емоції інших людей, на думку
Д.В. Люсина, можна говорити про внутрішньоособистісний і міжособистісний емоційний
інтелект.
Наступний рівень реалізації емоційного
інтелекту до трудової діяльності – проектування умов зовнішнього середовища, у тому числі
соціальних, в інтересах суб’єкта управління. У
цьому контексті емоційний менеджмент слід
розуміти як мистецтво управління емоціями з
метою раціональної організації праці і міжособових відносин.
Від рівня реалізації емоційного інтелекту
залежить впровадження системи цінностей і
установок, які поділяються працівниками організації в цілому. Зміна емоційних станів відбивається насамперед на організаційній культурі [5]. Настрої задають емоційний тонус організації, який суттєво позначається на результативності трудової діяльності. Високий емоційний тонус спонукає працівників виконувати
свої функції на максимально можливому рівні.
Основною проблемою управління організаційною культурою є те, що працівники часто не говорять про емоції, ігнорують, пригнічують їх або надмірно їх виражають. Це неминуче призводить до зниження ефективності
трудової діяльності або до виникнення конфліктних ситуацій.
Емоційне невдоволення (збудження)
завжди супроводжує конфлікт. Частими проявами конфліктних ситуацій є роздратування,
образа, ненависть, страх і інші емоції. А оскі-

льки умовою ефективного управління є наявність інформації про протікання процесу, на
підставі якої виробляється керуюче (змінює)
дію, то цілком очевидна необхідність емоційної компетентності керівника. Зокрема, керівник демонструє вміння вибудовувати взаємини
між людьми і впроваджувати нові моделі спілкування.
Зміна організаційної культури базується
на самоменеджменті керівника. Керівник несе
відповідальність не тільки у сфері взаємодії з
підлеглими, особливо в частині прояви емоцій
(того ефекту, які вони справляють на інших),
але і певну моральну відповідальність за прийняття рішення. Тому організація корпоративної культури відіграє ключову роль у системі
менеджменту, заснованої на теорії емоційного
інтелекту та емоційного лідерства за
Д. Гоулманом.
І нарешті, емоційний інтелект є інструментом усунення дисбалансу між формальною
і неформальною структурою організації. Наявність неформальної структури – наслідок міжособистісних відносин, виникли в силу стилю управління та інших факторів (спільність
поглядів, інтереси тощо).
Розвиток людини як професіонала та
особистості напряму залежить від її емоційного інтелекту. Високий рівень емоційного інтелекту дозволяє сформувати високу самооцінку
і впевненість у своїх силах, позбавитися побоювань і почати діяти в правильному напрямі,
розуміти мотиви інших людей. Сенс полягає в
розумінні своїх відчуттів і емоцій. Управління
своїм емоційним станом сприятиме самоорганізації та виступатиме важелем у процесі саморозвитку та самопізнання.
Таким чином, емоційний менеджмент,
будучи науковим напрямком, покликаний вирішувати завдання як на рівні конкретної особистості (самоменеджмент), так і на рівні організації – формалізація емоційних станів, перевірка їх відповідності об’єктивній реальності
і проектування емоцій згідно цілям організації.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ
КУРОРТІВ
У статті розглянуто передумови формування системи стратегічного управління розвитком бальнеологічних курортів. Визначено механізм розроблення та механізм реалізації стратегічного управління розвитком бальнеологічних
курортів. Окреслено умови реалізації стратегічних напрямків розвитку бальнеологічного курорту.
Ключові слова: стратегічне управління,
бальнеологічний курорт, механізм розроблення
стратегії, механізм реалізації стратегії, система, напрямки розвитку
Е.В. Крикавский, Ю.Я. Добуш
Система стратегического управления развитием бальнеологических курортов
В статье рассмотрены предпосылки формирования системы стратегического управления
развитием бальнеологических курортов. Определен механизм разработки и механизм реализации
стратегического управления развитием бальнеологических курортов. Определены условия реализации стратегических направлений развития
бальнеологического курорта.
Ключевые слова: стратегическое управление, бальнеологический курорт, механизм разработки стратегии, механизм реализации
стратегии, система, направления развития
E.V. Krykavskyy, Y.Y. Dobush
System of strategic management of development of
balneologic resorts
The article considers the prerequisites for the
formation of strategic management development
balneologic resorts. The mechanism of development
and mechanism of the strategic management of development of balneologic resorts is defined. Conditions of realisation of strategic directions of development of a balneologic resort are defined.
Keywords: strategic management, balneologic resort, the mechanism of the development strategy, strategy implementation mechanism, development directions

Рекреаційна сфера в умовах потужного
природно-ресурсного потенціалу набуває важливого значення у стимулюванні розвитку
економіки регіону. Підвищення якості обслуговування та пропонування супутніх послуг
сприяє залученню у господарський процес рекреаційної діяльності інших секторів економіки регіону. Таким чином, відбувається мультиплікативний ефект, який активізує всі галузі
економіки регіону та дає значний імпульс до їх
розвитку.
Бальнеологічний курорт виступає носієм
природно-ресурсного,
виробничо-економічного, соціально-господарського та інфраструктурного потенціалів. Тому систему управління бальнеологічним курортом можна розглядати як систему управління ресурсами, якими
виступають природні, фінансові, матеріальні і
людські ресурси, а також організаційними системами і технологічними можливостями. Виходячи з цього виникає необхідність у формуванні системи стратегічного управління розвитком бальнеологічних курортів, що є актуальним для забезпечення сталого розвитку курортної сфери економіки України у сучасних умовах високої конкуренції, що посилюється.
Науковці справедливо зазначають, що
передумовою розвитку економіки регіону чи
території є не наявність ресурсів, а ефективне
їх використання. Серед науковців у сфері територіального стратегічного планування дискусійним залишається питання управління
стратегічним розвитком територій. Зокрема
В.І. Відяпін і М.В. Степанов [5] екстраполюють стратегічне управління з корпоративного
рівня на регіональний рівень, адаптуючи його
до особливостей мезорівня, хоча окремі науковці вилучають такі елементи стратегічного
управління, як бачення та місію стратегії тери-
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торіального розвитку [1], що значно звужує
трактування рекомендацій щодо стратегічного
розвитку територій. Справедливо зазначається
використання системного бачення щодо ефективного використання території із залученням
таких системо утворюючих процесів, як стратегічне планування, територіальний маркетинг,
електронне управління, міжнародне співробітництво, мережеве партнерство [3]. Натомість
М.В. Гудзь ставить під сумнів позицію
В.І. Павлова, В.І. Гринчуцького, В.С. Кравців
та Н.В. Павліха [4] щодо територіальної єдності, урбанізації та покращення відносин між містом і селом як основних принципів управління облаштуванням просторових систем, визначаючи їх як напрями пріоритетного розвитку
регіонів, а не принципи стратегічного управління [2]. Отже, все ще залишається необхідність в удосконаленні системи стратегічного
управління розвитком бальнеологічних курортів.
Метою дослідження є окреслення умови
реалізації стратегічних напрямків розвитку бальнеологічного курорту, визначення передумов формування системи стратегічного управління розвитком бальнеологічних курортів та
розроблення механізму стратегічного управління розвитком бальнеологічних курортів.
Стратегічне управління бальнеологічним
курортом є доволі складним процесом, оскільки вимагає існування чітких стратегічних планів розвитку території, сформованої чи адаптованої відповідно до них структури управління,
механізмів взаємодії окремих планів, які спрямовані на реалізацію головної стратегії. Вважаємо, що система стратегічного управління
розвитком бальнеологічного курорту повинна
містити механізм розроблення стратегії і механізм реалізації стратегії (рис. 1).
Система стратегічного управління розвитком бальнеологічних курортів повинна гармонізувати діяльність усіх структур, залучених у цей процес, а територію, як відкриту систему, підготувати до можливих змін внаслідок впливу факторів мезо-, макро- і мікросередовища. Це означає, що потрібне застосування
інтегрованого підходу, який полягає у просторовій інтеграції, інтеграції учасників, що входять до складу системи управління, інтеграції
цілей і завдань на усіх рівнях розробки і реалізації стратегії, інтеграції використання ресурсів.
Механізм розроблення стратегії передбачає збирання і аналіз необхідних даних та
інформації. Доцільно зібрану інформацію ор-
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ганізувати як маркетингову інформаційну систему, яка б дала змогу постійно збирати та актуалізувати необхідну інформацію та подавати
її у вигляді, придатному для прийняття рішень.
Підсумком збору і оброблення інформації є формування цілей розвитку та узгодження
їх з усіма учасниками процесу реалізації стратегії. Важливо, щоб цілі нижчого порядку учасників стратегічного процесу були засобом досягнення цілей вищого порядку, тобто необхідно передбачити, якого результату можуть
досягнути учасники від нижчого до вищого
рангу і якого результату вдасться досягнути
загалом. На цьому етапі не виключається також модифікація поточних цілей і завдань задля більшого взаємоузгодження виконання завдань. Крім того, важливо, щоб стратегія розвитку бальнеологічного курорту кореспондувала з іншими програмами, які реалізуються на
цій території та з програмами розвитку територій вищого рангу.
До ресурсів бальнеологічного курорту
належать не тільки природні рекреаційні ресурси, але і фінансові, матеріальні, технічні,
людські та інші. Відтак вони згруповані у чотири категорії потенціалу бальнеологічного
курорту. Аналіз і оцінка кожного з потенціалів
дає змогу оцінити його теперішній стан і рівень освоєння та визначити пріоритети для розвитку курорту. Крім того, аналіз рівня освоєння рекреаційного потенціалу в розрізі його
складових дає змогу виявити слабкі місця, які
погіршують загальну ситуацію.
Аналіз рівня освоєння рекреаційного потенціалу бальнеологічного курорту дає змогу
окреслити конкурентні переваги, якими володіє курорт та які можна першочергово використовувати у процесі стратегічного розвитку.
Конкурентні переваги є джерелом вибору
пріоритетних напрямків розвитку бальнеологічного курорту. З іншого боку, конкурентні переваги можуть бути джерелом розв’язання
проблемних аспектів розвитку курорту та подолання загроз розвитку.
З огляду на ці обставини необхідна оцінка стратегічних альтернатив та варіантів розвитку, в результаті якої слід прийняти рішення
про використання конкурентних переваг для
розвитку можливостей, які виникають перед
курортом або використання конкурентних переваг для подолання проблем і загроз, що постають перед курортом. Оцінюючи варіанти розвитку подій, слід брати до уваги оптимістичний, песимістичний і реальний прогноз.
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Рис. 1. Система стратегічного управління розвитком бальнеологічного курорту
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Прогнозуючи розвиток подій слід врахувати два варіанти: «ідеальний варіант» і варіант бездіяльності. У першому випадку існує
можливість оцінки окремих дій з точки зору їх
ефективності та необхідності удосконалення.
У другому випадку існує можливість спостереження за саморозвитком бальнеологічного
курорту, адже курорт – це відкрита динамічна
система, що має стереотипну поведінку внаслідок дії внутрішніх і зовнішніх обставин, що
спонукає її до реагування на ці зміни. Але реакція на такі фактори і можлива поведінка може
бути непередбачуваною і не бажаною, оскільки участь з управління такою системою є практично відсутня.
Останнім етапом механізму розроблення
стратегії є її вибір на основі можливостей території, її ресурсів, бажаного стану розвитку.
Пріоритетною буде та стратегія, яка вимагає
першочергової реалізації для використання
конкурентних переваг чи вирішення проблем і
зменшення загроз.
Стратегічне управління розвитком бальнеологічного курорту за умов реалізації концепції збалансованого розвитку передбачає визначення мети, стратегічних і операційних цілей розвитку курорту на принципах стратегічного планування, їх гармонізація з цілями вищого і нижчого порядку, виконання завдань з
реалізації поточних програм та проектів, взаємоузгодженої роботи усіх стейкхолдерів стра-
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тегічного процесу, визначення показників ефективності виконаної роботи з реалізації проектів, контроль за досягненням поставлених завдань та оцінювання результатів діяльності
стратегічного процесу.
Пріоритетом для бальнеологічних курортів є звичайно розвиток рекреаційної діяльності як профілюючого напрямку господарювання
на території. Проте розвиток рекреаційної діяльності тісно пов’язаний з соціальноекономічним розвитком курорту. У цьому випадку можна говорити про взаємозалежність
між рівнем розвитку рекреаційної діяльності,
соціально-економічним розвитком курорту, на
які ще мають вплив фактори мезо- та макрооточення.
Реалізація стратегічних напрямків розвитку бальнеологічного курорту залежить від вихідних умов, сформованих у трикутник «можливості курорту (рекреаційний потенціал) –
бажання (потреби) рекреантів – екологічні і
технічні обмеження» (рис. 2). На відміну від
маркетингу товарів, який застосовується на мікрорівні, на мезорівні, де товаром виступає територія, пріоритети у трикутнику розставлятися не можуть. Вони повинні братися до уваги,
щоб якнайкраще освоїти рекреаційний потенціал курорту з метою задоволення якомога повніше потреб споживачів, виходячи із екологічних обмежень.

Можливості
курорту
(рекреаційний
потенціал)

Бажання
(потреби)
рекреантів

Екологічні і
технічні
обмеження

Рис. 2. Вихідні умови реалізації стратегічних напрямків розвитку бальнеологічного курорту
Маркетингова стратегія із забезпечення
розвитку бальнеологічного курорту визначає
напрямки дій для приведення можливості курорту у відповідність з реальною ринковою ситуацією для досягнення поставленої мети.

Маркетингова стратегія із забезпечення
розвитку бальнеологічного курорту є складовою частиною регіональної політики. Регіональна маркетингова політика спрямована на
створення сприятливих умов природокористу-
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вання та ресурсокористування, пошук потенційних споживачів, просування території на міжнародному рекреаційно-туристичному ринку.
Метою маркетингової стратегії із забезпечення розвитку бальнеологічних курортів є
досягнення збалансованого соціо-екологоекономічного стану бальнеологічного курорту
через підвищення соціально-економічних показників розвитку курорту та покращення екологічного стану навколишнього природного
середовища.
Досягнення мети стратегічного розвитку
бальнеологічних курортів повинно передбачати досягнення цілей щодо рівня освоєння рекреаційного потенціалу бальнеологічних курортів: підвищення ефективності системи управління бальнеологічним курортом, розвиток інфраструктури бальнеологічного курорту, охорона навколишнього середовища, формування
позитивного іміджу курорту, підвищення конкурентоспроможності курорту, формування
рекреаційного кластеру.
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интеграционных процессов. Предложено несколько возможных стратегий ведения хозяйственно-экономической деятельности промышленным предприятием, в частности с помощью
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Strategy of Ukrainian industrial enterprises in today integration
The article considers Ukraine's economic environment prospects with the role of the industry
real sector in terms of modern integration processes.
Proposed a few possible strategies for doing business and economic activities of industrial enterprises, including through marketing partnerships and
using cluster technology parks.
Keywords: integration process, the real economy, marketing partnerships, technology park, business incubator cluster

Сьогоденний економічний стан України
надважкий. Наша держава має необхідність реагувати не тільки на економічні, а й на політичні та соціальні виклики, поставлені перед
нею останніми подіями зовнішнього та внутрішнього середовища. Більше двадцяти останніх років в країні руйнувався реальний сектор
економіки на догоду розвитку невиробничої
сфери (послуги, фінанси, торгівля, реклама
тощо). Відбулася поступова зміна структури
промисловості: значно скоротилися взаємозв’язки із підприємствами пострадянського
простору, деякі вітчизняні підприємства взагалі припинили свою діяльність а інші переорієнтувалися з виробництва кінцевої продукції
(обладнання, прилади, транспортні засоби тощо) на виробництво деталей, вузлів та комплектуючих виробів, тим самим хоч якось увійшовши до світового промислового ринку. Крім
того, оскільки частина промислових підпри-
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ємств опинилася у залежності від політичної
ситуації, актуальності набувають питання їх
виживання та подальшого стратегічного розвитку.
Проблеми стратегій промислових підприємств розглядали як зарубіжні класики
Я. Гордон [1], П. Самуельсон, М. Портер [7],
так і вітчизняні вчені З. Варналій [2],
Н. Каніщенко, С. Ковальчук [3], Д. Лук’яненко
[5], А. Мазур [9] та ін. Більшість із них наголошують на провідній ролі маркетингу партнерських стосунків між окремими промисловими підприємствами, зазначають, що концентрація ресурсів та кооперація виробництв значно посилюють конкурентні позиції підприємств. Разом із тим, приділяється ще мало уваги
дослідженням довгострокових взаємозв’язків між промисловими підприємствами
у рамках держави чи окремого регіону в умовах розвитку сучасних інтеграційних процесів.
Також малодослідженими залишаються питання поетапного переходу від звичайних договірних взаємовідносин до стратегічного партнерства.
Метою статті є внесення пропозицій
щодо першочергових напрямів розвитку вітчизняних промислових підприємств на базі економічних кластерів, використання технологічних парків та створення довгострокових взаємовигідних партнерських стосунків.
Як ще здавалося в недалекому минулому, однозначний вибір України при будьякому сценарії розвитку призведе до великої
кількості нових проблем, поставить її на слизький шлях невизначеності й нових фатальних
системних ризиків. Але навряд чи хтось міг
передбачати, що й поки що нейтральний економічний статус України призведе до небачених політичних змін, втрати частини території
та навіть початку військового протистояння.
Якщо навіть Україну приймуть до Євросоюзу
й дадуть максимально можливу допомогу –
вона мусить витрачати гроші значною мірою
на військові справи, а не на економічне укріплення підприємств, соціальну підтримку населення тощо. Навпаки, збереження нейтрального стану дасть головну можливість для українських підприємств, що випускають виробничотехнічну продукцію, збільшення замовлень з
боку Митного союзу на загальну суму не менше 10 млрд. дол. на рік [6].
На сьогодні в наявності гіпертрофія паразитичного сектора послуг на збиток реальному виробничому сектору економіки економічно розвинутих країн, які й формують лево-
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ву частку сукупного світового попиту, табл. 1.
Розмір реального сектора США вчетверо менше сфери послуг, а реального сектора ЄС –
втричі. В Україні ж сфера послуг перевищує
розмір реального сектора ВВП на 40%, хоч у
нашій ситуації на сьогодні це мало що змінює

у кращий бік. Тим більше в українській ситуації, якщо справа піде за спільним з ЄС сценарієм, можливості зберегти реальний сектор на
сьогоденному рівні із-за значної втрати російського ринку та ринків деяких інших країн, досить примарні.

Таблиця 1
Реальні та гіпотетичні ВВП України, Євросоюзу та Митного союзу за різними варіантами

Найменування економічних показників

Загальний
ВВП,
млрд. дол.

Ефемерний ВВП в реальному секДержавВВП
торі економіки (проминий борг,
(послуги),
словість, сільське госмлрд. дол.
млрд. дол. подарство), млрд. дол.

Структура ВВП України,
2012 р.
Структура ВВП ЄС,
2012 р.
Структура ВВП США,
2012 р.

176

103

74

64

16360

12008

4335

15500

15680

12497

3183

17084

ВВП Митного союзу

1622

927

695

дані відсутні

ВВП України після проходження структурної кризи
за умов вступу в Митний
союз (2018 р.)

203

78

124

82

Структура ВВП Митного
союзу після гіпотетичного
вступу до нього України

2457

1355

1001

233

Структура ВВП Митного
союзу з гіпотетичним включенням до нього України після проходження структурної кризи (2018 р.)

3150

1350

1800

1000

99

40

54

39

ВВП України після проходження структурної кризи
за умов вступу в Європейський союз (2018 р.)

Позитивним із останніх подій можна
вважати розуміння практично усіма політичними силами, громадськими організаціями й
народом в цілому необхідності більшої самостійності регіонів, не має значення яким чином
започатковані: самоврядування областей, федералізації тощо, бо за великим рахунком відсутність саме цього чинника й спричинило політичні події листопада-березня 2013-2014 рр.
Напрями трансформаційних процесів у
маркетингу наведено у табл. 2.
Враховуючи світові інтеграційні проце-

си, тенденції науково-технічного та соціального розвитку, табл. 2, можна говорити про утворення кількох регіональних центів. Відповідно
до [4; 10] у найближчі часи успішно зможе функціонувати ринок від 200 до 500 млн. людей.
Такими ринковими зонами можуть бути: Північна і Південна Америка (зона долара); Європа (зона євро); Північна і Середня Африка та
частина Індокитаю (зона динара); країни СНД
(зона рубля); Китай (зона юаня) та декілька так
званих змішаних зон – Південна Африка, Індія,
Австралія тощо.
Таблиця 2
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Трансформація маркетингу відповідно до світових тенденцій науково-технічного та соціального розвитку
Період Характеристика зовні- Загальні тенденції спрямуванВисновки і практичні
здійснен- шнього економічного ня стратегій маркетингу прорезультати
ня, років
середовища
мислового підприємства
Диверсифікація портфелю тоДо
Пік електронноСтворення мінімальноварів і ринків забезпечення пе1965 р.
лампової електронної
достатньої кількості
вних позицій на декількох ринвключта комп’ютерної технівиробничо-технічної
ках та прагнення до розширенно
ки
продукції
ня кожного з них
Намагання замість незначної
Економічний спад, неСтворення уніфікованої
ринкової частки на багатьох
рівномірність розвитку
виробничо-технічної
1966ринках одержати значну частку
ринкових сегментів, пік
продукції, що здатна
1980
на невеликій кількості ринків
випуску напівпровіднивирішувати проблеми
або сегментів. Економний розкової техніки
окремих галузей
поділ ресурсів
Зростання високоякісних ринкових сегментів
Орієнтація каналів розподілу
Оснащення виробничоі вихід підприємств на
продукції виробника безпосетехнічної продукції засвітові ринки зі своїми
1981редньо на споживача. Перехід
собами електронноінноваціями. Кінець
1995
успішних регіональних та наобчислювальної техніпротистояння між Заціональних ринків у категорію
ки і персональними
ходом та Сходом. Траглобальних
комп’ютерами
нсформація планової
економіки
Здатність виробників і
Бурхливий розвиток
Зростання популярності маркеспоживачів комплексно
супутникового телекотингу партнерських відносин
перетворити свої обомунікаційного зв’язку.
як способу створення нової діпільні можливості й
Початок протистояння
лової цінності. Сприятливі мо1996потреби у взаємовигідміж Заходом та мусужливості фірм, що визнають
2010
ну цінність. Зниження
льманським світом че- вигідність окремих споживачів
енерго-, матеріаломістрез володіння основни- та віддають переваги технологікості продукції та зросми нафтобудівними роям, які є перспективними для
тання її екологічної
довищами
комерційного застосування
безпеки
Виробники як ніколи
Подальша глобалізація
Увага приділяється налагозацікавлені у платоПісля
світової торгівлі з утводженню довгострокових взаєспроможності своїх
2010
ренням регіональних
мовигідних стратегічних відно- партнерів. Перехід від
ринкових зон
син
конкуренції до співпраці
Якщо розмірковувати категоріями сьогодення, то Україна мало що привнесе в Євро- чи
Митний союз, окрім деяких нових проблеми, в
тому числі більше 40 мільйонів малозабезпечених депресивних громадян.
У табл. 3 наведено, які напрями інноваційного розвитку мають розвиватися на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Почнемо з міжнародного рівня. Наприклад при розгортанні економічних зв’язків з

ринком Митного союзу, Україна, по-перше, не
втратить десятимільярдне експортне замовлення; по-друге, розширить свою присутність
на ринку країн Митного союзу не менше, ніж
на 5 млрд. доларів, що у перший же рік призведе до розширення сфери транспортних, комунікативних, фінансових, консалтингових,
юридичних зв’язків не менше ніж на 2-3 млрд.,
заощадить 5 млрд. доларів, різко підвищивши
частку чистого експорту у ВВП на цю суму, та
т. ін.
Таблиця 3
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Напрями інноваційного розвитку залежно від рівня суспільної організації
Рівні організації

Напрями
інноваційного
розвитку

Міжнародний рівень

Загальнонаціональний рівень

Розробка, конструювання та функціонування торговельного
флоту і пасажирського
авіатранспорту

Власну фундаментальну та прикладну науку

Максимально повний
виробничий цикл

Сировинну та енергетичну незалежність
Власну армію, авіацію та військовий
флот

Максимально повне постачання свого населення власним
продовольством
Власну систему кредитування
й внутрішньої торгівлі з обмеженням іноземної присутності

Космічну програму
Ядерну програму, в
тому числі військову

Таким чином можна очікувати добавку
до ВВП не менше ніж 3-5 млрд. Обвал національної промисловості, пов’язаний з втратою
російського ринку, ні чим і ні при яких умовах
у конкретних реаліях Євросоюзу неможливо ні
попередити, ні компенсувати. Основною перевагою Митного союзу є розвиток випереджаючими темпами експорту виробничо-технічної
продукції. Однак можливі економічні переваги
стануть реальністю за умов політичного врегулювання спільної економічної системи, яке б
передбачало врахування інтересів вітчизняних
підприємств та фінансова, законодавча та кадрова підтримка з боку держав партнерів.
На загальнонаціональному рівні організацію промислового виробництва доцільно
здійснювати в рамках створення кластерів. Вітчизняний внутрішній ринок споживання виробленої в Україні промислової продукції можна таким чином розширити. Кластером вважається група близьких, географічно взаємозалежних компаній і пов’язаних з ними організацій, які діють разом у певному виді бізнесу,
характеризуються спільністю напрямків діяльності і взаємодоповнюють одна одну [2]. Кластерні системи є втіленням унікальної комбінації наукових, виробничих і комерційних структур, що на основі використання переваг коопераційної взаємодії сприяють формуванню і
ефективному використанню реальних конкурентних переваг окремих підприємств, галузей, національних економік в умовах посилення світового конкурентного протистояння. Необхідність застосування кластерів на національному рівня виникає на підставі існуючих
прикладів інтеграційних процесів, що відбуваються в межах окремих країн чи регіонів
(координація діяльності європейських підприємств, створення сприятливих економічних зон

Регіональний рівень

у Російській Федерації, створення унікальних
науково-технічних об’єднань у США тощо).
Можна виділити кілька передумов, що сприяють формуванню кількох кластерів на території України:
1) потужний інноваційний потенціал;
2) наявність кількох історичних промислових центрів;
3) прихований потенціал розвитку внутрішнього ринку промислової продукції.
Провідні вчені економісти виділяють багато підходів щодо класифікації кластерів.
Оскільки в першу чергу цікавлять відмінності
кластерів з позицій територіальної та галузевої
приналежності, то скористаємось класифікацією, запропонованою у [2]. Відповідно до неї
особливу увагу слід приділити промисловим,
виробничим та мезокластерам. Створення таких кластерів можливе за двома напрямками:
оптимістичним та реальним. За оптимістичним
планом передбачається виділення значних коштів на фінансування існуючих та створення
нових бізнес-інкубаторів у кількох промислових регіонах країни, наприклад, у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській областях тощо, табл. 3. У таких науковотехнічних центрах протягом 1-2 років будуть
вестись дослідження щодо найбільш перспективних напрямків промислового розвитку на
найближчі 10-15 років, збиратимуть статистичну інформацію та аналізуватимуть тенденції
існуючих зразків відповідної промислової продукції, її функціональних можливостей та потреб ринку. На основі опрацьованої інформації
на рівні кожного регіону мають бути відібрані
перспективні напрямки розвитку, нові види
промислової продукції, які доцільно виробляти
існуючими підприємствами чим задовольняти
реальні та потенційні потреби вітчизняного
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ринку промислової продукції. Кожен регіон
має мати власну специфіку, табл. 4, однак усі
регіони разом створюватимуть партнерські
стосунки, щоб за тісної співпраці відповідних
підприємств можна було б побудувати промисловий ланцюжок, що включав би повний
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комплекс виробництва: від виплавки металу до
виробництва готової продукції [8] (на сьогодні
з України вивозяться переважно сировина і матеріали, які у складі готової продукції повертаються із-за кордону за завищеними цінами).

Таблиця 4
Деякі економічні показники машинобудівного виробництва за регіонами України
Регіони України
Західний регіон
Центральний регіон
Північно-Східний
регіон
Донбас і Придніпров’я
Причорноморський
регіон

Пріоритетні види продукції машинобудування
верстатобудування, приладобудування, транспортне,
радіотехнічне, машинобудування для харчової і нафтохімічної промисловості
приладобудування, верстатобудування, хімічне, будівниче і дорожнє машинобудування, машинобудування для харчової промисловості
хімічна, нафтохімічна, важка і аерокосмічна промисловості
металургійне, транспортне, гірничошахтне машинобудування, важкі верстати і преси, аерокосмічна
промисловість
суднобудування, верстатобудування, транспортне,
будівниче, дорожнє, сільськогосподарське машинобудування, приладобудування

Загалом оптимістичний план спрямований більше на створення нових бізнесінкубаторів, а за ними і нових підприємств, що
будуть виробляти інноваційну продукцію і, що
головне, така продукція повинна мати попит на
вітчизняному ринку серед інших підприємств
(не тільки промисловості, а й сільського господарства, транспорту, будівництва тощо). Звісно план передбачає створення низки підприємств-аналогів, на що потрібне виділення значних коштів.
Реальний план виходить із сучасних можливостей держави та окремих підприємств.
Він передбачає поступовий перехід до повного
циклу виробництва за однією (двома) найбільш перспективними галузями промисловості, які на сьогодні більш-менш динамічно розвиваються та принаймні мають ринки збуту.
Підприємства власними зусиллями за незначної фінансової підтримки держави (на перекриття можливих фінансових збитків) повинні
поновлювати взаємовідносини між собою
(особливо, якщо вони знаходяться поруч територіально та мають схожі технологічні цикли),
підвищувати рівень співпраці та замовлень
один у одного.
Обидва плани передбачають детальний
аналіз стану промисловості України, щорічно-

Відсоток
ВВП

Відсоток
експорту

1,5

1,4

3,3

3,5

1,9

2,4

2,7

3,0

1,6

1,7

го споживання певних видів промислової продукції, аналіз тенденцій зміни споживання не
лише на території країни, а й інших держав, що
мали схожі проблеми у розвитку промисловості (зокрема досвід Російської Федерації).
Принципи створення кластерів можна зобразити таким чином (рис. 1).
На рівні окремих регіонів чи підприємств
розпочинати співпрацю доцільно з їх участі у
створенні та діяльності технопарків. Технопарк є науково-виробничим територіальним
комплексом. До його складу можуть входити
дослідні інститути, лабораторії, експериментальні заводи із передовою технологією, що
створені на територіях навколо провідних університетів із розвиненою інфраструктурою, до
якої належать: лабораторні корпуси, виробничі
приміщення,
інформаційно-обчислювальні
центри, системи транспортних та інших комунікацій, магазини, житлово-побутові приміщення, сервісні та виставкові комплекси тощо
[9]. Основною метою технопарку є досягнення територіального зближення між необхідною для наукових досліджень матеріальною
базою, що належить промисловому виробництву, та людським потенціалом, що є чинником
формування максимально сприятливих умов
для процесу інноваційного розвитку.
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Держава

Промислові підприємства

1-2-й роки

Аналіз статистичної ін формації
про тенденції розвитку
промислового ринку у світі

Аналіз виробничих можливостей.
Дослідження власних
ринків збуту

2-4-й роки

Фінансування створення бізнес інкубаторів; юридична, кадрова
та фінансова підтримка

Співпраця з іншими
підприємствами у рамках бізнесінкубаторів, розробка планів
спільного розвитку

3-6-й роки

Організація створення кластерів
за кількома відібраними напря мками розвитку промисловості

Укладання довгострокових угод
з контрагентами. Спільний
розподіл ризиків

Фінансування, замовлення,
захист, контроль та законод авча
підтримка, створення
нових потреб

Формування цілісного промисл ового ланцюжка, спрямованого на
насичення внутрішнього ринку

5-10-й роки

Рис. 1. Етапи створення промислових кластерів підприємств за державної підтримки
До нинішнього часу в Україні бюджетних коштів на фінансування технопарків практично не передбачалося, але, зважаючи на перспективи розвитку систем самоврядування, є
сподівання на збільшення фінансування цих
утворень на місцях. Тим більше, що функціонування технопарків зумовлює тісну співпрацю науково-дослідних і проектних інститутів,
навчальних закладів та промислових підприємств з метою створення відповідних моделей
виробництва на найбільш привабливих напрямках розвитку, що можуть бути сформовані за
результатами інтеграції України до світової
торгівельної системи. Технопарки, побудовані
на основі співпраці науково-технічних центрів
та промислових підприємств, є більш доцільними за виконання умов їх компактного розташування, рис. 2. Тому формування технопарків та бізнес-інкубаторів є доцільнішим в
окремих регіонах, а не на рівні країни в цілому.
Однією з найбільш дієвих на сьогодні
стратегій створення бажаних для споживача
благ є маркетинг партнерських стосунків [1].
Ядром стратегії маркетингу партнерських стосунків має бути особа споживача (покупця,
клієнта тощо). За використання традиційних
4P це були – товар, дослідження і розробка
(НДДКР), цінова політика, інструменти просування, засоби розподілу або інші знання та навички. З кожним роком споживачі стають все
досвідченішими і пристосовуються вибирати

необхідний їм товар серед інших з незначними
відмінностями, тому стратегії управління за
товаром приносять меншу користь, ніж стратегії цілеспрямованого створення тих благ, які
бажають одержати покупці. Для покупців технічно-складної продукції не завжди необхідно
розглядати товар як головний критерій тих
благ, створення яких чекають від виробника.
Якщо, наприклад, ним є своєчасне уважне обслуговування, до якого вони прагнуть, то підприємству варто розглядати організацію взаємовідносин з окремими покупцями як основу
майбутньої стратегії, на яку має спиратися виробництво тих чи інших товарів, рис 3. Через
деякий час представникам виробника стануть
добре відомі пріоритети того чи іншого споживача, його вподобання і вимоги до замовленої продукції.
Тобто маркетинг партнерських стосунків
має можливість багато що змінювати та вдосконалювати на підприємстві-виробнику і, в першу чергу, – принципи взаємодії з покупцями
та іншими суб’єктами економічної діяльності
(постачальниками сировини, посередниками та
ін.), що орієнтуються на таке ж саме партнерство [3]. Тому метою промислового підприємства має бути не пропозиція споживачеві безкінечного вибору серед вироблюваних товарів, а
розширення загальної сукупності варіантів, що
розробляються за спільною участю підприємства-виробника і підприємства-споживача.
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ТЕХ НО ПАРК
Науково-дослідні
інститути
Бізнес-проектні
організації

Профільні ВНЗ

Матеріальнотехнічна база
впливають

формують
Бізнес-проект 1
Бізнес-проект 2
…
Бізнес-проект n

взаємодіють
Самостійне
Машинобудівне
машинобудівне
підприємство 1
підприємство 1
Машинобуд. … 2
Самостійне … 2
…
…
Машинобудівне
Самостійне машипідприємство m
нобудівне … l

Верстати
та устаткування

Торгове обладнання

Сільськогосподарська
техніка

Інше

Транспортні засоби

Рис. 2. Схема функціонування технопарку в регіоні

1. Пропозиція товару
2. Замовлення
І етап

Підприємствовиробник

3-4. Постачання товару

Підприємствоспоживач

3-4. Оплата замовлення

ІІ етап

Підприємствовиробник

1. План
виробництва

1. План
споживання

2. Укладання угоди

Підприємствоспоживач

3-4. Постачання товару
3-4. Оплата замовлення

1. Спільний аналіз ринку
ІІІ етап

Підприємствовиробник

2. Встановлення нових вимог
до продукції

Підприємствоспоживач

3. Фінансування замовлення
4. Розробка / модернізація
5. Постачання товару

1. Замовлення
ІV етап

Партнервиробник

2. Виробництво і постачання
3. Формування системи внутрішньо фінансових розрахунків
та страхування ризиків

Партнерспоживач

Рис. 3. Етапи встановлення стратегічного партнерства між промисловими підприємствами
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Для успішного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів українським підприємствам необхідно реагувати на нові зовнішні та внутрішні виклики сучасності. Наукова
новизна одержаних в статті результатів визначається тим, що вперше структуровано напрями інноваційного розвитку залежно від рівня
суспільної організації та сформовано етапи
встановлення стратегічного партнерства між
промисловими підприємствами. Підходи, які
визначають стратегії окремого підприємства
(маркетинг партнерських стосунків, кластеризація, використання технопарків), дадуть йому
змогу переорієнтуватися від глобальної залежності та глобальних ризиків на розвиток власного науково-технічного, промислового та інтелектуального потенціалу. Перспективними є
дослідження, присвячені аналізу взаємовідносин між підприємствами реального сектору
економіки. Налагодження таких довгострокових стосунків сприятиме розвитку внутрішнього промислового ринку, створенню робочих
місць у відповідних галузях економіки України
та відродженню місцевої інфраструктури.
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organizational and economic mechanism of grain
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self-regulation, based on tough market principles
and low level of government influence has been
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The grain market is exposed to many factors, internal and external, whose interactions determine the stability and efficiency of its operations, the possibility to carry out their tasks in full.
Their direct and indirect influence through regulation mechanism, which, in turn, can be considered
as a mechanism of market self-regulation, the mechanism of state regulation and the mechanism of
regulation directly by the participants of the grain
market by means of established organizational and
economic relations between them, including those
within various kinds of integrated units of vertical
and horizontal types.
The existing organizational and economic
mechanism of grain market functioning, with its
relatively high degree of self-regulation, based on
tough market principles and low level of government influence, requires continuous improvement.
If the majority of contemporary problems of the
grain market is not solved promptly, it will increase the probability of the spontaneous functioning of the grain market, and, consequently, reduce

the threshold values of the food security of the
country. Therefore, to form the development of
the grain market there must be an optimum
combination and interaction of all its components,
taking into account specificity of grain production,
instability and seasonal nature of the production of
grain and sharp fluctuations in the price level.
Theoretical foundations and practical aspects of the grain market in the current market
conditions, including Kazakhstan, were investigated by many scientists. Most works were devoted to the historical analysis of the main elements of the situation of the market – works by
A. Altukhov and Y. Khan [2; 6], the grain export
organization – works by R. Alshanov and
J. Kolpakpaeva [1; 5], food security, individual
mechanisms of state regulation – works by
Zh. Kulchikova and S. Mizanbekov [3; 4]. However, despite ample research in the chosen field,
not enough attention has been paid to the justification of the economic mechanism of functioning
and management of the grain market, and especially from the main market entity – the state,
which determined the subject of our research.
The purpose of the study is to establish elements of the economic mechanism of grain market
functioning in Kazakhstan and to determine main
directions of its development.
In the current economic conditions possibilities of agricultural producers to react to changes
in the economic situation in the grain market relatively quickly, due to various reasons, are objectively limited, because, in addition to the time lag,
caused by different lengths of biological cycles of
cultivation of certain grain crops, the costs of
grain production are generally permanent.
Unlike many industrial and commercial enterprises that can adjust to changes in market conditions in a comparatively short period of time, in
grain production it is impossible to change rapidly
its territorial and sectoral structure. Nevertheless,
balance of supply and demand, economic interests
of all market participants can be achieved by the
stimulation of effective demand, strengthening of
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quality control of the grain sold, smoothing of
seasonal fluctuations in its supply to the market,
as well as the creation of relatively favourable
conditions for the export of grain [1, p.2]. In this
regard, the development of the grain market
should be based on market and state regulation,
both in view of the market self-regulation mechanism and the system of government enforcement
measures in the market processes connected with
the production and sale of grain.
Numerous problems that the grain market
almost constantly faces can basically be reduced
to the limitations of economic, institutional, legislative, coordinating and integrating measures implemented by the state, weak combination of interrelated strategic and tactical measures, insufficient
account of nuances of the market mechanism
functioning and state influence in their practical
implementation in relation to specific measures of
state regulation of the grain market [2, p.15].
Considering the strategic importance of
grain in providing food security, its role and place
in the economy, the government should take an
active part in the regulation of the grain market in
such key areas as: creation of legal and information framework; government grain funds; promoting development of infrastructure and logistics
systems of the grain market; carrying out antimonopoly policy; carrying out and implementation of
research and development projects, conducting innovative, personnel, technical and technological
policies; control over the quantity and quality of
grain and its processed products and their merchandising, elevators operations and bread receiving enterprises for compliance with the qualification requirements for underworking and storage of
grain; improving the legal framework of the grain
market regulation, rules of behaviour of its participants, procedure for conducting the grain trade;
formation and implementation of grain export and
import policy.
The state can have more efficient and active
influence on the grain market by forming multidisciplinary state policy of its regulation through a
coherent system of economic, organizational, innovation, legislation and other types of activities,
creation of better and rather transparent grain
market regulation tools on the regional level.
For this purpose, as we mentioned above, it
is essential to develop a national strategy for the
development of the grain production and grain
market, without the implementation of which it is
impossible to expect not only the efficient func-

tioning of the grain market, but also the sustainable development of the grain production, protection and expansion of Kazakh grain export, strengthening the country’s national interests in the
world in the foreseeable future.
Such a strategy should be based on reasonable protectionism in relation to the production
and marketing of high-quality and scarce types of
grains, should contain effective forms and methods of state influence on the grain market,
should have a reliable system of interaction between the authorities, business and commercial
grain producers and protect national interests. It
should be legislated, have succession and consistent nature, guarantee the implementation of all
the measures provided by the state both from its
part and the rest of economic market entities, provide a clear reference point and a reliable guarantee for all participants in the agricultural and food
market in general and the grain market in particular.
One of the main problems of the grain market development is the level of grain prices. The
existing views on this subject are diametrically
opposite. One of them is to keep high prices on
grain, corresponding at least to the world level,
which provides a growth of incomes of agricultural producers.
Another point of view is based on the fact
that relatively low prices on domestic grain in relation to the world and their keeping by the state
make it possible to have a relatively low price on
bread products, strategic competitive advantage to
Russian grain on the world market, at the same
time to create favourable conditions for the development of pig and poultry farming primarily and
expanding grain exports.
In modern conditions the determining criterion of economic entities of the grain market is an
economic interest, which is obtaining the maximum possible profit. Taking this into account,
each of them being subjected to all sorts of risk,
independently builds its business activity, selects
partners and establishes economic relations with
them, which are becoming more flexible, diverse
and based on the principles of competition and
business entrepreneurship. In market relations
striving to maximize profits is the main motivating factor of participants of the grain market, determining the activity of its every business entity
and a powerful incentive to improve its efficiency.
The organizational and economic mechanism
of the grain market is a set of the market mechanism
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of self-regulation and governmental activities aimed
at creating a relatively favourable economic conditions for all participants of the grain market. That is
the imperfection of organizational and economic
mechanism, which includes pricing, financial, credit,
tax and insurance policies, as well as organizational
and economic relations developing between all participants on the way of grain from the manufacturer
to the consumer, that causes negative trends in the
development of the grain production and the grain
market.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И
ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ГЧП
В работе выполнен ретроспективный анализ форм сотрудничества государства и частного сектора с точки зрения периодизации, локализации и предмета сотрудничества. Выявлены
сферы интересов для каждого из участников
процесса. Обоснован тезис о том, что будучи
подверженным постоянным изменениям, механизм государственно-частного партнерства никогда не утрачивал ряда качественных характеристик, также были приведены выявленные признаки. На основании проведенного ретроспективного анализа автором была разработана периодизация форм взаимоотношений публичного
и частного партнеров, в качестве критерия которой был выбран предмет договорных отношений.
Ключевые слова: государственно-частное
партнерство, сотрудничество, проект, ретроспективный анализ, концессия
R.S. Kravchenko
A retrospective analysis of the forms of cooperation
between state and private sector in the framework
of the PPP concept
In the paper done, a retrospective analysis of
the forms of cooperation between the state and the
private sector in terms of periodization, object localization and cooperation. Identified areas of interest
for each of the participants. Substantiated the thesis
that being exposed to constant changes, the mechanism of public-private partnership, never lost a number of qualitative characteristics, also presented revealed signs. Based on a retrospective analysis, the
author has developed a periodization forms of interaction of public and private partners, as a criterion
which was selected object contractual relationship.
Keywords: public-private partnership, collaboration, project, retrospective analysis, concession
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Развертывание процессов глобализации
современных систем, в том числе экономических, все больше стимулирует научную общественность к поиску эффективных моделей
взаимодействия участников бизнес-процессов,
в основе которых будет лежать принцип синергии. Одной из таких моделей является механизм государственно-частного партнерства

(ГЧП), который в последние годы активно
внедряется в различные сферы деятельности и
отрасли экономики Украины, что определяет
актуальность данного исследования.
Множество работ, посвященных проблематике и перспективам развития ГЧП характеризуется завершенностью и научной полнотой. Исследованию форм, принципов и механизмов реализации государственно-частного
партнерства посвящены труды отечественных
и
зарубежных
ученых,
в
частности
В.Г. Варнавского [3; 4], О.Б. Суровцевой [15],
A. Карлос, С. Николас [18], С. Oсборн [19].
Историческая ретроспектива и опыт развития
ГЧП отражены в работах М.С. Айрапетяна [1],
В.В. Булатова
[2],
Н. Костомарова
[8],
Б.А. Ландау
[10],
Е.С. Лурье
[11],
Д.М. Соколова [14]. Правовые аспекты регулирования отношений между государством и
частными компаниями исследовались такими
учеными,
как
И.С. Вахтинская
[5],
М.М. Загорулько [7], Н.В. Курысь [9].
Однако, несмотря на достаточную разработанность тематики, существует ряд вопросов, поиск ответов на которые является актуальным предметом научных исследований.
Среди них можно выделить вопрос исследования эффективных форм взаимодействия государства и частного сектора в рамках модели
ГЧП.
Целью исследования является подготовка
методологической базы, на основании полученных результатов ретроспективного анализа
форм сотрудничества государства и частного
сектора, для выработки рекомендаций по усовершенствованию существующих моделей
взаимодействия публичного и частного партнеров.
Несмотря на существование тех или
иных форм сотрудничества государства и частного капитала в форме концессий еще с
XV в. механизм ГЧП оформился лишь с
появлением в Великобритании проектов в рамках «частной финансовой инициативы» (ЧФИ).
Таким образом, термин «государственночастное партнерство» прочно вошел в совре-
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менную терминологическую базу экономики,
однако до сих пор не сформировано единой его
интерпретации. Это объясняется сложностью,
комплексностью и многогранностью данной
предметной области. Учитывая сложившуюся
ситуацию, с целью обеспечения определения
максимально четких границ предмета исследо-
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вания, целесообразным является формирование единого авторского понимания данного
термина. Основой для этого является ретроспективный анализ развития форм, инструментов и подходов, близких по своим характеристикам к концепции ГЧП (табл. 1).
Таблица 1

Результаты ретроспективного анализа форм сотрудничества
государственного и частного секторов
Период

Локализация

1
VI в. до
н.э.
IV в. до
н.э.

2
Древний
Иран
Древняя
Греция

IV в. до
н.э.

Древний
Рим

XIII в.

Франция

XII-XIV
вв.

Россия

XV – нач.
Россия
XVI в.

1555 г.

Россия

1632 г.

Россия

1644 г.

Россия

Предмет
сотрудничества

Интересы участников
частный
государство
капитал
4
5
плаПрибыль от
Плата за управление
управления
плаПрибыль от
Плата за управление
управления
пла-

3
Право сбора государственных
тежей, в виде системы откупов
Право сбора государственных
тежей, в виде системы откупов
Право сбора государственных
тежей, в виде системы откупов
Право сбора таможенных пошлин
[17]
Прибыль от
Плата за управление
Пользование месторождениями поуправления
лезных ископаемых [16]
Управление почтовыми станциями,
портами, рынками, банями [19, с. 37]
Право сбора государственных плаПрибыль от
тежей (пошлины, акцизы на спирт- Плата за управление
управления
ные напитки, соляной налог)
Делегирование частным лицам поПрибыль от
Плата за управление
лицейских функций [13]
управления
Право сбора государственных плаПрибыль от
тежей (пошлины, акцизы на спирт- Плата за управление
управления
ные напитки, соляной налог)
Плата за управление
в виде пошлины
Право покупки желеПрибыль от
Пользование месторождениями же- за по зафиксировануправления
лезной руды на правах концессии ной цене (обязательДобыча желе(Россия-Англия) [8]
ное условие договоза
ра)
Обучение
русских
рабочих ремеслу
Прибыль от
Пользование месторождениями жеуправления
лезной руды, строительство горных Плата за управление
Добыча железаводов (Россия-Голландия)
за
Плата за управление Освобождев виде налогов и по- ние от пошлин Использование шлин на 20
добытого
железа лет
Пользование месторождениями же(обязательное усло- Прибыль от
лезной руды, строительство горных
вие договора)
управления
заводов [9, с. 1-17]
Обучение
русских Добыча желерабочих
ремеслу за,
продажа
(обязательное усло- излишков жевие договора)
леза
Продолжение таблицы 1
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2

3
4
Управление объектами инфраструкВелико- туры в форме, преимущественно,
Плата за управление
британия лицензирования, реже концессии
[18]
Концессии на землю, реки, строиСША
Плата за управление
тельство дорог [4]

1702 г.

Россия

XIX в.

Франция

XIX в.

Италия

ІІ половина XIX
Россия
– нач.
XX в.

5
Прибыль от
управления

Прибыль от
управления
Снабжение
топливом, рабочей силой
Развитие производстза счет госува, необходимого для
Передача в управление железного
дарственной
армии
завода в частные руки [11]
казны
Пользование продукПрибыль от
тами производства
реализации
излишков
производства
Отрасль коммунального обслуживаПрибыль от
ния в форме концессии (городское Плата за управление
управления
водоснабжение) [9]
Строительство
железнодорожной
Прибыль от
Плата за управление
инфраструктуры [6]
управления
Строительство железных дорог, теПлата за управление
лефонная связь [2; 10; 15]

Прибыль от
управления

Прибыль от
управления
Середина
Прибыль от
Россия
Добыча нефти [12]
Плата за управление
XIX в.
реализации
нефтепродуктов
Плата за управление Прибыль от
Лесопильные заводы управления
Начало
Лесная концессия (лесзавод Stella
Россия
Рабочие места, соци- Прибыль от
XX в.
Polare) [14]
альная инфраструк- экспорта дретура город
весины
Декрет СНК РСФСР «Об общих экономических и юридических условиях концессий» (23 ноября 1920 г.)
«Типовой концессионный договор»
(1922 г.)
Первая
Декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О
Прибыль от
половина Россия
концессиях на коммунальные (муни- Плата за управление управления
XX в.
ципальные) предприятия» (12 апреля
1923 г.)
Иностранные концессии: в обрабатывающей, добывающей промышленности, сельском хозяйстве, железнодорожном строительстве [7]
20-70 гг. Европа,
Централизация экономики, сворачиXX в.
США
вание концессионной политики
Инициативы частного финансирования (Private Finance Initiative – PFI)
Велико- Финансирование строительство, экс1990 гг.
британия плуатация, реконструкция, управление государственными объектами
[20, 1]
Анализируя

вышеизложенное,

можно

отметить, что опыт сотрудничества государст-
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венных институтов и частного сектора берет
свое начало еще с момента зарождения государственности и систем экономических отношений. Возникнув изначально лишь как механизм делегирования государственных полномочий, государственно-частное партнерство
прошло долгий эволюционный процесс, прежде чем приобрести современную форму. В
процессе своего развития данный механизм,
подвергаясь постоянным и иной раз кардинальным изменениям, никогда не терял ряда
качественных характеристик, среди которых
можно выделить:
 процесс эволюции ГЧП связан с развитием экономических отношений;
 ГЧП является источником дополнительного финансирования;
 ГЧП используется в сферах, требующих высокоэффективного менеджмента;
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 ГЧП используется в сферах, требующих
инновационных решений;
 ГЧП повышает эффективность капитала
(«value for money»);
 ГЧП стимулирует позитивные деформации в системе рисков.
Механизм
государственно-частного
партнерства в тех или иных формах всегда
обеспечивал эффект синергии при взаимодействии государства и частного сектора, отражая
реализацию диалектических принципов, лежащих в основе развития любых экономических систем.
На основании проведенного ретроспективного анализа автором была разработана периодизация форм взаимоотношений публичного и частного партнеров. В качестве критерия
периодизации был выбран предмет договорных отношений (табл. 2).

Таблица 2
Периодизация форм взаимоотношений публичного и частного партнеров
Период
VI в. до н.э. – XIII в.

Название
Управленческий

XIII в. – XV в.
XV в. – современность

Сырьевой
Концессионный

Характерной чертой эволюционного
процесса является расширение форм сотрудничества государства с частным сектором. На
первоначальных этапах частному партнеру отводилась роль помощника (управленческий
период) или распорядителя государственной
собственностью (сырьевой этап) для обеспечения дополнительного источника бюджетных
доходов – государство не рассматривало частный сектор как равноправного партнера. Ситуация начала кардинально изменяться лишь в
80-е гг. XX ст., которые ознаменовались бурным ростом экономических и демографических показателей. Последний фактор обусловил необходимость развития объектов жизнеобеспечения населения – дорожной, коммунальной инфраструктур, увеличение энергетических мощностей. Всё это происходило, с одной стороны, на фоне глобального «долгового
кризиса», когда за короткое время о своей неплатежеспособности объявило более 40 стран,
а с другой, в условиях возросшей финансовой
мощности международных частных компаний.
С тех пор государства начали развивать политику, направленную на привлечение частного

Предмет сотрудничества
Право сбора государственных платежей
Полицейские функции государства
Месторождения полезных ископаемых
Промышленные и инфраструктурные
объекты
сектора к реализации различного рода проектов. Начало 90-х гг. охарактеризовалось активно возрастающей потребностью в производстве услуг в сферах жизнеобеспечения (здравоохранение, образование, транспорт, коммунальные услуги). Одним из важных результатов решения этой задачи было снижение бюджетных расходов на эту сферу. Все эти факторы и стали определяющими для активного развития механизма ГЧП на современном
этапе [3].
Таким образом, результаты ретроспективного анализа форм сотрудничества государства и частного сектора позволили провести периодизацию форм взаимоотношений публичного и частного партнеров и выявить ряд
качественных характеристик данной формы
сотрудничества. Полученный материал в рамках рассмотренной предметной области является основой для проведения диссертационного исследования, практическим результатом
которого станет разработка рекомендаций по
усовершенствованию существующих моделей
взаимодействия публичного и частного партнеров.
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УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Розглянуто проблеми управління та обслуговування державного боргу в умовах кризи та
посткризового розвитку економіки. Обґрунтовано критеріальний показник рівня боргу відносно
ВВП, який є безпечним для країни та не загрожує їй дефолтом. Результати проведеної оцінки
динаміки державного боргу України відносно
ВВП за 1998-2014 рр. дали можливість запропонувати основні шляхи виходу із боргової кризи.
Ключові слова: державний борг, валовий
внутрішній продукт, криза, критеріальний показник
О.И. Чорноус, А.А. Попова
Управление внешним долгом Украины:

проблемы и пути решения
Рассмотрены проблемы управления и обслуживания государственного долга в условиях
кризиса и посткризисного развития экономики.
Обоснован критериальный показатель уровня
долга по отношению к ВВП, который является
безопасным для страны и не угрожает ей дефолтом. Результаты проведенной оценки динамики государственного долга Украины относительно ВВП за 1998-2014 гг. позволили предложить основные пути выхода из долгового кризиса.
Ключевые слова: государственный долг,
валовой внутренний продукт, кризис, критери-
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Control external debts Ukraine:
problems ways and decision
The problems of management and maintenance of public debt in crisis and post-crisis development of the economy. Justified criterial index level
of debt relative to GDP, which is safe for the country
and threatens default. The evaluation of the dynamics of public debt relative to GDP in Ukraine for
1998-2014 allowed to offer a way out of the main
debt crisis.
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Управління державним боргом є сьогодні однією з найважливіших проблем для всіх
країн світу, у тому числі для України. Саме
тому пріоритетним завданням економічної політики держав є пошук оптимальних рішень
щодо збалансування бюджетного дефіциту і
механізмів ефективного управління державним
боргом. Державний борг за своєю економічною сутністю визначає економічні відносини
держави як позичальника з її кредиторами (резидентами і нерезидентами) з приводу перерозподілу частини вартості ВВП на умовах
строковості, платності та повернення. Значні
обсяги внутрішнього і зовнішнього бору, а також відповідне зростання витрат на його обслуговування обумовлюють в Україні необхідність вирішення проблеми вдосконалення механізму його аналізу та управління ним. Незважаючи на позитивні зрушення у сфері
управління державним боргом, які відбулися
протягом останніх років, необхідність оптимізації управління державним боргом є надзвичайно актуальною. Особливого значення набуває необхідність розробки практичних рекомендацій для мінімізації негативних наслідків
державних запозичень, для чого необхідно визначити чіткі стратегічні завдання боргової політики України.
Важливе значення місця та ролі державного боргу у фінансовій системі держави зумовило постійну увагу дослідників до різних його
аспектів. Так, Т. Бондарук, Н.Б. Ярошевич,
А.В. Мазур обґрунтовують механізм управління та обслуговування державного боргу [1; 2;
10; 11]. Т. Вахненко оцінює поточний стан та
ризики зовнішнього боргу України [3].
В.П. Каменська визначає напрями оптимізації
системи управління державним боргом [4].

О.П. Макар присвятив свої дослідження вдосконаленню системи управління державним боргом як передумови економічного зростання
[5]. Проте, не зважаючи на достатню кількість
досліджень, поза увагою науковців залишаються проблеми, пов’язані з тим, наскільки
ефективно держава управляє своїм боргом.
Сьогоденна економічна ситуація в Україні свідчить про відсутність довготермінової програми управління державним боргом, а всі запозичення, які здійснюють різні суб’єкти ринкових відносин, є скоріше реакцією на поточну
кон’юнктуру в секторах, у яких вони працюють, ніж заздалегідь виваженими рішеннями.
Метою дослідження є аналіз зовнішнього боргу України, його специфічних особливостей та визначення напрямів його зменшення.
У економічній літературі зовнішній борг
визначається сумарними грошовими зобов’язаннями країни, які виражаються грошовою сумою, що підлягає поверненню зовнішнім кредиторам на певну дату [7]. Водночас він
відображає загальну заборгованість країни по
зовнішніх позиках міжнародним банкам, урядам інших країн, приватним іноземним банкам
та неоплаченим відсоткам. Розрізняють поточний зовнішній борг даного року, який треба
повернути в нинішньому році, і загальний
державний зовнішній борг (накопичений),
який належить повернути в поточному році і в
подальші роки. За типом позичальника зовнішній борг поділяється на державний, гарантований державою та приватний, негарантований
державою борг.
До державного зовнішнього боргу відносять фінансові зобов’язання держави перед нерезидентами, що виникли внаслідок позик, які
здійснені урядом. Платежі з погашення та обслуговування державою зовнішнього боргу
здійснюються за рахунок коштів державного
бюджету. До зовнішнього боргу, гарантованого державою, відносять фінансові зобов’язання
резидентів перед нерезидентами, які виникли
внаслідок отриманих під гарантію держави зовнішніх позик. Платежі з погашення та обслуговування цих позик здійснюються за рахунок
власних коштів позичальників, а в разі їх неплатоспроможності – за рахунок коштів державного бюджету. До приватного негарантованого державою зовнішнього боргу відносять
фінансові зобов’язання резидентів перед нерезидентами, які виникли внаслідок отримання
ними позик. Платежі з погашення та обслуговування недержавного зовнішнього боргу здійснюються за рахунок власних коштів позича-
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льників [5].
Управління зовнішньою заборгованістю
передбачає проходження трьох стадій: залучення фінансування; розміщення (використання);
погашення боргу. Ефективність управління зовнішнім боргом значною мірою визначається
ефективністю різних видів економічної діяльності держави. Прибуток на інвестований капітал, а отже, й розмір зовнішніх запозичень безпосередньо залежить від торговельної політики,
політики валютних курсів, цінової політики, а
також від грошово-кредитної та бюджетноподаткової політики. У свою чергу, рівень зовнішньої заборгованості та умови надання зовнішнього боргу значною мірою визначають характер економічної політики в країні.
Залучення країною зовнішніх позик передбачає сплату відсотків за боргом. Водночас
зростання боргу супроводжується зростанням
відсоткових платежів, які необхідні для його
обслуговування. Тому зовнішні позики мають
покривати не лише різницю між внутрішніми
заощадженнями й інвестиціями та державними
доходами і видатками, а й відсотки за борговими зобов’язаннями. Обсяг залучення зовнішніх позик визначається, по-перше, тим, скільки іноземного капіталу країна може ефективно поглинути, так щоб прибуток від інвестицій перевищував вартість залучення капіталу;
по-друге, тим, який обсяг боргу вона може обслуговувати без ризику виникнення проблем із
зовнішніми платежами. Темпи зростання боргу
залежать як від частки зовнішніх запозичень у
загальному обсязі наявного боргу (це можна
виразити співвідношенням між дефіцитом балансу по товарах та послугах і накопиченим
боргом), так і процентної ставки (підвищення
відсоткової ставки потребує збільшення зовнішніх позик) [6].
Аналіз останніх даних свідчить про те,
що зовнішній борг України постійно зростає.
Це зумовлено наступними причинами: дефіцитом державного бюджету та платіжного балансу, високою залежністю від імпорту енергоресурсів, неефективним використанням залучених кредитів та відсутністю належного контролю за цим процесом, несприятливим інвестиційним кліматом. Обсяг запозичень за загальним фондом державного бюджету в 2012 р.
становив 102,9 млрд. грн., у тому числі за рахунок внутрішніх запозичень – 64,2 млрд. грн.
(62,4%), за рахунок зовнішніх запозичень –
38,7 млрд. грн. (37,6%). Середньозважена ставка за облігаціями внутрішньої державної позики у 2012 р. становила 11,33% (у 2011 р. –
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8,91%, у 2010 р. – 12,7%, у 2009 р. – 20,2%). У
2012 р. розміщено облігації зовнішньої державної позики з терміном обігу два роки за ставкою 7,95%, терміном п’ять років – за ставкою
9,25% та терміном десять років – за ставкою
7,8%. Загальний обсяг фінансових ресурсів, залучених за допомогою зазначених інструментів, становив 4,85 млрд. дол. США. Державний
борг у 2012 р. становив 399,1 млрд. грн. Загальний обсяг державних запозичень у 2013 р.
становив
135,5 млрд. грн.,
з
яких
92,9 млрд. грн. (68,6%) – внутрішні запозичення, 42,7 млрд. грн. (31,4%) – зовнішні запозичення [8]. Відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2013 рік», обсяг державного боргу в національній валюті
становив 483 млрд. грн.
Основним фактором посилення боргового
навантаження на державний бюджет у найближчій та середньостроковій перспективі є необхідність погашення зовнішніх боргів, серед
яких найбільший обсяг має позика Міжнародного валютного фонду. Протягом 2013 р. пікове
навантаження на державний бюджет було у
травні, червні, серпні та листопаді за рахунок
погашення позики Міжнародного валютного
фонду та облігацій зовнішньої державної позики 2003 р. Протягом останніх півтора року обсяги державного боргу зросли з 473 млрд. грн.
до 552 млрд., в основному зростання було забезпечено суттєвим збільшенням внутрішніх
запозичень, які за період 2012-2013 рр. зросли зі
173 млрд. грн. до 261 млрд. грн. [1].
Збільшення боргів характерно також і
для переважної більшості країн світу. Причиною цього явища є дефіцит бюджету, витрати
на підтримку національної валюти, фінансування соціальних та інфраструктурних програм, які не співмірні з державними бюджетами країн, що їх реалізують. Обсяги українських запозичень становлять 135 млрд. дол., і це
39 місце у світі (рис. 1) [2]. Фахівці визначають
рівні боргу відносно ВВП, які є безпечними
для країни та не загрожують їй дефолтом, для
України він складає близько 35% від ВВП. Відповідно до законодавства, за Бюджетним кодексом України, величина основної суми боргу
не має перевищувати 60% фактичного річного
ВВП. Безпечний рівень боргу – це такий рівень, при якому держава може своєчасно і в
повному обсязі виконувати свої боргові зобов’язання без їх реструктуризації, чи оголошення дефолту, а також здійснювати державні
запозичення за прийнятними відсотковими
ставками. Міжнародний Валютний Фонд спро-
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% до ВВП

гнозував показники обсягів державного боргу
країн світу до 2016 р. В США та Росії до
2016 р. в порівнянні з 2011 р. він зростатиме до
115,4% та 19,4% ВВП відповідно. Державний

борг України відносно ВВП не зазнає суттєвих
змін, хоча внутрішня його частина постійно
збільшується, а до 2016 р. МВФ прогнозує його скорочення до 24%.
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Рис. 1. Порівняльна оцінка стану державного боргу України та окремих країн (% до ВВП) [4]
Найбільший обсяг боргу відносно ВВП в
нашій країні був зафіксований у 1999 р. –
48,2%, найменший у 2007 р. – 9,9% (рис. 2)
[10]. Основною причиною зростання запозичень в нашій країн є неспроможність фінансування соціальних програм та постійний дефіцит платіжного балансу країни, а в розвинених
країнах світу основна маса запозичень спрямовується на реалізацію масштабних національних проектів, розвитку інфраструктури та перспективних галузей економіки. Найкращим з
існуючих методів скорочення державного боргу є зростання обсягів експорту товарів та послуг, які сприяють надходженню грошової маси

в країну, як результат – збільшення надходжень до бюджету. Проте, в порівнянні з
2012 р. за даними Держкомстату в Україні зафіксовано скорочення експорту товарів на рівні 9,1%, тому така перспектива для нашої країни є малоймовірною. Разом з тим, якщо державний борг зростає в умовах припинення зростання ВВП або його падіння, то наслідки для
країни-боржника можуть бути більш негативними. Накопичення боргів з року в рік в кінцевому результаті може привести країну до боргової кабали, втрати економічної незалежності
у світовому співтоваристві [4].

.

Рік

Рис. 2. Динаміка державного боргу України відносно ВВП за 1998-2014 рр. [4]
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Рис. 3. Кругообіг фінансових потоків в економіці, пов’язаних з накопиченням та виплатою державного боргу [9]
Ми згодні з думкою Т. Вахненко, що
можливими шляхами виходу із боргової кризи
України має бути [3]:
 припинення обслуговування держав-

них облігацій, що перебувають у власності
НБУ, та ліквідація ринку ОВДП;
 часткове переспрямування грошової
емісії на погашення боргових зобов’язань Уря-
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ду (в розмірі 1,5% до ВВП);
 досягнення первинного профіциту
бюджету повинно складати 3,5-2,4% до ВВП;
 скорочення імпорту споживчих товарів через посилення тарифного регулювання;
 здійснення валютного регулювання
та залучення механізмів зупинення втечі капіталів за кордон;
 укладення угод з кредиторами щодо
реструктуризації заборгованості на умовах
зниження боргового навантаження та застосування інструментів активного управління державним боргом.
Для ефективного управління державним
боргом потрібно дотримуватись наступних
принципів [11]:
- безумовність – забезпечення режиму
безумовного виконання державою всіх зобов’язань перед інвесторами і кредиторами, які
держава, як позичальник, прийняла на себе при
укладанні договорів позики;
- зниження ризиків – розміщення і погашення позик таким чином, щоб максимально
знизити вплив коливань кон’юнктури світового ринку капіталів і спекулятивних тенденцій
ринку цінних паперів на ринок державних зобов’язань;
- оптимальність структури – підтримання
оптимальної структури боргових зобов’язань
за термінами обігу і погашення;
- зберігання фінансової незалежності –
підтримка оптимальної структури боргових
зобов’язань
держави
між
інвесторамирезидентами і інвесторами-нерезидентами;
- прозорість – дотримання відкритості
при випуску позик, забезпечення доступу міжнародних рейтингових агентств до достовірної
інформації про економічний стан у державі для
підтримки високої кредитної репутації і рейтингу держави-позичальника.
У процесі управління державним боргом
необхідно враховувати економічну ситуацію в
країні, рівень інфляції, ділову активність
суб’єктів підприємницької діяльності, ступінь
ризику країни щодо неповернення боргу. Проблема сьогодення не у масштабах зовнішнього
боргу, а в напрямках його використання. Не
дивлячись на суворі вимоги МВФ, необхідно
шукати найбільш ефективні напрями використання зовнішніх запозичень, які разом з економічними реформами дали б значне зростання
ВВП та експортно-орієнтованої його складової. При управлінні внутрішнім боргом головна увага має звертатися на визначенні потенційних можливостей розміщення нових борго-

вих зобов’язань серед інвесторів та на формуванні резервів фінансових ресурсів у державі
для своєчасного і повного обслуговування боргових зобов’язань.
Література
1. Бондарук Т. Механізм управління та обслуговування державного боргу / Т. Бондарук
// Фінанси України. – № 4. – 2007. – С. 14-18.
2. Бондарук Т. Зарубіжний досвід використання механізму управління і обслуговування
державного зовнішнього боргу та можливості
його застосування / Т. Бондарук // Збірник наукових праць. Вип. 34. – К., 2006. – С. 187-193.
3. Вахненко Т. Державний борг України:
поточний стан і ризики / Т. Вахненко // Економіка України. – 2008. – №7. – С. 37-46.
4. Державний комітет статистики [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
www.ukrstat.gov.ua.
5. Каменська В.П. Напрямки оптимізації
системи управління державним боргом /
В.П. Каменська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.
6. Макар О.П. Вдосконалення системи
управління державним боргом як передумови
економічного зростання / О.П. Макар [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
www.nbuv.gov.ua.
7. Мозковий О.М. Міжнародні фінанси /
О.М. Мозковий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць. – К.: КНЕУ, 2005. – 557с.
8. Офіційний сайт Міністерства фінансів
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua.
9. Унковская Т.Е. Возможно ли экономическое чудо в Украине? / Т.Е. Унковская,
Н.И. Демчук // Экономика Украины. – 2013. –
№ 12. – С.4-21.
10. Ярошевич Н.Б. Управління державним
боргом: зарубіжний досвід та українські реалії
/ Н.Б. Ярошевич, А.В. Мазур // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Вип. 17.8. – 2007. – С. 266-271.
11. Ярошевич Н.Б. Ретроперспектива та перспектива управління державним боргом України / Н.Б. Ярошевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. – 2009.
– Вип. 19.7. – С. 192-197.
References
1. Bondaruk T. Mechanizm upravlinnya ta obslugovuvannya derzhavnogo borgu [The mechanism of management and maintenance of national
debt]. Finansy Ukrainy – Finance Ukraine, 2007,
No 4, pp. 14-18 [in Ukraine].

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

2. Bondaruk T. Zarubizhnyi dosvid vykorystannya mechanizmu upravlinnya i obslugovuvannya derzhavnogo zovnishnyego borgu ta mozhlyvosti iogo zastosuvannya [Foreign experience using the mechanism of management and maintenance of national debt and the possibility of its application]. Zbirnyk naukovych prats. – Collected
Works, Kiev, 2006, No 34, pp. 187-193 [in
Ukraine].
3. Vachnenko T. Derhavnyi borg Ukrainy: potochnyi stan i ryzyky [Public debt of Ukraine: current status and risks]. Ekonomika Ukraine –
Economy of Ukraine, 2008, No 7, pp. 37-46 [in
Ukraine].
4. Derezhavnyi komitet statystyky [State Statistics
Committee],
available
at:
www.ukrstat.gov.ua [in Ukraine].
5. Kamenska V. Napryamky optymizazhii systemy upravlinnya derzhavnym borgom [Directions
optimization of public debt management], available at: www.nbuv.gov.ua [in Ukraine].
6. Makar O. Vdoskonalennya systemy upravlinnya derzhavnym borgom yak umovy economichnogo zrostannya [Improvement of public
debt management as a prerequisite for economic
growth], available at: www.nbuv.gov.ua [in
Ukraine].
7. Mozkovyiy O. Mizhnarodni finansy: navchalnyiy posibnyk [International finance: teach.
Guidances]. Kyiv, Kyiv National Economic Uni-

111

versity, 2005, 557p. [in Ukraine].
8. Ofistiynyiy saiyt Ministerstva finansiv
Ukrainy [The official website of the Ministry of
Finance
of
Ukraine],
available
at:
www.minfin.gov.ua [in Ukraine].
9. Unkovskaya T. Vozmozhno li economicheskoe chudo v Ukraine [Perhaps ly economic
miracle in Ukraine?]. Ekonomika Ukraine –
Economy of Ukraine, 2013, No 12, pp. 4-21 [in
Ukraine].
10. Yaroshevich N. Upravlinnya derzhavnym
borgom: zarubizhnyi dosvid ta ukrainski realii
[Public debt management: international experience and Ukrainian realities]. Naukovyi visnyk
Natsionalnogo lisotekhnichnogo universytetu
Ukrainy – Scientific Bulletin of National Forestry
University of Ukraine, 2007, No 17.8, pp. 266-271
[in Ukraine].
11. Yaroshevich N. Retrospectiva ta perspective upravlinnya derzhavnym borgom Ukrainy
[Retroperspektyva and public debt management
perspective Ukraine]. Naukovyi visnyk Natsionalnogo lisotekhnichnogo universytetu Ukrainy –
Scientific Bulletin of National Forestry University
of Ukraine, 2009, No 19.7, pp. 192-197 [in
Ukraine].

Статья поступила в редакцию 1.04.2014

О.П. СОЛОВЦОВА, к.е.н.
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,
м. Донецьк, Україна
lsol@ukr.net
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ:
ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ
Здійснено аналіз досвіду стратегічного
планування соціально-економічного розвитку
міст Канади, Сполучених Штатів Америки та
Великобританії. Розглянуті вимоги до стратегічних планів, які висуваються у розвинених країнах. Проаналізована діяльність спеціальних
структур, які відповідають за формування планових документів на рівні міст. Виявлені тенденції, що прослідковуються в стратегічних планах міст Європи та Америки. Особливу увагу
приділено практиці стратегічного планування в
містах, які зіштовхнулися із проблемою закриття містоформуючих промислових підприємств.
Ключові слова: стратегічне планування,
соціально-економічний розвиток, місто, місцеве
самоврядування, закордонний досвід

Е.П. Соловцова
Стратегическое планирование развития городов: опыт стран Европы и Америки
Осуществлен анализ опыта стратегического планирования социально-экономического
развития городов Канады, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Рассмотрены
требования к стратегическим планам, которые
выдвигаются в развитых странах. Проанализирована деятельность специальных структур,
которые отвечают за формирование плановых
документов на уровне городов. Выявлены тенденции, прослеживающиеся в стратегических
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планах городов Европы и Америки. Особое внимание уделено практике стратегического планирования в городах, которые столкнулись с
проблемой закрытия градообразующих промышленных предприятий.
Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономическое развитие, город, местное самоуправление, зарубежный опыт
O.P. Solovtsova
Strategic planning of urban development: experience of Europe and America
In this Article the analysis of experience of strategic
planning of socio-economic development in the cities
of Canada, the United States and Great Britain are
made. The requirements for strategic plans in developed countries are reviewed. The activities of special structures that are responsible for the formation
of planning documents in cities are analyzed. The
trends in strategic plans of European and American
cities identified. Particular attention is given to the
practice of strategic planning in the cities that have
faced the problem of closing the city-forming enterprises.
Keywords: strategic planning, social and
economic development, city, local government, foreign experience

Реалії сьогодення вимагають від держави
делегування більших повноважень органам місцевого самоврядування. Разом з цим збільшується і відповідальність місцевого самоврядування за розвиток територіальних утворень. Це
обумовлює необхідність пошуку нового підходу
до управління соціально-економічним розвитком міст, що базується на стратегічному плануванні. Саме тому обрана тема дослідження є досить актуальною в сучасних умовах.
Теоретичне обґрунтування використання
стратегічного планування знайшло своє відображення у працях американських та європейських дослідників, починаючи з другої половині ХХ ст. Різні підходи до розробки міських
стратегій знаходимо у таких зарубіжних науковців. Так, Б. Жихаревич визначає складові
стратегічного планування на регіональному рівні [1], С.В. Богачев, М.В. Мельникова та
А.А. Лукьянченко з теоретичної та практичної
точок зору розкривають проблеми стратегічного розвитку міст [2], С.В. Матусяк обґрунтовує
особливості планування в процесах формування та розвитку міста [3], В.М. Протас та
Л.В. Хашиєва розкривають досвід у сфері
управління стратегічним розвитком міст [4; 5].
Водночас, крім аналізу теоретичних напрацювань важливе значення для вітчизняної системи місцевого самоврядування має також ви-

вчення практичного досвіду в галузі стратегічного управління розвитком міст, зокрема досвіду, накопиченого в зарубіжних країнах.
Метою даної роботи є визначення перспективних шляхів стратегічного планування на
основі аналізу провідного закордонного досвіду.
У 1992 р. на першому Всесвітньому Самміті Світу під егідою Комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку обговорювалися
проблеми сталого розвитку Землі. Главами
держав 179 країн світу було прийнято «Порядок
денний на ХХІ століття», який є глобальним
планом дій і найбільшим досягненням щодо забезпечення комплексного розгляду екологічних,
економічних і соціальних проблем на основі
єдиної стратегії. Пропозиції, викладені в «Порядку денному на ХХІ століття», були доповнені і допрацьовані на декількох конференціях
ООН з проблем Народонаселення, соціального
розвитку міст і продовольчої безпеки (зокрема
під час Всесвітнього Самміту щодо сталого розвитку в Йоганнесбурзі у 2002 р.).
Зусилля щодо забезпечення сталого розвитку передбачають концентрацію зусиль у
трьох ключових сферах:
1. Економічне зростання і справедливість
– застосування комплексного підходу до стимулювання довгострокового економічного підйому на основі рівних можливостей для всіх.
2. Збереження природних ресурсів і охорона навколишнього середовища, пошук економічно прийнятних шляхів розв’язання проблеми скорочення споживання ресурсів, припинення забруднення навколишнього середовища.
3. Соціальний розвиток – задоволення
потреб людей у робочих місцях, продовольстві, освіті, енергії, медичній допомозі, воді та
санітарії; дбайливе ставлення до багатої культурної і соціальної різноманітності і дотримання прав працівників; забезпечення можливостей всіх членів суспільства брати участь в
ухваленні рішень, що впливають на їхню подальшу долю [4].
Не зважаючи на єдність завдань, методи
стратегічного планування у різних країнах та
різних містах мають свої особливості.
У Великобританії одним з головних
принципів територіального розвитку є імператив, згідно з яким активізація економічної активності в більшому ступені забезпечується за рахунок локального розвитку, аніж перерозподілу
видів діяльності й ресурсів. Звідси – необхідність наближення процесу формування політики до місцевих центрів прийняття рішень [5].
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У зв’язку з багатовіковими традиціями
використання прецедентного права, система
стратегічного планування Великої Британії
ускладнюється тим, що центральний уряд не
має широких повноважень щодо здійснення
політики стратегічного планування по всій вертикалі органів виконавчої влади. Принцип,
згідно з яким уряд передає свої повноваження
місцевим органам (devolved government), позначається і на ієрархії документів стратегічного планування.
Власне, юридичною основою функціонування системи і здійснення процесу стратегічного планування на загальнодержавному рівні є «Закон про планування та обов’язкове
придбання» (The Planningand Compulsory
Purchase Bill, РСРВ), ухвалений парламентом у
квітні 2004 р. Але цей документ регламентує
політику уряду Великої Британії у побудові
системи стратегічного планування лише на регіональному та місцевому рівнях.
В Акті про місцеве самоврядування
(LGA-2000), який був ухвалений урядом Великої Британії у 2000 р., значна увага приділяється стратегічним підходам до управління. Надаючи органам місцевого самоврядування широких повноважень, LGA-2000 вимагає, щоб ці
органи розробляли стратегію для поліпшення
економічного, соціального, екологічного стану
громади на своїй території та для здійснення
внеску в розвиток всієї країни. Під час підготовки цієї стратегії орган місцевого самоврядування повинен, з одного боку, взаємодіяти з
громадськістю, а з іншого, – керуватися інструкціями урядового секретаря.
Велика кількість «дочірніх» стратегічних
планувальних документів (daughter documents)
провінцій Великої Британії (Англії, Шотландії,
Уельсу та Північної Ірландії) мають на меті загальні тенденції щодо: підсилення сталого розвитку як центральної ідеї системи планування;
забезпечення єдності стратегічного планування
через підхід просторового планування; підвищення спроможності системи приносити сталі
результати; підзвітність та прозорість системи
стратегічного планування.
Незважаючи на територіальну самостійність провінцій Великої Британії, уряд випрацьовує стратегічний документ національного
рівня. Так, 7 березня 2005 р. затверджено стратегію британського уряду щодо сталого розвитку «Охороняючи майбутнє» (Securing The
Future), яку, за дорученням королеви, подано
парламентові замість попередньої стратегії «Підвищення якості життя» (A better quality of life).
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Стратегія має такі розділи: «Формулювання основних принципів стратегії сталого
розвитку», «Надання допомоги населенню щодо кращого вибору», «Принципи єдиної економіки для планети: стале споживання і виробництво», «Протистояння найбільшій загрозі:
зміні клімату та енергетичним проблемам»,
«Майбутнє без прикрощів: захист природних
ресурсів і поліпшення навколишнього середовища», «Від локального до глобального: створення сталих суспільств і справедливішого світу», «Забезпечення реалізації стратегії».
Стратегію розроблено на основі зобов’язань Європейського Союзу щодо впровадження національних стратегій стабільного розвитку, хоча такі зобов’язання юридично й не
закріплено. Уряд та адміністрації провінцій визначили, що цілі стратегічного планування
мають спрямовуватися не тільки на досягнення
ефективності процесу, але й на пошук механізму планування, що підтримує стабільний розвиток. Стратегія містить близько 48 показників
високого рівня, які оцінюватимуть ефективність стабільного розвитку [6].
Принциповим моментом стратегічного
прасування у Великій Британії є забезпечення
активної позиції представників місцевої громади, їх безпосередньої участі в розробці стратегії розвитку міст. З огляду на це досить цікавим є досвід Бірмінгему, де окрім регулярних
опитувань та щорічних досліджень громадської думки, було створено постійно діючу громадську групу, до складу якої входить тисяча
представників місцевої спільноти, обраних за
репрезентативною вибіркою. До основних тем,
що виносяться на загальне обговорення, в Бірмінгемі можна віднести такі:
загальне сприйняття мешканцями іміджу
міста;
якість та затребуваність муніципальних
послуг;
визначення відсотку населення, що періодично звертається до міської ради та того,
яким чином це відбувається;
пріоритети громадян у бюджетних витратах тощо [7].
Особливий інтерес для України викликає
досвід стратегічного планування у містах Великобританії, які у другій половині ХХ ст. зіштовхнулись із проблемою закриття великих
промислових підприємств. До таких міст належать Шеффілд (закриття підприємств металургійної промисловості), Менсфілд (закриття
шахт), а також Глазго (закриття підприємств
суднобудування). Із метою подолання серйоз-
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них соціально-економічних проблем перед ними постала необхідність пошуку нових шляхів
розвитку. Стратегія відродження міст була заснована на роботі з проектами, спрямованими
на створення сприятливого середовища для
економічного розвитку і збільшення числа
партнерств.
Нові стратегічні плани Шеффілда і Менсфілда передбачали інвестування в розвиток
нових галузей, професійних знань і інфраструктури; заохочення нових партнерств і діяльності, спрямованої на здійснення програми розвитку; сприяння підвищенню якості навколишнього середовища. Виконання цих планів дозволило залучити до міст нові компанії та
створити додаткові робочі місця. У Шеффілді
прискорився розвиток роздрібної торгівлі, було побудовано декілька великих торговороздрібних підприємств, у тому числі торгові
центри Castle Market і Meadow Hall. На зміну
традиційним галузям прийшли високотехнологічні наукомісткі виробництва. На кордоні між
Шеффілдом і Ротеремом нині розташовується
технопарк АМР (Advanced Manufacturing Park),
в якому фахівці Університету Шеффілда і компаній AMRC, Boeing, Rolls Royce, Castings
Technology International, Dormer Tools, Bromley
Technologies та інших ведуть розробки в сфері
енергетики, автомобілебудування, військового
та цивільного літакобудування. 6,9% робочих
місць в Шеффілді припадає на частку туріндустрії та суміжних галузей. Завдяки вдалому
стратегічному планування обидва міста стали
багатопрофільним населеними пунктами з високим рівнем економічного розвитку.
Новою стратегією Глазго була зміна зовнішнього вигляду міста та залучення інвестицій у розвиток туристичної індустрії. У середині 1950-х муніципалітет міста запустив програму, націлену на знищення міських нетрів, в
результаті чого були знесені 32 тис. будинків,
визнаних непридатними для проживання, була
покращена транспортна система. Особливий
акцент робився на збільшенні важливості міста. Глазго ставило своєю метою відігравати ведучу роль в економічному, соціальному і культурному житті Шотландії. У 1990 р. Глазго був
удостоєний статусу Культурної столиці Європи (вперше це почесне звання було присвоєно
нестоличному місту), в 1999 р. став Британським містом архітектури та дизайну, а в 2003 р.
був оголошений Спортивною столицею Європи. У Глазго відкривалися нові музеї та концертні майданчики; почали проходити щорічні
тематичні фестивалі. Позитивні зміни торкну-

лися і економіки міста – почався активний розвиток секторів сфери послуг, різко впав рівень
безробіття, а рівень ВВП щодо інших міст Великобританії став поступатися лише Лондону і
Единбургу. В даний час Глазго вважається містом, що найбільш динамічно розвивається в
економічному відношенні у Шотландії [8].
У Канаді на початку 80-х років було
зроблено певні кроки щодо впровадження
стратегічного планування на рівні федеральних департаментів. Департаменти навчалися
використовувати стратегічне планування як
процес, що дозволяє оцінювати зовнішнє та
внутрішнє середовище, визначати головні
пріоритети в певних сферах. В деяких департаментах впровадження стратегічних підходів
здійснювалося з акцентом на стратегічному
мисленні, яке сприяє широкому обговоренню й
узгодженню планових намірів без намагань
створити плановий документ. В інших стратегічне планування використовувалося як спосіб
виробити в топ-менеджерів почуття необхідних змін, зосереджуючи увагу на продукуванні
релевантної інформації. Окремі департаменти
розглядали стратегічне планування як основоположний процес ухвалення рішень, який закінчується прийняттям і публікацією планового документа. У більшості випадків зміст планування обмежувався визначенням місії та
управлінської філософії й розробкою загальних стратегічних планів обсягом від декількох
до п’ятдесяти сторінок. У результаті цієї роботи більшість департаментів перейшли від планування з внутрішньою орієнтацією до планування на підставі очікуваних змін у зовнішньому середовищі.
Яскравим прикладом такого підходу є
стратегічне планування в канадському місті
Великий Питерборо. Для розробки планових
документів розвитку міста був здійснений аналіз впливу сучасних тенденцій. Він містить у
собі аналіз тенденцій на основних ринках, що
роблять вплив на успішність процесу економічного розвитку у Великому Питерборо в цілому. Усього було виділено більше 40 тенденцій,
головні з яких [8]:
 багатонаціональне переселення в
США;
 зростання Великого Питерборо і збільшення внутрішньої напруженості;
 зміни в структурі зайнятості: тяжіння
до контрактної чи надомної роботи;
 додаткові кар’єрні можливості: збільшення числа індивідуальних підприємців;
 підвищення вимог з боку споживачів
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до якості і рівня сервісу;
 тенденція до зменшення масштабів
корпорацій: тяжіння до малого бізнесу;
 збільшення частки автомобільних вантажоперевезень у порівнянні з залізничними;
 гіпермаркети, посилення ролі позиціювання при просуванні товарів;
 ріст електронної комерції;
 збільшення впливу ЗМІ;
 зміна лікарняної структури;
 «старіння» населення;
 заклопотаність проблемами безпеки й
охорони – закриті поселення;
 схильність до збільшення витрат на
відпочинок;
 сфокусованість пріоритетів на сімейних і індивідуальних цінностях;
 пробудження інтересу до духовних/релігійних цінностей;
 використання добровільної допомоги
(волонтерів);
 використання ресурсів приватного сектора для підтримки програм соціального розвитку;
 збалансованість державного бюджету;
 надлишкове державне регулювання в
приватному секторі;
 ріст популярності одержання освіти в
недержавних навчальних закладах;
 партнерство приватного бізнесу й
академічних структур.
Глибоке дослідження кожної з тенденцій
дало можливість більш повно врахувати проблемні аспекти, а також інтереси і тяжіння громади при розробці стратегічного плану розвитку міста. Даний план складався як «живий» документ, що повинний безупинно змінюватися
разом з ринковими тенденціями і відповідати
тим можливостям, що представляться в майбутньому. Для виявлення можливостей (так само,
як і загроз) було зроблено SWOT-аналіз.
Розробкою і втіленням у життя стратегічних завдань у Великому Питерборо займається
«Корпорація економічного розвитку Великого
Питерборо» (КЕР ВП), створена у серпні
1998 р. у результаті злиття декількох організацій:
 відділу економічного розвитку міста;
 відділу економічного розвитку округу;
 бюро з туризму;
 корпорації з промислового розвитку;
 економічної ради області.
До повноважень КЕР ВП входить підтримка і розвиток як існуючих, так і залучення
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нових галузей економіки міста й округу, включаючи всі сфери економічного розвитку: промисловість, туризм, сільське господарство і так
далі.
Окрім подібних організацій в Канаді функціонують спеціально створені професійні
асоціації спеціалістів з економічного розвитку,
члени яких залучаються до участі в діяльності
з розвитку й диверсифікації місцевої економіки. Із метою професійної підготовки таких
спеціалістів більш ніж 30 років тому було
створено численні освітні програми, в тому
числі Програму економічного розвитку Університету Ватерлоо [9].
Значну роль у стратегічному планування
відіграють і прості мешканці Канади. Місцеві
органи управління надають громадінням і підприємцям широкі можливості для участі в ухвалені рішень щодо міського дизайну, соціальних програм тощо.
Вражаючі результати практичної реалізації методології стратегічного планування демонструє досвід США, де найважливішою
особливістю є високий ступінь інституціоналізації стратегічного планування на урядовому
рівні.
Стратегічне планування США, у порівнянні з іншими країнами, є найбільш структурованою системою з чітко визначеними функціями.
Законодавчим документом, що визначає
процедури стратегічного планування на загальнодержавному рівні, є закон «Про ефективність та результати діяльності уряду»
(Government Performanceand Results Act), ухвалений 1993 р.
Документ визначає ієрархію стратегічного планування виконавчої влади, а також конкретні часові рамки щодо підготовки планових
документів. Він складається з 11 розділів: «Коротка анотація», «Отримані дані та цілі»,
«Здійснення
стратегічного
планування»,
«Складання щорічних планів ефективності та
механізм звітування», «Управлінська підзвітність та гнучкість», «Пілотні проекти», «Поштова служба США», «Законодавче забезпечення та нагляд Конгресу», «Здійснення підготовки», «Запровадження закону», «Технічні та
узгоджувальні додатки». Зазначений закон зобов’язує всі міністерства, урядові агенції та
департаменти розробляти стратегічні плани,
річні плани як частину стратегічних та готувати щорічні звіти про виконання планів. Цей закон, що є частиною всеохоплюючої адміністративної реформи, зосередив увагу саме на не-
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обхідності зміни стилю мислення адміністраторів, поглибленого розуміння категорій кінцевого результату й якості роботи. Закон
GPRA й інструктивні матеріали до нього детально описують технологію й процедури стратегічного планування [6].
Необхідно зазначити, що на підготовку
до масової імплементації закону був відведений достатній строк – з 1993 по 1997 рр., що
дозволило підготувати персонал державної
служби й опрацювати на пілотних проектах
технологію планування.
Як важлива передумова, що визначила
перехід до практики стратегічного управління
в США, є децентралізація процесу підготовки
й прийняття управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку територій.
Реалізація принципу делегування повноважень у США знаходить практичне відображення в концепції місцевої громади й
пов’язана з розробкою стратегій її розвитку,
які включають у себе:
оцінку господарської ємності й припустимого антропогенного навантаження на природне середовище території, яку займає місцева спільнота;
визначення потреб громади й доступності економічних, природних людських ресурсів
для їхнього забезпечення;
удосконалення системи місцевого самоврядування й впровадження в її практику
принципів стійкого розвитку;
залучення членів територіальної громади
до прийняття управлінських рішень щодо ключових питань муніципального розвитку [10].
Практичне підготовка стратегічних планів розвитку територій у США стає можливою
завдяки існуванню спеціалізовані комісії або
агенції з економічного розвитку, які відповідають за підготовку цільових програм, спрямованих на підвищення якості життя населення, посилення конкурентних позицій території
тощо. До переліку основних завдань таких
програм можна віднести сприяння розвитку бізнесу, зростанню обсягів виробництва перспективних товарів і послуг, створенню робочих
місць. Вони активно розробляють питання
удосконалення ресурсного потенціалу районів
і поселень [5].
Численні приклади розробки стратегічних планів різними урядовими структурами
США дають підстави зробити висновок про
підвищення рівня усвідомлення управлінцями
потреб населення і власних завдань, більш системного уявлення цілей діяльності та її резуль-

татів, а також про більш високу цілеспрямованість бюджетного фінансування пріоритетів
розвитку.
Отже, за результатами дослідження можна зробити такі висновки.
1. Накопичений досвід свідчить про позитивний вплив стратегічних підходів на соціально-економічний розвиток міст за рахунок переносу акцентів з внутрішніх факторів до зовнішнього оточення й через краще усвідомлення того, що й для кого повинна робити влада.
2. Існують різні підходи до функціонування системи стратегічного планування від
чіткого нормативно-правового визначення системи (США) до системи, яка носить необов’язковий (законодавчо не визначений) або рекомендаційний характер (Велика Британія).
3. Відмінності у положенні міст в регіональній та національній системах, інші важливі економічні, політичні, культурні та історичні чинники обумовлюють різноманітність
стратегій. У той же час існує перелік незмінних складових стратегічних планів: ефективне
застосування передових технологій і знань, покращення ділового клімату, стимулювання інвестиційної діяльності, формування й розвиток
конкурентноспроможних кластерів, сприяння
галузям з високим інноваційним потенціалом,
розвиток інфраструктури міста на інноваційній
основі; розвиток туризму, збільшення проценту зайнятості населення; підвищення кваліфікації кадрів; підтримка малого та середнього
бізнесу; стимулювання процесу створення нових підприємств; внутрішнє регіональне співробітництво; міжнародні відносини тощо.
4. Незважаючи на різні підходи до реалізації системи державного управління та суттєву
різницю в структурі стратегічних документів,
логіка побудови системи стратегічного планування у більшості країн є також схожою. Як важлива передумова, що визначила перехід до
практики стратегічного управління в провідних
державах світу, є децентралізація процесу підготовки й прийняття управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку території.
5. Для розробки стратегічних планів у
багатьох містах Європи та Америки створюються спеціальні структури, в яких сконцентровано висококваліфіковані кадри, що беруть
безпосередню участь в обґрунтуванні напрямків і механізмів територіального розвитку.
6. Принципово важливою умовою розробки стратегічних планів є забезпечення активної позиції представників місцевої громади, їх
безпосередньої участі в розробці стратегії. До
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основних засад розробки й реалізації стратегій
слід віднести також партнерство між владою та
бізнесом, активізацію взаємодії бізнесу і університетів.
7. Серед основних тенденцій, що прослідковуються в стратегічних планах багатьох
міст, є введення екологічної компоненти в цільову функцію планів соціально-економічного
розвитку та посилення зовнішньоекономічного
аспекту в плануванні розвитку великих міст.
8. Враховуючи те, що Україна не має
значного досвіду стратегічного планування,
доцільним є звернутися до досвіду розглянутих у цій роботі держав. Особливий інтерес, на
наш погляд, викликає практика розробки стратегій соціально-економічного розвитку в містах, які свого часу зіштовхнулись із проблемою закриття великих промислових підприємств і постали перед необхідністю розвитку
багатопрофільної діяльності (Шеффілд, Менсфілд, Глазго тощо).
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ
Показано, що бурхливий розвиток телекомунікаційних технологій суттєво змінює ринок,
призводить до появи нових його учасників, перерозподілу доходів, зміни бізнес-моделей. Однак,
економічна наука не встигає своєчасно та адекватно реагувати на ці зміни, що стримує розвиток цієї важливої для держави сфери. Окреслено
низку організаційно-економічних проблем розвитку телекомунікаційної сфери взагалі та мереж
наступних поколінь, зокрема, які потребують
свого вирішення. Визначено та обґрунтовано
пропозиції щодо необхідності виконання наукових
досліджень, присвячених вирішенню цих проблем,
що дозволить прискорити створення розвинутої
національної інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури та її інтеграцію у світовий інформаційний простір, а також забезпечить подальше соціально-економічне зростання країни.
Ключові слова: телекомунікації, мережі,
ринок, розвиток, джерела проблем, економічна
наука, дослідження, шляхи вирішення проблем
В.М. Гранатуров
Проблемы организационно-экономического
обеспечения развития телекоммуникационных
сетей будущих поколений
Показано, что стремительное развитие
телекоммуникационных технологий существенно изменяет рынок, приводит к появлению новых
его участников, перераспределению доходов, изменению бизнес-моделей. Однако, экономическая
наука не успевает своевременно и адекватно
реагировать на эти изменения, что сдерживает
развитие этой важной для государства сферы.
Определены ряд организационно-экономических
проблем развития телекоммуникационной сферы
вообще и сетей последующих поколений, в частности, которые требуют своего решения. Определены и обоснованы предложения о необходимости выполнения научных исследований, посвященных решению этих проблем, что позволит
ускорить создание развитой национальной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры и ее интеграцию в мировое информационное пространство, а также обеспечит
дальнейшее социально-экономическое развитие

страны.
Ключевые слова: телекоммуникации, сети, рынок, развитие, источники проблем, экономическая наука, исследования, пути решения
проблем
V.M. Granaturov
Problems of organizational-economic development
next-generation telecom networks
Shows that the rapid development of telecommunication technologies considerably changes
the market, leads to the emergence of new participants, redistribution of income, changing business
models. But economic science fails to timely and
adequately respond to these changes, which hinders
the development of this important State. Outlined a
number of organizational and economic problems of
the telecommunications sphere in general and networks of future generations, in particular, which
need to be resolved. Defined and justified proposal
to perform scientific studies on these issues, which
will accelerate the establishment of a developed national information and telecommunications infrastructure and its integration into the global information space, as well as the further socio-economic development of the country.
Keywords: telecommunications, networks,
market, development, the sources of the problems,
economic science, research, solutions to problems

Телекомунікаційна сфера є однією з системоутворюючих в економіці України. Сьогодні вона виконує роль важливішої інформаційної інфраструктури, яка є основою для інших
ключових секторів економіки. Як показали виконані численні дослідження [1-6], існує низка
закономірностей, які пов’язують рівень розвитку засобів зв’язку та рівень економічного розвитку суспільства, тому підтримці цієї сфери
та її розвитку слід приділяти підвищену увагу.
Розвитку та масовому впровадженню цієї
сфери повинна сприяти побудова Глобальної
Інформаційної Інфраструктури (ГІІ). Результа-
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том роботи численних комісій Міжнародного
союзу електрозв’язку (ITU) є висновок про те,
що практичною реалізацією ГІІ повинні бути
мережі наступного покоління (NGN). За визначенням комісії ITU-T «NGN – єдина інфокомунікаційна інфраструктура, яка використовує
комп’ютерні, інформаційні і телекомунікаційні
технології для інтеграції та конвергенції раніше розрізнених, спеціалізованих на окремих
видах послуг телекомунікаційних, інформаційних і комп’ютерних мереж. Це створює для
кожного користувача можливість отримання різноманітних послуг (у тому числі й не інфокомунікаційних, але із інтенсивним інфокомунікаційним супроводом) у будь-якому місці, у
будь-який час, із прийнятними якістю та ціною» [7, с.7]. Саме тому перед Україною постає важливе завдання прискорити темпи розвитку національної інформаційної інфраструктури, узгодженої за принципами і органічно поєднаної із Глобальною Інформаційною Інфраструктурою.
Слід відзначити, що особливості умов
створення інформаційно-комунікаційної інфраструктури України та її основи – NGN від
умов розвинених країн потребують розробки
та прийняття власної стратегії їх побудови та
розвитку, яка враховує ці особливості [8]. Проблема полягає в тому, що необхідно шукати ті
оптимальні для нашої країни шляхи, завдяки
яким можна було б розв’язати завдання побудови цієї інфраструктури та й найповніше використовувати її можливі переваги. Розв’язання
цієї проблеми ускладнюється бурхливим, навіть безпрецедентним, розвитком технологій та
їх наслідком – інноваціями у відношенні пакетів послуг та ціноутворення, що суттєво змінює ринок, супроводжується появою нових його учасників, перерозподілом доходів, зміною
бізнес-моделей.
Більшість наукових досліджень в області
телекомунікацій стосуються історичного аналізу розвитку даної сфери, впливу інфокомунікацій на економіку країни і суспільства в цілому.
До складу таких досліджень слід віднести праці Л.Е. Варакіна, П.П. Воробієнко, С.О. Довгого, К.Д. Гуляєва [2; 6; 8]. Дослідженню окремих механізмів управління, а саме державному
регулюванню тарифів, конкурентоспроможності підприємства електрозв’язку тощо присвячено праці П.П. Воробієнко, Т. Хамадун [5; 9].
На жаль, економічна наука не встигає своєчасно, системно та адекватно реагувати на технологічні зміни в сфері телекомунікацій, що
стримує розвиток цієї важливої для держави
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сфери.
Метою цієї статті є визначення та обґрунтування пропозицій щодо необхідності
виконання наукових досліджень, присвячених
розв’язанню основних актуальних організаційно-економічних проблем розвитку телекомунікаційних мереж та засобів наступних поколінь
в країні, що забезпечить її подальше соціальноекономічне зростання.
Джерела виникнення організаційноекономічних проблем розвитку телекомунікаційної сфери України взагалі та телекомунікаційних мереж і засобів наступних поколінь, зокрема, можна поділити на такі групи:
особливості телекомунікацій як сфери,
що експлуатує засоби зв’язку та організовує
технологічний процес з передавання різноманітної інформації;
зростання соціально-економічної ролі
телекомунікаційної сфери в житті суспільства;
науково-технічний прогрес, який викликає стрімкий розвиток техніки та технологій,
принципів побудови телекомунікаційних мереж, спектру послуг тощо.
Частково, проблеми, що виникають внаслідок дії двох перших джерел, а також можливі напрямки та шляхи їх вирішення розглянуто у роботі [9].
Специфіка телекомунікаційної сфери полягає у тому, що виробничий процес не закінчується в межах одного підприємства, а в
створенні закінченої послуги приймають
участь декілька територіально розподілених,
організаційно та фінансово відокремлених
операторів, які виконують різні технологічні
операції в процесі надання послуги користувачам, розміщення телекомунікаційних підприємств на території країни, яке охоплює практично усі населені пункти та утворює єдину
телекомунікаційну мережу країни, потребує
чітко організованої системи взаємодії усіх учасників процесу виробництва телекомунікаційних послуг.
З економічної точки зору ця особливість
потребує наявності умов для справедливого
економічного партнерства операторів, що взаємодіють у процесі надання послуг, яке забезпечує їхні комерційні інтереси в умовах ринкових відносин. Мова, в першу чергу, йде про
взаємні розрахунки за виконані роботи з надання послуг споживачам, оплату послуг національного роумінгу, пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж та взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж (доступу до сполученого обладнання мереж). Досвід показує, що в
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сучасних умовах діяльності телекомунікаційних операторів саме їх сумісна участь у наданні послуг споживачам створює більшість організаційно-економічних проблем, які виникають
у процесі їх взаємодії та взаємозв’язку. Слід
відзначити, що ці проблеми знаходяться у
центрі уваги Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). Їх розв’язання досягається
шляхом створення системи нормативнозаконодавчих актів та методичних рекомендацій, які дозволяють забезпечити ефективну
взаємодію операторів у процесі надання послуг
споживачам [10; 11].
Визначені традиційні проблеми, які обумовлені особливостями телекомунікаційної
сфери, трансформуються та доповнюються новими. Перш за все, це пов`язано зі зростанням
соціально-економічної ролі телекомунікацій в
житті суспільства та необхідністю забезпечення рівноправного доступу до послуг зв’язку
усім громадянам країни, що є необхідною умовою реалізації їх демократичних прав, а також
економічного зростання країни. Як відомо,
сьогодні в Україні існує, так званий, феномен
цифрової нерівності, цифрової прірви (digital
divide) – поділ окремих верств населення на
основі нерівного доступу до сучасних технологій. Це особливо актуально для споживачів
важкодоступних сільських, гірських районів, а
також для таких вразливих груп споживачів, як
малозабезпечені сім’ї, пенсіонери та інваліди.
Для розв’язання означеної проблеми Законом України «Про телекомунікації» (далі
Закон) було введено поняття «загальнодоступні телекомунікаційні послуги», під якими розуміється набір обов’язкових послуг загального користування встановленого рівня якості,
які надаються споживачам на усієї території
України за тарифами, що регулюються державою і встановлені не тільки нижче їх реальної
вартості, але інколи й нижче собівартості [11].
Необхідність надання збиткових загальнодоступних телекомунікаційних послуг, у
свою чергу, породило низку нових технікоекономічних проблем телекомунікаційної сфери, які потребують вчасного вирішення. У першу чергу, мова йде про мотивацію розвитку
таких послуг. Із цією метою Законом передбачено необхідність компенсації збитків операторам, що надають загальнодоступні послуги.
Створення відповідного механізму компенсації
збитків покладено на Кабінет Міністрів України. Проте, не зважаючи на те, що після уведення в дію Закону пройшло майже десять ро-

ків, такий механізм, який відповідав би і ринковим принципам, і соціальним інтересам, з різних причин, на жаль, не створено.
Не зважаючи на постійне обговорення
цієї проблеми, сьогодні актуальними є такі питання щодо створення цього механізму:
визначення та обґрунтування загального
обсягу витрат, необхідних для компенсації
збитків операторам, що надають загальнодоступні послуги;
визначення джерел надходження цих
коштів;
визначення організаційних структур, які
будуть акумулювати ці кошти, їх прав та
обов’язків;визначення порядку надходження
коштів у ці структури;визначення порядку розподілу коштів між операторами, які надають
збиткові загальнодоступні телекомунікаційні
послуги.
Із проблемою зростання соціальноекономічної ролі телекомунікацій в житті суспільства та необхідності забезпечення рівноправного доступу до послуг зв’язку усім громадянам країни пов’язані також питання розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет.
Як відзначалося у звіті Бюро розвитку
електрозв’язку ITU [4], поява та стрімкий розвиток у світі широкосмугового зв’язку є самою
значимою тенденцією у секторі ІКТ за останні
декілька років. Він суттєво вплинув на способи
спілкування, доступу до інформації, обміну
досвідом та знаннями, ведення господарської
діяльності тощо. Одночасно, і тут у світі та в
окремих країнах має місце суттєва нерівність
доступу до мережі Інтернет. Так, за даними
НКРЗІ, на грудень 2012 р. на міста Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків та Львів припадало 75,8% всієї української інтернетаудиторії. У той час як у Рівненській, Житомирській, Закарпатській, Чернівецькій та Кіровоградській областях та у місті Севастополь у
сукупності знаходилося менше ніж 6% інтернет-споживачів [12, с.20]. Ця проблема у світі
вирішується вже відомим шляхом – на початок
2012 р. більш ніж 40 країн включили широкосмуговий зв’язок у склад загальнодоступних
послуг. Тому, означені вище проблеми побудови механізму забезпечення надання таких
послуг в Україні, на нашу думку, залишаються
актуальними повною мірою.
Слід також відзначити, що за оцінками
науковців, збільшення проникнення широкосмугового доступу позитивно впливає на зростання ВВП. За даними, які спираються на ре-
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зультати численних досліджень, збільшення
проникнення широкосмугового зв’язку на 10%
може привести до зростання ВВП в середньому на 1,3% [5].
Важливий соціально-економічний ефект,
який досягається у результаті розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет сприяє усвідомленню урядами країн критично важливої ролі цього виду зв’язку. Значний народногосподарський ефект, який досягається від
реалізації суто комерційних проектів, які сприяють розвитку телекомунікаційної сфери взагалі, та широкосмугового доступу, зокрема,
обумовлює необхідність та доцільність певної
державної підтримки таких проектів. Це особливо стосується реалізації таких проектів у інвестиційно непривабливих регіонах. На даний
час більш ніж 130 урядів прийняли або планують прийняти національну політику, стратегію
чи план сприяння розвитку широкосмугового
зв’язку.
В основу такого підходу покладено висновки про те, що вигоди для суспільства в цілому значно перевищують стимули приватного
сектору до вкладення коштів у широкосмугові
мережі. Тому, в країнах, де широкосмуговий
зв’язок не включено до загальнодоступних послуг, для його подальшого розвитку використовуються різні види фінансових стимулів та
субсидій. Вони дозволяють сприяти розгортанню мереж та послуг у районах високого ризику або в інтересах споживачів і спільнот з
низьким рівнем доходу, та при цьому вирішувати соціально-економічні задачі, які стоять
перед країною.
За сучасних умов в Україні найбільш
прийнятним може бути реалізація державної
підтримки розвитку телекомунікаційної сфери
взагалі та широкосмугового зв’язку зокрема,
шляхом прийняття пакету заходів щодо стимулювання такого розвитку. Світовий досвід показує, що серед заходів стимулювання найбільш часто застосовуються заходи, так званого, непрямого фінансування – податкові пільги, знижки, позики, присвоєння спектру, надання державних гарантій, стимулювання сумісного використання інфраструктури тощо.
Ці стимули спрямовані на спонукання приватного сектору до інвестування. Для реалізації
цих заходів в Україні слід провести відповідні
дослідження з метою визначення області ефективного використання кожного із заходів, а також розробити необхідне нормативно-правове
забезпечення їх використання.
Окремо слід відзначити також необхід-
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ність розробки та впровадження механізму залучення коштів на розвиток і просування перспективних технологій, бізнес-моделей та нових послуг на основі використання приватнодержавного партнерства.
Останнім часом все більш вагомим джерелом виникнення організаційно-економічних
проблем розвитку телекомунікаційної сфери
України взагалі, та телекомунікаційних мереж
та засобів наступних поколінь зокрема які потребують нагального вирішення, стає науковотехнічний прогрес. Стрімкий розвиток техніки
та технологій, принципів побудови телекомунікаційних мереж вносить постійну зміну в
номенклатуру послуг зв’язку, які пропонуються учасникам ринку, породжує нові бізнеспроцеси, наслідком яких стає необхідність зміни бізнес-моделей телекомунікаційних компаній.
Побудова мережі NGN призводить до
конвергенції існуючих сьогодні, практично незалежних мереж зв’язку, є певним етапом на
шляху технологічної конвергенції, яка є тенденцію сучасного розвитку телекомунікаційної
сфери. Швидкий розвиток та інтеграція телекомунікацій, обчислювальної техніки, теле- та
радіомовлення, а також інформаційних технологій, що відбувається, ставлять низку організаційно-економічних питань перед тими, хто
здійснює економічну політику, а також виконує функції регулювання в телекомунікаційній
сфері.
Одним із наслідків процесів, що відбуваються в телекомунікаційній сфені, є суттєве
збільшення учасників телекомунікаційного
ринку. Сьогодні традиційні учасники телекомунікаційного ринку – телекомунікаційні оператори та виробники обладнання – не можуть
самостійно перетворити існуючі технології у
послуги, які потребує ринок. Сьогодні у їх виробництві приймають участь нові учасники
ринку – провайдери послуг, контентпровайдери, агрегатори контента, розробники
програмного забезпечення, віртуальні оператори тощо. Всі учасники ринку знаходяться у
складних взаємозв’язках між собою. При цьому сьогодні модель цих взаємозв’язків зазнає
самих значних змін за весь час розвитку телекомунікацій. Глобальні зміни на телекомунікаційному ринку тягнуть за собою не тільки зміну звичних моделей взаємодії компаній з іншими учасниками телекомунікаційного ринку
та споживачами послуг, але й зміну структури
компаній – тобто змінюється філософія ведення бізнесу.
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Відомо, наприклад, що в умовах застосування високих технологій технологічна та маркетингова діяльність потребують від компаній
істотно різних компетенцій персоналу та організації бізнес-процесів. Тому сьогодні одним з
ефективних напрямів у діяльності телекомунікаційних операторів є використання аутсорсингу, який полягає у передачі функцій із технічного обслуговування та підтримки мереж постачальникам обладнання, фахівці яких є найбільш компетентними у прийнятті рішень. За
версією Gartner, Ericsson [13-14], такий підхід є
глобальним трендом, який доказав свою успішність та лідирує в цьому сегменті. Його перевагою є можливість для оператора телекомунікацій зосередитися на своєї основної діяльності – обслуговуванні абонентів та стратегічному
плануванні, а також зменшити витрати на
утримання мереж, тобто забезпечити потреби
споживачів більш ефективним способом. За
своєю сутністю оператор телекомунікацій перетворюється на провайдера послуг. При цьому реалізація аутсорсингу є лише одним, безумовно важливим, напрямом трансформацій, які
відбуваються у телекомунікаційній сфері.
Приклади зміни операційних моделей операторів телекомунікацій в сучасних умовах їх розвитку можна було б продовжити.
На жаль, ці та інші питання, викликані
революційними змінами в телекомунікаційних
техніці та технологіях, залишаються недостатньо дослідженими, що стримує ефективне використання досягнень науково-технічного прогресу в цій сфері. Розглянемо деякі, на нашу
думку, найбільш актуальні організаційноекономічні проблеми, які виникають у процесі
побудови мереж NGN та потребують свого подальшого розв’язання.
Сьогодні однією з тенденцій розвитку
телекомунікаційної сфери, яка є наслідком
впровадження NGN, є конвергенція фіксованого та мобільного зв’язку, інформаційних і телекомунікаційних технологій та послуг, абонентських терміналів. Одночасно з насиченням
ринку традиційних послуг та зменшенням доходів, які припадають на одного абонента
(ARPU), відбувається зміщення пріоритетів у
конкурентній боротьбі – поряд із покращенням
якості обслуговування все більше уваги приділяється наданню нових послуг, привабливих
для різних категорій абонентів. У більшості
випадків, складовою цих нових послуг є інформація (контент), яка передається мережею, та
частіше має більшу цінність для абонента, ніж
послуга безпосереднього доступу до мережі.

При цьому спостерігається швидке зростання
кількості постачальників цих послуг (контентта сервіс-провайдери, агрегатори контента тощо), їх доходів, а також частки доходів від цих
послуг у загальному обсязі доходів телекомунікаційної сфери. Сьогодні в бізнес-моделі, яка
набула вигляду «абонент – оператор телекомунікацій – постачальник контенту» основна вартість формується саме постачальником контенту. Так, за даними 2011 р., доходи компанії
Google порівняні з доходами таких операторів
як British Telecom, France Telecom, Telecom
Italia, тобто компаній, які мають розгалужену
інфраструктуру та величезні активи [15].
Збільшення кількості учасників ринку, а
також зміна характеру наданих послуг породжує низку технічних, правових та організаційно-економічних проблем. Поряд із такими
питаннями, як: якість контенту; перелік параметрів, які необхідні для визначення якості контенту, способи їх вимірювання та контролю;
інформаційна безпека надання контентних послуг, достовірність інформації; механізми ідентифікації та аутентифікації абонентів при наданні контентних послуг; захисту авторських
прав та захисту прав споживачів, виникає також низка питань взаємодії учасників ринку у
процесі надання послуг споживачам. Більш того, як відзначається в [15], сьогодні виникли
фундаментальні протиріччя між сучасним світом контенту і додатків та традиційним операторським бізнесом.
Найбільш актуальними організаційноекономічними проблемами, які виникають у
процесі взаємодії учасників ринку (у першу
чергу, постачальників контенту та телекомунікаційних операторів) та потребують свого подальшого вирішення, є такі:
аналіз бізнес-процесів операторів телекомунікаційних мереж та постачальників контентних послуг;
створення нових або модернізація існуючих систем ціноутворення на телекомунікаційному ринку, що удосконалить здійснення
взаєморозрахунків між його учасниками в
умовах, що швидко змінюються;
удосконалення схем розподілу доходів
між операторами телекомунікаційних мереж та
постачальниками контентних послуг;
визначення показників якості нових послуг та методів їх вимірювання;
визначення та обґрунтування конкурентних стратегій телекомунікаційних операторів в
сучасних умовах;
визначення напрямів, доцільності та об-
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ласті ефективного застосування розповсюдження діяльності телекомунікаційних операторів щодо спеціалізації відповідно постачальника контенту.
Слід також відзначити, що в умовах постійних змін на телекомунікаційному ринку,
зростає необхідність та важливість постійного
моніторингу та аналізу ринку, що необхідно
для оцінки реального стану справ на ньому, а
також прийняття необхідних заходів щодо
усунення виникаючих проблем.
У роботі низку організаційно-економічних проблем розвитку телекомунікаційної
сфери взагалі та мереж наступних поколінь,
зокрема, які потребують свого розв’язання.
Тому важливим є проведення постійних наукових досліджень, метою яких повинно бути
виявлення та наукове обґрунтування закономірностей і тенденцій розвитку сфери телекомунікацій, а також визначення шляхів і засобів її
подальшого вдосконалення з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та умов,
що постійно змінюються.
Оскільки, відповідно до пунктів 38 та 39
Положення про НКРЗІ [16], до складу його повноважень входить замовлення науководослідних робіт щодо основних напрямів і
пріоритетів розвитку телекомунікацій, а також
здійснення заходів із науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку ринку телекомунікаційних послуг та сфери телекомунікацій, на нашу думку, виконання таких досліджень повинно здійснюватися під її егідою.
Розв’язання проблем сприятиме подальшому розвитку телекомунікацій в Україні, що,
у свою чергу, дозволить прискорити створення
розвинутої
національної
інформаційнотелекомунікаційної інфраструктури та її інтеграцію у світовий інформаційний простір, а також
забезпечить
подальше
соціальноекономічне зростання економіки країни.
Література
1. Telecommunications and Development.
World Bank Publications. – Baltimore and London:
The John Hopkins University Press. 1983.
2. Варакин Л.Е. Экономика, связь, развитие
общества: макроэкономические закономерности
развития связи / Л.Е. Варакин // Электросвязь. –
1994. – №1. – С. 2-10.
3. TU, GSR 2010 Discussion Paper, The impact
of broadband on the economy: Research to date and
policy issues [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.itu.int/ITUD/treg/Events/Seminars/
GSR/GSR10/documents/GSR10-paper1.pdf.
4. Trends in telecommunication reform 2012.

123

Smart regulation for a broadband world. Geneva:
ITU, 2012. – 292 p.
5. Туре Хамадун. Инфокоммуникации: проблемы и перспективы развития / Хамадун Туре
// Цифрові технології. 2010. – №8. – С. 8-11.
6. Воробієнко П.П. Проблеми використання
закономірностей впливу ІКТ на економічний
розвиток
країни
/
П.П.
Воробієнко,
В.М. Гранатуров // Економіка України. – 2011.
– №8. – С.26-33.
7. ITU-T Recommendation Y.101 (03/2000)
Global Information Infrastructure terminology:
Terms and definitions. – Geneva, 2001. – 22 p.
8. Довгий С.О. Сучасні телекомунікації:
Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. – Видання друге (доповнене) /
С.О. Довгий, П.П. Воробієнко, К.Д. Гуляєв та
ін. / За загальною ред. С.О. Довгого. – К.: Азимут-Україна, 2013. – 608 с.
9. Воробієнко П.П. Державне регулювання
розвитку телекомунікаційної сфери України /
П.П. Воробієнко, В.М. Гранатуров // Економіка
України. – 2012. – №10 – С.45-53.
10.Рішення НКРЗ «Порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій» №1586
від 21.09.2009 [Електронний ресурс] / Національна комісія з питань регулювання зв’язку
України.
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0880-09.
11.Рішення НКРЗ «Про затвердження Розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до
телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на
ринках послуг пропуску трафіка» №687 від
01.12.2011 [Електронний ресурс] / Національна
комісія з питань регулювання зв’язку України.
– Режим доступу: http://www.nkrz.gov.ua/uk/
activities/ruling2011/ 1322755688/.
12.Звіт про роботу національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації за 2012 рік. – К.: НКРЗІ,
2013. – 79 с.
13.Gartner, Market Trends: Bridging the
Customer Experience Gap for Worldwide
Operations Support Systems and Business Support
Systems in 2013 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.gartner.com/doc/2631115.
14.Ericsson, ConsumerLab study [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ericsson.com/thinkingahead/consumerl
ab.
15.Контент и телеком – партнеры или враги?
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://stan-1.ru/kontent-i-telekom-partnery-ilivragi/.
16.Указ Президента України «Про національ-

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

124

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

ну комісію, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації» [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011
_11_23/an/2/U1067_11.html#2.
References
1. Telecommunications and Development.
World Bank Publications. – Baltimore and London:
The John Hopkins University Press. 1983.
2. Varakin L.E. Ekonomika, svjaz, razvitie
obschestva: makroekonomicheskie zakonomernosti
razvitija svjzi / L.E. Varakin // Elektrosvjz. – 1994.
– №1. – S. 2-10.
3. ITU, GSR 2010 Discussion Paper, The
impact of broadband on the economy: Research to
date and policy issues [Elektronnij resurs]. – Rezim
dostupa: www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars
/GSR/GSR10/documents/GSR10-paper1.pdf.
4. Trends in telecommunication reform 2012.
Smart regulation for a broadband world. Geneva:
ITU, 2012. – 292 p.
5. Ture
Hamadun.
Infokommunikazij:
problemi i perspektivi razvitij / Hamadun Ture //
Tsifrovi technologij. – 2010. – №8. – S. 8-11.
6. Vorobienko P.P. Problemi vikoristannj
zakonomirnostej vplivu IKT na ekonomichnij
rozvitok krajini / P.P. Vorobienko, V.M. Granatyrov // Ekonomika Ukrajni. – 2011. – №8. – S.2633.
7. ITU-T Recommendation Y.101 (03/2000)
Global Information Infrastructure terminology:
Terms and definitions. – Geneva, 2001. – 22 p.
8. Dovgij S.O. Suchasni telekomunikazij:
Merezi,
technologij,
bezpeka,
ekonomika,
reguluvannj. – Bidannj druge (dopovnene) /
S.O. Dovgij, P.P. Vorobienko, K.D. Guljev ta in. –
K.: Azimut-Ukrajina, 2013. – 608 s.
9. Vorobienko P.P. Derzavne reguluvannj
rozvitku telekomunikatsijnoj sferi Ukrajini /

P.P. Vorobienko, V.M. Granatyrov // Ekonomika
Ukrajini. – 2012. – №10. – S.45-53.
10. Rishennj
NKRZ
«Porjdok
vzajemorozrachunkiv
miz
operatorami
telekomunikatsij»
№1586
vid
21.09.2009
[Elektronnij resurs] / Nazionalna komisij z pitan
reguljuvannj zvjzku Ukrajini. – Rezim dostupu:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0880-09.
11. Rishennj NKRZ «Pro zatverdzennj
Rozrachunkovih taks za poslugi propusku trafika
do
telekomunikatsijnich
merez
operatoriv
telekomunikatsij z istotnoju rinkovoju perevagoju
na rinkach poslug propusku trafika» №687 vid
01.12.2011 [Elektronnij resurs] / Nazionalna
komisij z pitan reguljuvannj zvjzku Ukrajini. –
Rezim
dostupu:
http://www.nkrz.gov.ua/uk/
activities/ruling2011/1322755688/.
12. Zvit pro rabotu nazionalnoj komisij, scho
zdijsnue derzavne reguluvannj u sferi zvjazku ta
informatizatsij za 2012 rik. – K.: NKRZI, 2013. –
79 s.
13. Gartner, Market Trends: Bridging the
Customer Experience Gap for Worldwide
Operations Support Systems and Business Support
Systems in 2013 [Elektronnij resurs]. – Rezim
dostupu: https://www.gartner.com/doc/2631115.
14. Ericsson, ConsumerLab study [Elektronnij
resurs].
–
Rezim
dostupu:
http://www.
ericsson.com/thinkingahead/consumerlab.
15. Kontent i telekom – partneri ili vragi?
[Elektronnij resurs]. – Rezim dostupu: http://stan1.ru/kontent-i-telekom-partnery-ili-vragi/.
16. Ukaz Prezidenta Ukrajni «Pro nazionalnoj
komisij, scho zdijsnue derzavne reguluvannj u sferi
zvjazku ta informatizatsij» [Elektronnij resurs]. –
Rezim dostupu: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.
nsf/link1/ed_2011_11_23/an/2/U1067_11.html#2.
Статья поступила в редакцию 17.03.2014

А.Ю. АРТЬОМОВА, к.е.н., доцент
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,
м. Донецьк, Україна
bgdicz_savenko@mail.ru
СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА У МЕХАНІЗМІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГИ
У статті проаналізовано соціальну складову в існуючій системі взаємодії суб’єктів житлово-комунальної сфери та розглянуто й класифіковано соціальні елементи у загальному організаційно-економічному механізмі встановлен-

ня тарифів на житлово-комунальні послуги. Виявлено напрями вдосконалення соціальної сфери
як частини тарифної політики щодо послуг житлово-комунального господарства.
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Ключові слова: житлово-комунальне господарство; організаційно-економічний механізм;
житлово-комунальні послуги; соціальна складова
А.Ю. Артемова
Социальная составляющая в механизме установления тарифов на жилищно-коммунальные
услуги
В статье проанализирована социальная
составляющая в существующей системе взаимодействия субъектов жилищно-коммунальной
сферы, рассмотрены и классифицированы социальные элементы в общем организационноэкономическом механизме установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Выявлены направления совершенствования социальной
сферы как части тарифной политики в сфере
услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное
хозяйство; организационно-экономический механизм; жилищно-коммунальные услуги; социальная составляющая
A.Ju. Artjemova
Social constituent in mechanism of establishment
tariffs in housing-communal services
In the article the social constituent in the operating system of cooperation subjects in housingcommunal services is analyzed and social elements
in general organizationally economic mechanism of
establishment of tariffs on housing-communal
services are considered and classified. The directions of perfection in social sphere are revealed in
the field of tariff politics concerning of a municipal
services.
Keywords: housing-communal industry; management and economic mechanism; housingcommunal services; social constituent

Проблематика вивчення соціальної складової у будь-якому виді організаційноекономічної діяльності належить до тих, значення яких з часом тільки зростає. Особливо
це стосується секторів економіки, від успішного функціонування яких залежить добробут
усіх громадян та країни в цілому. У сучасних
умовах реформування житлово-комунального
господарства (ЖКГ) не може бути розглянуто
ізольовано від соціальної сфери, бо за своєю
суттю має в повній мірі як економічну, так і
соціальну мету. Дієве житлово-комунальне обслуговування і адекватний рівень тарифів – це
важлива складова нормального функціонування економіки країни та соціальної стабільності
у суспільстві, що є актуальним питанням для
дослідження в сучасних умовах кризового становища ЖКГ України.
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Дослідженню ролі і місця ЖКГ у соціально-економічному розвитку суспільства, притаманних галузі проблем і шляхів їх вирішення,
присвячени
праці
О. Білянського,
Т. Качали,
О. Кучеренка,
Є. Петрови
[1; 2; 7; 8; 11] і багатьох інших авторів. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування ЖКГ зазначено у роботах І. Болдиревої, В. Інякіна, В. Полуянова
[3; 5; 12]. Проблеми реформування механізму
встановлення тарифів у тому чи іншому плані
розглянуто І. Борисенко, Б. Данілішиним,
А. Карповим, М. Корецьким, О. Лук’янченком,
М. Хвесиком, [4; 6; 9; 10; 13]. Водночас питанням визначення та урахування соціальної
складової при визначення тарифів на ЖКГ
приділено недостатньо уваги.
Метою дослідження є надання характеристик соціальному аспекту у механізмі взаємодії суб’єктів житлово-комунальної сфери та
процесі встановлення тарифів на житловокомунальні послуги (ЖКП).
Ознайомлення з особливостями функціонування житлово-комунальних підприємств
як частини природної монополії передбачає
розгляд загальної схеми здійснення взаємодії
суб’єктів, що склалася у житлово-комунальній
сфері.
Існуючу схема господарських відносин у
ЖКГ
було
розроблено
Т.М. Строкань
[14, с.148] та з урахуванням окремих аспектів
допрацьовано, розширено і представлено на
рис. 1.
Зв’язок 1 на рис. 1 відображає майнові
відносини між місцевими органами влади і
суб’єктами господарювання в ЖКГ, які регулюються договором про передачу комунального майна в оперативне управління чи в повне
господарське ведення [14, с.149].
Зв’язок 2 – договір на надання ЖКП і
виконання робіт.
Зв’язок 3 – бюджетні асигнування на покриття збитків від експлуатаційної діяльності
підприємств ЖКГ (дотації). Потрібна постійна
перевірка ефективності використання бюджетних коштів, що виділяються підприємствам
ЖКГ [14, с.149].
Зв’язок 4 – виділення коштів на капітальне будівництво. На сьогоднішній момент це
більш теоретична викладка, яка не може реалізуватися на практиці через постійну нестачу
бюджетних коштів на місцевому рівні. Частково цю проблему намагаються розв’язати самі
підприємства – надавачі ЖКП через закладення інвестиційної складової у тариф.
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МІСЬКІ ОРГАНИ
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Державний бюджет
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6
Рис.1. Існуюча схема господарських взаємовідносин учасників житлово-комунального
обслуговування
Зв’язок 5 – платежі населення та інших
споживачів. Тут існує проблема заборгованості
населення із житлово-комунальних платежів
(цей аспект буде розкрито пізніше) та навантаження тарифів комерційних споживачів з
метою компенсування невідшкодування витрат
у тарифах для населення.
Зв’язок 6 – договори між квартиронаймачем та підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги. Хоча ця база широко
впроваджена, бо передумовою надання послуг
є фіксування юридичного договору, вона викликає багато нарікань споживачів. Норми договору сформовані підприємствами ЖКГ на
свій розсуд і захищають передусім інтереси
надавачів комунальних послуг. Норми захисту
інтересів споживачів послуг, якщо і зазначені у
договорі, то реалізація цих пунктів на практиці
у випадку конфліктної ситуації вкрай утруднена, бо немає чітко відпрацьованих механізмів і
не сформоване цивілізоване юридичне поле
взаємодії ланцюжка «надавач послуг – споживач – місцеві органи влади – суди».
Соціальний захист споживачів, який гарантований чинним законодавством місцевими
органами влади, зображено у зв’язку 7. Тут існує коло проблем, пов’язаних із визначенням
рівня забезпечення конкретної сім'ї та практикою перехресного субсидування. Крім того,
доведено, що на сьогоднішній момент механізм покриття збитків підприємств житловокомунальної сфери неефективний через постійну заборгованість бюджету перед підприєм-

ствами житлово-комунальної сфери. Функцію
забезпечення фінансовими ресурсами місцевого бюджету може виконувати державний бюджет з метою підтримки споживача послуг (у
формі субсидій та певних пільг) і підприємств
– надавачів ЖКП (у формі дотацій).
Аналіз низки публікацій показує недостатню відпрацьованість економічного, правового та соціального механізмів узгодження інтересів органів управління, підприємств різної
форми власності, що надають ЖКП, та споживачів наданих послуг. Ринок передбачає новий
тип господарюючих суб’єктів, що мають свободу економічної діяльності і підприємництва.
Одним з аспектів перетворень, можливих вже
за сформованою на цей час нормативнозаконодавчою базою, є перебудова схеми господарських відносин учасників процесу житлово-комунального обслуговування та споживачів наданих послуг.
З урахуванням всіх цих вимог, у Програмах розвитку і реформування житловокомунального господарства [15; 16] запропоновано створення нових структурних елементів – служб замовника, підрядних організацій
та об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) [17]. Крім того, у звіті про
виконання програм з напряму організації ефективного управління у сфері виробництва і надання ЖКП зазначено, що розвиток та становлення схем управління у житловій сфері здійснюється через:
 залучення населення до участі в управ-
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лінні житловим фондом шляхом створення ОСББ та запровадження посад
управителів будинків;
 створення прозорих, відкритих схем взаємовідносин
«влада – населення –
комунальні служби»;
 створення служб єдиного замовника, розмежування функцій замовника підрядника та керуючого;
 персоніфікацію кожного будинку – у виділенні будинку як суб’єкта відносин із
замовником та підрядником [18].
Комплексна реалізація таких схем взає-
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мовідносин (рис. 2) сприятиме впровадженню
конкурентних відносин у системі надання
ЖКП підрядними організаціями; договірних
відносин між службою замовника та підрядними організаціями; переходу до принципово
нової структури завдяки появі нових за змістом елементів. Саме залучення у відповідний
процес широких мас населення в особі приватних структур, управлінських компаній, наглядацьких органів з боку громади дозволить
більш глибоко реалізуватися соціальній функції надання ЖКП.

МІСЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ

ОСББ

СЛУЖБИ ЗАМОВНИКА

СПОЖИВАЧІ

ПІДРЯДНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Рис. 2. Реформована схема господарських взаємовідносин учасників житловокомунального обслуговування
Наявна законодавчо-нормативна база у
житлово-комунальній сфері є недостатньою і
недосконалою, вона не забезпечує правових
засад регулювання взаємовідносин підприємств, організацій галузі із споживачами послуг, не передбачає необхідних важелів для врегулювання соціального захисту населення та
здійснення ефективної тарифної політики.
Таким чином, розглянуто один з аспектів
сутності соціальної складової у механізмі надання житлово-комунальних послуг.
У цілому в механізмі встановлення тарифів (рис. 3) можна відокремити такі структурні соціальні елементи: соціальні норми та
стандарти; рівень субсидування населення; рівень доходів населення; платоспроможність
бюджетів; штрафи за порушення норм і нормативів забезпечення якості послуг та своєчасної
оплати них.
З урахуванням проведеного дослідження
можна назвати наступні напрями вдосконалення соціальної сфери як частини механізму
встановлення тарифів на житлово-комунальні
послуги:

вдосконалення та дотримання со-

ціальних норм та стандартів у сфері ЖКГ;

посилення відповідальності споживачів за несвоєчасну оплату отриманих
ЖКП;

ефективна реалізація програми житлових субсидій для населення;

перебудова схеми господарських
відносин
учасників
процесу
житловокомунального обслуговування та споживачів
наданих послуг.
Практична реалізація цих напрямів забезпечить соціальні гарантії населення, що у
купі
з
вдосконаленням
організаційноекономічної сфери допоможе запровадженню
прозорої та економічно обґрунтованої системи
встановлення тарифів на ЖКП і, як результат,
приведе до встановленню раціонального рівня
тарифів. Це збалансує інтереси усіх учасників
взаємовідносин у сфері надання житловокомунальних послуг і, таким чином, забезпечить рівноправність функціонування соціальної складової у зазначеному механізмі.
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Рис. 3. Механізм встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги
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Мета механізму – забезпечення збалансованості інтересів всіх учасників відносин в сфері житлово-комунальних послуг

ISSN1680-0044 Научные

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

Загальнодержавні програми регулювання і
розвитку ЖКГ

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

Література
1. Білянський О.М. Актуальні питання енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України / О.М. Білянський // Зб. наукових праць міжнар. науково-технич. конференції «Енергоефективність-2002». – К.: Навчальна книга, 2002. – С. 41.
2. Белянский, A.M. Приоритеты и стратегии в модели реформирования жилищнокоммунального сектора / А.М. Белянский //
Коммунальное хозяйство городов. Научнотехнический сборник. ХНАГХ. Выпуск 57. –
К.: Техніка, 2004. – С. 28-35.
3. Болдырева И.А. Изменение соотношения
государственных и рыночных регуляторов в
финансовом механизме сферы жилищнокоммунальных услуг / И.А. Болдырева // Проблемы современной экономики. – 2009. - № 3.
4. Борисенко І. Регіональні проблеми організаційно-економічного забезпечення ефективності функціонування житлово-комунального
комплексу / І. Борисенко // Регіональна економіка. – 2002. - № 4. – С. 58-64.
5. Инякин В.Н. О возможностях снижения
затрат населения на жилищно-коммунальные услуги / В.Н. Инякин // Проблемы экономики и
управления (Белгород). – 2005. - № 3. – С. 81-90.
6. Карпов А.Л. Реформирование монополии в жилищно-коммунальном хозяйстве /
А.Л. Карпов // Науч. труды Донецкого национального технического университета. Серия:
экономическая. Вып. 76. – Донецк: ДонНТУ,
2008. – С. 204-209.
7. Качала Т.М. Корекція курсу реформування сфери житлово-комунальних послуг /
Т.М. Качала // Комунальне господарство міст:
Сер.: Економічні науки. – К.: Техніка, 2010. –
Вип. 96. – С. 15-23.
8. Кучеренко О. ЖКГ: переглядаються підходи до реформування / О. Кучеренко // Урядовий кур'єр. – 2005. - №150. – С.5.
9. Лукьянченко А.А. Проблемы рыночной
трансформации системы городских услуг /
А.А. Лукьянченко // Актуальные проблемы
экономики. – 2003. - № 11. – С. 183-192.
10. Механізм
розвитку
житловокомунального господарства: системи управління, ціноутворення, підготовки кадрів: [монографія] / Б.М. Данілішин, М.А. Хвесик,
М.Х. Корецький
[та
ін.].
–
Донецьк:
ТОВ «Юго-ВостокЛТД», 2008. – 351 с.
11. Петрова Е.Ф. Развитие конкуренции в
сфере обслуживания жилищного фонда /
Е.Ф. Петрова. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2007. – 92 с.

129

12. Полуянов В.П.
Организационноэкономический механізм функционирования
предприятий жилищно-коммунального хазяйства: моногр. / В.П. Полуянов. – Донецк: ИЭП
НАН Украины, 2004. – 220 с.
13. Полуянов В.П. Проблемы формирования
тарифной политики предприятий теплоснабжения / В.П. Полуянов, С.Г. Куликов // Науч.
труды Донецкого национального технического
университета. Серия: экономическая. Вып. 35.
– Донецк: ДонНТУ, 2008. – С. 29-238.
14. Строкань Т.М. Регіональний розвиток
житлово-комунального господарства України /
Т.М. Строкань. – Черкаси: Черкас. держ. технол. ун-т, 2001. – 326 с.
15. Загальнодержавна програма регулювання і розвитку ЖКГ на 2004-2010 роки / Закон
України 1869-IV від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. –
№46. – Ст. 512.
16. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 20022005 роки та на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України № 139 від
14.02.2002 р. // Офіційний вісник України. –
2002. – № 20. – Ст. 977.
17. Закон України № 2866-ІІІ «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку» від 29.11.01 // Відомості Верховної
Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.
18. Звіт про стан реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 20042010 роки, затвердженої Законом України від
24.06.04 №1869-IV, протягом 2008 року [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.minjkg.gov.ua.
References
1. Biljans'kyj O.M. Aktual'ni pytannja
energozberezhennja v zhytlovo-komunal'nomu
gospodarstvi Ukrai'ny / O.M. Biljans'kyj // Zb.
naukovyh prac' mizhnar. naukovo-tehnych.
konferencii' «Energoefektyvnist'-2002». – K.:
Navchal'na knyga, 2002. – S. 41.
2. Beljanskyj, A.M. Pryoryteti y strategyy v
modely
reformyrovanyja
zhylyshhnokommunal'nogo sektora / A.M. Beljanskyj //
Kommunal'noe hozjajstvo gorodov. Nauchnotehnycheskyj sbornyk. HNAGH. Vypusk 57. – K.:
Tehnika, 2004. – S. 28-35.
3. Boldyreva Y.A. Yzmenenye sootnoshenyja
gosudarstvennyh y rynochnyh reguljatorov v
fynansovom mehanyzme sferi zhylyshhnokommunal'nih uslug / Y.A. Boldireva // Problemi

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

130

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

sovremennoj ekonomyky. – 2009. – № 3.
4. Borysenko
I.
Regional'ni
problemy
organizacijno-ekonomichnogo
zabezpechennja
efektyvnosti
funkcionuvannja
zhytlovokomunal'nogo kompleksu / I. Borysenko //
Regional'na ekonomika. – 2002. – № 4. – S. 58-64.
5. Ynjakyn
V.N.
O
vozmozhnostjah
snyzhenyja zatrat naselenyja na zhylyshhnokommunal'nie uslugy / V.N. Ynjakyn // Problemi
ekonomyky y upravlenyja (Belgorod). – 2005. –
№ 3. – S. 81-90.
6. Karpov A.L. Reformyrovanye monopolyy v
zhylyshhno-kommunal'nom
hozjajstve
/
A.L. Karpov // Nauch. trudi Doneckogo
nacyonal'nogo
tehnycheskogo
unyversyteta.
Seryja: ekonomycheskaja. Vip. 76. – Doneck:
DonNTU, 2008. – S. 204-209.
7. Kachala
T.M.
Korekcija
kursu
reformuvannja sfery zhytlovo-komunal'nyh poslug
/ T.M. Kachala // Komunal'ne gospodarstvo mist:
Ser.: Ekonomichni nauky. – K.: Tehnika, 2010. –
Vyp. 96. – S. 15-23.
8. Kucherenko O. ZhKG: peregljadajut'sja
pidhody do reformuvannja / O. Kucherenko //
Urjadovyj kur'jer. – 2005. – №150. – S.5.
9. Luk'janchenko A.A. Problemi rinochnoj
transformacyy systemi gorodskyh uslug /
A.A. Luk'janchenko // Aktual'nie problemi
эkonomyky. – 2003. – № 11. – S. 183-192.
10. Mehanizm rozvytku zhytlovo-komunal'nogo
gospodarstva: systemy upravlinnja, cinoutvorennja,
pidgotovky kadriv: [monografija] / B.M. Danilishyn,
M.A. Hvesyk, M.H. Korec'kyj [ta in.]. – Donec'k:
TOV «Jugo-VostokLTD», 2008. – 351 s.
11. Petrova E.F. Razvytye konkurencyy v sfere
obsluzhyvanyja
zhylyshhnogo
fonda
/
E.F. Petrova. – M.: Fond «Ynstytut эkonomyky
goroda», 2007. – 92 s.

12. Polujanov V.P.
Organyzacyonnoеkonomycheskyj mehanizm funkcyonyrovanyja
predpryjatyj
zhylyshhno-kommunal'nogo
hazjajstva: monogr. / V.P. Polujanov. – Donetsk:
IEP NAN Ukrayni, 2004. – 220 s.
13. Polujanov V.P. Problemi formyrovanyja
taryfnoj polytyky predpryjatyj teplosnabzhenyja /
V.P. Polujanov, S.G. Kulykov // Nauch. trudi
Doneckogo
nacyonal'nogo
tehnycheskogo
unyversyteta. Seryja: ekonomycheskaja. Vip. 35.
– Doneck: DonNTU, 2008. – S. 29-238.
14. Strokan' T.M. Regional'nyj rozvytok
zhytlovo-komunal'nogo gospodarstva Ukrai'ny /
T.M. Strokan'. – Cherkasy: Cherkas. derzh. tehnol.
un-t, 2001. – 326 s.
15. Zagal'noderzhavna programa reguljuvannja
i rozvytku ZhKG na 2004-2010 roky / Zakon
Ukrai'ny 1869-IV vid 24 chervnja 2004 roku //
Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. – 2004. –
№ 46. – S. 512.
16. Programa reformuvannja i rozvytku zhytlovokomunal'nogo gospodarstva na 2002-2005 roky ta na
period do 2010 roku: Postanova Kabinetu Ministriv
Ukrai'ny № 139 vid 14. 02. 2002 r. // Oficijnyj
visnyk Ukrai'ny. – 2002. – № 20. – S. 977.
17. Zakon Ukrai'ny № 2866-III «Pro
ob'jednannja spivvlasnykiv bagatokvartyrnogo
budynku» vid 29.11.01 // Vidomosti Verhovnoi'
Rady Ukrai'ny. – 2002. – № 10. – S. 78.
18. Zvit pro stan realizacii' Zagal'noderzhavnoi'
programy reformuvannja i rozvytku zhytlovokomunal'nogo gospodarstva na 2004-2010 roky,
zatverdzhenoi' Zakonom Ukrai'ny vid 24.06.04
№1869-IV, protjagom 2008 roku [Elektronnyj
resurs].
–
Rezhym
dostupu:
http://www.minjkg.gov.ua.
Статья поступила в редакцию 31.03.2014

Н.О. ПЕРЕВОЗЧИКОВА, к.е.н., доцент
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,
м. Донецьк, Україна
minina17@ukr.net
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Проведено аналіз сучасного стану підприємств машинобудівної галузі України, PESTаналіз машинобудівного підприємства, виявлено
чинники зовнішнього оточення, які чинять негативний вплив на розвиток машинобудівних підприємств України, визначено характерні риси
машинобудівних підприємств з урахуванням осо-

бливостей життєвого циклу галузі, наведено основні ризики діяльності машинобудівних підприємств, запропоновані перспективні напрями розвитку підприємств машинобудування.
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Особенности формирования стратегии развития машиностроительных предприятий
Проведен анализ современного состояния
предприятий машиностроительной отрасли Украины, PEST-анализ машиностроительного
предприятия, выявлены факторы внешнего окружения, оказывающие негативное влияние на
развитие машиностроительных предприятий
Украины, определены характерные черты машиностроительных предприятий с учетом особенностей жизненного цикла отрасли, приведены основные риски деятельности машиностроительных предприятий, предложены перспективные направления развития машиностроительных предприятий.
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Features development strategy machine-building
enterprises
This article analyzes the current state of machine-building enterprises of Ukraine, PESTanalysis of the engineering enterprise, identified factors of the external environment, having a negative
impact on the development of the machine-building
enterprises of Ukraine , the characteristic features of
the machine-building enterprise, taking into account
features of the life cycle of the industry, are the main
risks of engineering activities companies offered
promising areas of machine-building enterprise.
Keywords: strategic management, environmental factors, stage of maturity, development strategy engineering enterprise, efficiency, life cycle industry competitiveness

Галузь машинобудування визначає науково-технічну політику країни, інноваційну активність галузей промисловості, забезпечує
економічну безпеку держави. Машинобудування – найбільш велика комплексна галузь,
що визначає рівень науково-технічного прогресу у всьому народному господарстві, оскільки забезпечує всі галузі машинами, устаткуванням, приладами, а населення – предметами
вжитку. Ефективна діяльність машинобудівних
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підприємств завжди знаходиться в центрі уваги органів управління країни. Оскільки в будьяких умовах ефективна діяльність багато в чому визначається станом системи управління,
серйозна увага повинна приділятися якості
управління машинобудівною галуззю та її підприємствами. Під впливом кардинально збільшеної нестабільності зовнішнього середовища
машинобудівні підприємства України потрапили в скрутне, кризове становище. Серед багатьох чинників, що впливають на положення
цих підприємств, формування обґрунтованої
стратегії та заходи щодо її виконання частенько грають вирішальну роль і можуть бути найбільш дієвим способом виходу з кризових ситуацій.
Питання вибору та обґрунтування стратегії підприємств розроблялися багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими. Основоположник стратегічного управління І. Ансофф
розробив цілісний підхід до стратегічного менеджменту і серію процедур, використання
яких дозволяє керівникам фірм успішно пройти різні етапи стратегічного управління в реальному часі [1]. Відомі американські вчені
А.А. Томпсон, А.Дж. Стрікленд визначили основні завдання стратегічного управління в
умовах конкурентної боротьби між різними
компаніями в умовах динамічного ринку [7].
Українськими вченими М.М. Мартиненко та
І.А. Ігнатьєвою представлено нову концепцію
стратегічного менеджменту з урахуванням
принципів
синергії
[3].
Вченими
С.В. Оборською та З.Є. Шершневою досліджено теоретичні та практичні основи стратегічного менеджменту як важливішого напряму
менеджменту підприємств в Україні [8]. У наукових працях В.В. Пастухової обґрунтовано
ефективність стратегічного управління на підприємствах України [4]. У той же час, незважаючи на глибокі наукові дослідження в цій
сфері знань, деякі питання формування стратегій з урахуванням особливостей функціонування машинобудівних підприємств вимагають
подальшого глибокого вивчення.
Метою дослідження є обґрунтування
особливостей формування стратегії розвитку
підприємств машинобудівної галузі.
Стійкий розвиток економіки країни повинен базуватися на ефективному функціонуванні великих промислових підприємств переважно машинобудівного профілю. Незважаючи на процеси розукрупнення, які нерідко
йшли за приватизацією підприємств, провідна
роль у формуванні економічної системи зали-
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шилася, за великими підприємствами і організаціями. На жаль, більшість підприємств машинобудівної галузі з об’єктивних та
суб’єктивних причин недостатньо займаються
питаннями власного стратегічного розвитку,
багато з них не мають ґрунтовного досвіду, відповідної інформаційної бази та кваліфікованого персоналу для розробки обґрунтованої
стратегії розвитку. Недостатній рівень реакції
підприємств до мінливого і складного середовища, невисока якість стратегічних рішень, що
приймаються керівництвом галузі і підприємств, визначаються, крім того, недостатнім
методичним забезпеченням. Питання дослідження стратегічного управління розвитком
машинобудівних підприємств в нових умовах,
формування стратегій розвитку підприємств з
урахуванням особливостей галузі, створення
нового методичного інструментарію і оснащення ними фахівців і керівників, є дуже актуальними.
На період становлення незалежності
України в 1991 р. машинобудування було провідною галуззю в структурі промислового
комплексу, його частка становила понад 30%
виробництва. Україна забезпечувала в структурі виробництва колишнього СРСР 45% металургійного устаткування, 97% магістральних
тепловозів, близько 50% вантажних вагонів і
цистерн, 26% сільськогосподарського машинобудування. На Україну доводилося виробництво 40% вартості продукції машинобудування військово-промислового комплексу колишнього СРСР [6, с. 71]. На частку загального
машинобудування припадало близько 8% ва-

лового внутрішнього продукту України. Це автомобільне, транспортне, важке машинобудування, станкоінструментальна промисловість і
електротехніка. Із початку 2000-х років українське машинобудування розвивалося стабільно
високими темпами з позитивною динамікою.
Найбільші обсяги виробництва товарної продукції були зафіксовані в 2008 р. – майже
64 млрд. грн. Експорт машинобудівної продукції становив 27 млрд. грн. Економічна криза
негативно позначилася на машинобудівної галузі, в 2009 р. обсяги виробництва знизилися
на 58% [2].
Нинішня частка вітчизняної машинобудівної продукції в обсязі реалізації усієї промислової продукції (11%) – невеликий показник як для країни, що позиціонує себе індустріально розвинутою державою. В економічно
розвинутих країнах частка машинобудування
зазвичай сягає від 30% до 50% загального обсягу промислової продукції. У Німеччині цей
показник становить 53,6%, Японії – 51,5%, Китаї – 35,4%. Саме такий рівень розвитку машинобудування забезпечує технічне переоснащення
всієї
промисловості
кожні
710 років [6, с. 70]. Виходячи з вищесказаного,
очевидно, що машинобудування повинно зайняти більш вагоме місце як у структурі промисловості, так і у формуванні експорту України.
Із метою виявлення основних причин
зниження ефективності діяльності підприємств
галузей машинобудування проведемо PESTаналіз машинобудівного підприємства (табл.1).

Таблиця 1
PEST-аналіз машинобудівного підприємства
Групи факторів
1

Політичні

Економічні

Зміст факторів
2
 недовіра суспільства до влади та її органів управління;
 високий рівень політичної нестабільності;
 необхідність додержання норм СОТ в законодавчій і нормативній діяльності
щодо імпорту-експорту;
 понад 90% підприємств машинобудування є приватизованими, що практично
виключає державне регулювання;
 надмірна політизація українського суспільства;
 майбутні вибори Президента України з відповідним відволіканням центрів впливу та бюджетних коштів.
 загрозливо висока інфляція;
 висока облікова ставка НБУ, високі ставки кредитування комерційних банків;
кризові явища у світовій фінансовій системі;
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Продовження таблиці 1
1

2
 нестача обігових коштів у підприємств;
 неконтрольоване зростання цін на товари та послуги природних монополій (сировина, енергоресурси);
 недостатній обсяг інвестицій у машинобудуванні;
 високий рівень матеріалоємності і енергоємності продукції, що випускається;
 нестабільний курс гривні;
 низька рентабельність виробництва;
 можливість часткового освоєння ринків Азії, Африки та Південної Америки;
 наявність окремих підприємств, які випускають унікальну продукцію, що має
попит на зовнішніх ринках;
 наявність галузевих НДІ і КБ, що мають в своєму розпорядженні фахівців (хоча
значно менше, ніж було);
 збереглися традиції та досвід виробництва машинобудівної продукції.
 скорочення чисельності працездатного населення;
 зменшення чисельності фахівців і робітників у найбільш промислових регіонах;
 недооцінка ролі машинобудування як основи економічної та соціальної захищеності значної частини населення;
 зниження привабливості праці в машинобудуванні;
Соціо не належна увага проблемам машинобудування і сучасних прогресивних принкультурні
ципів діяльності підприємств з боку ЗМІ;
 відсутність чітко вираженої орієнтації на якість продукції як основу конкурентоспроможності підприємства;
 значний розрив між рівнем заробітної плати і рівнем потреб працівника;
 низька престижність праці у виробничій сфері.
 відсутність підтримки інновацій на рівні держави, регіонів, підприємств;
 поганий технічний стан машинобудівних підприємств;
 висока вартість новітніх технологій в машинобудівної галузі;
 руйнування зв'язків між науковими і виробничими підприємствами; ліквідації
наукових підрозділів в науково-виробничих об'єднаннях;
Техніко акцент на пріоритетне придбання зарубіжних товарів машинобудування в збиток
технологічні
українському виробництву;
 зниження рівня конкурентоспроможності продукції машинобудування на внутрішньому і зовнішньому ринках;
 значна ресурсомісткість продукції;
 технологічне відставання від зарубіжних машинобудівних підприємств;
 недостатнє державне фінансування програм модернізації основних фондів.
Оскільки основним завданням більшості
машинобудівних підприємств є підвищення
конкурентоспроможності, необхідно розглядати їх як об’єкти особливої науково-технічної,
організаційної, економічної і соціальної складності і як відкриті системи, область взаємодії
яких з оточенням постійно розширюється, коли особливо актуальним завданням стає якнайповніше і своєчасніше урахування особливостей зовнішнього середовища.
Представлений в таблиці PEST-аналіз
свідчить, що більшість чинників зовнішнього
оточення мають негативний вплив на розвиток
машинобудівних підприємств України. Таким

чином, можна стверджувати, що адаптація підприємств машинобудування до зовнішнього
мінливого
середовища
прямим
чином
пов’язана з рівнем розвитку стратегічного
управління, з умінням керівництва машинобудівних підприємств вибрати обґрунтовану
стратегію і розробити конкретні заходи щодо її
реалізації. Особливу значущість набувають в
сучасний час ті методи, які дозволяють підприємствам вирішувати стратегічні завдання в
максимально стислі терміни, швидко готувати
стратегічні рішення, здійснювати стратегічну
реструктуризацію галузі і розвивати свій потенціал в реальному режимі часу. У той же час,
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незважаючи на різноманітність вживаних методів, стратегічне планування на українських
машинобудівних підприємствах нерідко не використовує накопичений вітчизняний досвід в
області планування і досвід зарубіжних країн.
У формуванні економічного базису держави традиційно визначають галузі високотехнологічного машинобудування. Саме такі підприємства є технологічно найбільш оснащеними, наукомісткими, забезпеченими спеціально підготовленими для наукової, виробничої
та управлінської діяльності кадрами, конкурентоздатні на внутрішньому і зовнішньому ринках. Стан підприємств високотехнологічного
машинобудування, що часто є містоутворюючими, визначає рівень життя, якість соціального і екологічного середовища не лише їх співробітників, але і регіонів їх розташування. Усе
це зумовлює високу соціально-економічну
значущість їх інноваційної діяльності, що має
істотні в порівнянні з іншими галузями особливості [4].
Дослідження особливостей діяльності підприємств високотехнологічного машинобудування як об'єкту стратегічного управління дозволило виділити такі характерні відмінності:
 життєвий цикл вироблюваного підприємствами машинобудування товару пов’язаний
і перетинається з життєвим циклом технологічної системи (життєвими циклами технологічного устаткування як частини технологічної
системи і технологій);

Зростання міжнародної конкуренції

 для більшості підприємств машинобу-

дування характерна наявність виділених в стандартах ISO 9000 усіх етапів життєвого циклу
товарів, аж до його повної утилізації;
 як правило, підприємства галузі високотехнологічного машинобудування мають
складну організаційну та виробничу структури;
 за останні 15 років в 2-3 рази скоротилася тривалість життєвого циклу товарів високотехнологічного машинобудування (з 1015 років до 3-5 років). В цей час включені тільки етапи розробки, виробництва і продажу товару, тоді як контроль необхідно встановити за
його повним життєвим циклом, включаючи
експлуатацію, модернізацію і утилізацію;
 діяльність машинобудівних підприємств має високий рівень ризику, що вимагає
обов'язкового застосування стратегічного
управління з метою виживання в умовах жорстокої конкуренції.
Розглянемо основні принципи формування стратегії розвитку саме для підприємств високотехнологічного машинобудування. Для визначення основних принципів обґрунтування
стратегії розвитку підприємств машинобудування, необхідно відзначити, що ця галузь знаходиться на етапі зрілості, що вимагає урахування особливостей вибору і реалізації стратегії
відповідно до життєвого циклу галузі. Характерні риси функціонування машинобудівних підприємств на стадії зрілості наведено на рис. 1.

Динамічність методів розподілу і
збуту продукції

Уповільнення
зростання купівельного ринку

Мінливість методів досліджень

Зменшення чисельності персоналу

Поліпшення обслуговування
споживчих груп
Характеристики машинобудівних підприємств (стадія зрілості) галузей

Зниження дилерських знижок

Формування оптимальної системи управління витратами
Загострення прямої
конкуренції за частку ринку

Рис. 1. Характерні риси функціонування машинобудівних підприємств
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Для збереження своєї стратегічної позиції
машинобудівним підприємствам слід усвідомлювати, що на цьому етапі розвитку важливо виділити ключові чинники успіху і проаналізувати осно-
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вні ризики, які ускладнюють процес підвищення
конкурентоспроможності підприємства та отримання прибутку. Основні ризики діяльності машинобудівних підприємств наведено на рис. 2.

Основні ризики підприємств машинобудівної галузі

Некоректна оцінка
стану галузі з боку
керівництва
підприємства

Недооцінка стратегії
удосконалення продукції

Надмірні виробничі
потужності

Високий рівень міжнародної конкуренції

Рис. 2. Основні ризики діяльності машинобудівних підприємств
Визначимо основні джерела конкурентних переваг машинобудівних підприємств з
урахуванням перелічених ризиків. Машинобудування відноситься до таких галузей, де конкурентними перевагами можуть бути економія
на масштабі виробництва, висока кваліфікація
працівників, оптимальний рівень вертикальної
інтеграції, наявність досвідченої кривої в галузі, відносно дешева сировина. Вельми привабливим напрямком підвищення конкурентоспроможності є стратегія розширення ринку. При
формуванні стратегії можна запропонувати такі напрями підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств.
1. Зміна структури управління та виробництва. Слід зазначити, що на жаль, більшість
українських підприємств досі реалізують у
своїй діяльності жорсткі типи структур, що не
враховують динамічність зовнішнього оточення. Вибираючи той чи інший тип організаційної структури, доцільно дотримуватися таку
послідовність:
 виділити основні види діяльності і
покласти їх в основу побудови організації;
 виявити, які завдання і функції вимагають нового підходу;
 визначити коло повноважень, необхідних для керівництва кожної структурної
одиницею;
 визначити ступінь самостійності кожної структурної одиниці;
 з’ясувати, чи можна менш важливі
види діяльності виконати сторонніми організаціями [5, c. 198].
Підприємствам галузі доцільно рекомендувати один з видів дивізіональних структур, а
саме продуктову організаційну структуру. При
цьому виробничим підрозділам, що спеціалізуються на випуску конкретних видів продук-

ції необхідно надати високу ступінь самостійності та незалежності, що дозволить керівникам підрозділів більш оперативно приймати
управлінські рішення без тривалої процедури
їх узгодження. При виборі структури машинобудівного підприємства важливе місце слід
приділити створенню необхідних структурних
ланок для підтримки процесу підготовки і
прийняття стратегічних рішень, насамперед за
рахунок залучення складу кваліфікованих експертів і підвищення якості проведення експертизи та обробки їх результатів. Підприємство з
такою структурою здатне швидше реагувати на
зміни умов конкуренції, технології і купівельного попиту.
2. Посилення фінансового контролю. Так
як більшість машинобудівних підприємств переживає фінансові труднощі, то на цьому етапі
керівництво підприємства повинно скласти
програму формування фінансових ресурсів і
капітальних вкладень за рахунок власних і залучених коштів та розробити критерії їх розподілу між корпоративними, діловими і функціональними стратегіями.
3. Активне проникнення на експортні ринки. Як технологічна основа промисловості
України машинобудування має потенційну можливість зайняти міцні позиції на світовому ринку. Однак несприятлива ринкова кон’юнктура
зовнішньої торгівлі, яка склалася внаслідок
приєднання країни до міжнародних інтеграційних спілок, зумовлена посиленням імпортного
тиску з боку провідних світових виробників
машинобудівної продукції на внутрішньому
ринку України, нездатністю вітчизняного виробництва конкурувати за якістю, технологічністю та вартістю, а також переважно однобічна
експортна орієнтація на ринки СНД, негативно
впливають на процес позиціонування машино-
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будівних підприємств України на зовнішніх ринках. Тому важливим питанням є процес адаптації експортних стратегій машинобудівних підприємства до умов інтеграційного простору,
що активно розширюється.
4. Диверсифікація діяльності. Стратегія
диверсифікації діяльності є одним з напрямків
стратегічного розвитку, оскільки дозволяє підвищити фінансову стійкість підприємства за
рахунок отримання прибутку з альтернативних
джерел. Диверсифікація також дасть можливість проведення демпінгових заходів на ринках інших галузей, тим самим погіршуючи
конкурентну позицію вузькоспеціалізованих
підприємств.
5. Підвищення якості продукції, що випускається. Сучасна тенденція створення промислової продукції, прийнята в промислово
розвинених країнах, висуває все більш жорсткі
вимоги з безпеки, комфортності, екологічності
застосування. У зв'язку з цим, зміст критерію
якості трансформується від простого набору
технічних характеристик (ресурс, міцність, матеріало- та енергоємність, і т.д.) до комплексу
ергономічних, екологічних та інших характеристик при безумовному заданому рівні технічних показників. Тому до визначення якісних
показників машинобудівної продукції необхідно залучати не тільки провідних виробників, а
також споживачів і фахівців в профільних науково-технічних заходах: симпозіумах, конференціях, виставках, ярмарках і т.п.
Таким чином, ефективне функціонування машинобудівних підприємств вимагає від
керівників підприємств застосування інструментів стратегічного менеджменту. Формування і реалізація стратегії повинні здійснюватися
з урахуванням особливостей підприємства і
особливостей життєвого циклу галузі. Враховуючи, що машинобудування знаходиться на
стадії зрілості, доцільно рекомендувати такі
напрями поліпшення конкурентної позиції підприємств, як застосування адаптивних структур виробництва та управління, посилення фінансового контролю, диверсифікація діяльності, підвищення якості продукції машинобудівних підприємств. Найважливішими завданнями етапу вибору та обґрунтування стратегії
машинобудівних підприємств є питання визначення показників якості продукції галузі та
формування експортної стратегії підприємств
галузі.
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РЕФЛЕКСИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті розглянуто сучасні підходи до
аналізу та управлінню діяльністю вітчизняних
фінансових організацій на базі сучасних зарубіжних технологій та розробок вітчизняних економістів із застосування теорії рефлексивного
управління. З’ясовано, що для функціонування
банківської системи з позиції рефлексивного
управління слід звернути увагу на два основних
прояви процесу рефлексії, а саме в поведінці
вкладників та в реакції самих банків на факт неплатоспроможності одного з них. Показано, що
саме ці процеси відіграють одну з головну ролей у
виникненні нестабільності банків. Розглянуто
можливість застосування підходу рефлексії до
моделювання процесів прийняття управлінських
рішень, математичного обґрунтування дій, що
робляться, що дає можливість зробити дії, що
управляють, ефективнішими, а отже підвищити конкурентоспроможність комерційного банку. Розроблено економіко-математична модель
ефективного управління депозитною політикою
комерційного банку на основі рефлексивного
управління.
Ключові слова: депозитна політика комерційного банку, рефлексивне управління, поведінка вкладників, моделювання процесів прийняття
управлінських рішень, управління депозитною
політикою, конкурентоспроможність

Н.В. Касьянова, Е.А. Тарасова, К.В. Сотникова
Рефлексивное управление деятельностью
коммерческого банка
В статье рассмотрены современные подходы к анализу и управлению деятельностью
отечественных финансовых организаций на базе
современных зарубежных технологий и разработок отечественных экономистов с применением теории рефлексивного управления. Выяснено, что для функционирования банковской системы с позиции рефлексивного управления следует обратить внимание на два основных проявления процесса рефлексии, а именно в поведении
вкладчиков и в реакции самих банков на факт
неплатежеспособности одного из них. Показано,
что именно эти процессы играют одну из главных ролей в возникновении нестабильности банков. Рассмотрена возможность применения
подхода рефлексии к моделированию процессов
принятия управленческих решений, математического обоснования предпринимаемых действий, что дает возможность сделать управляющие воздействия эффективными, а, следовательно, повысить конкурентоспособность коммерческого банка. Разработана экономикоматематическая модель эффективного управления депозитной политикой коммерческого банка
на основе рефлексивного управления.
© Н.В. Касьянова,
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Reflexive management of the activities of commercial bank
The article describes the modern approaches
to the analysis and management of the activities of
domestic financial institutions on the basis of modern foreign technologies and development of domestic economists using the theory of reflexive control.
It became evident that the banking system from the
perspective of reflexive control should pay attention
to two major manifestations of the reflection
process, namely the behavior of investors and the
banks themselves in reaction to the fact of insolvency
of one of them. It is shown that these processes play
a major role in causing instability of banks. The possibility of applying the approach to the reflection
process modeling management decisions, mathematical justification of actions taken, which gives you
the opportunity to control the impact of effective,
and consequently improve the competitiveness of the
commercial bank. The economic-mathematical model of effective management of commercial bank deposit policy on the basis of reflexive control.
Keywords: deposit policy of a commercial
bank, reflexive control, the behavior of depositors,
process modeling, management decision-making,
management, deposit policy, competitiveness

Досвід світової та вітчизняної історії свідчить про необхідність створення такої моделі
банківської системи, яка була б стійкою до фінансових потрясінь і активно стимулювала
економічний і соціальний розвиток національної економіки. У силу різкого переходу вітчизняного банківського сектора від адміністративної системи до ринкової був відсутній етап
еволюційного розвитку управлінських підходів, під час якого на практичній основі банки
змогли б в індивідуальному порядку виробити
культуру внутрішньобанківського управління,
яка дозволяє власникам і керівникам банків,
виходячи з довгострокових та поточних потреб, вибудувати і структурувати функції індивідуальних систем управління, починаючи від
формулювання місії, бачення, стратегії, системи цілей кожної кредитної організації і закінчуючи визначенням конкретних інструментів
реалізації функцій управління та методів
управлінського обліку, аналізу, планування і
контролю.
Для забезпечення конкурентних позицій

банку в умовах ринку необхідно грамотно аналізувати і управляти інформаційними потоками з метою дії на моделі ухвалення рішень
об'єктами управління банку. Так, багато маркетингових інструментів, що засновані на застосуванні останніх досягнень психології і роблять вплив на прийняття клієнтами рішень на
користь банку, багато в чому перетинаються з
прийомами управління рефлексії, яке припускає осмислення закономірностей ухвалення
рішень контрагентами, а також цілеспрямовану
дію на прийняття ними рішень, вигідних стороні, що управляє. Розробка механізму практичного використання управління рефлексії у
банківській діяльності сприятиме збільшенню
ефекту від застосування прийомів управління
рефлексії за рахунок розробки алгоритму конкретних дій і оптимізації розподілу витрат на
різних стадіях процесу реалізації управління
рефлексії, а так само підвищить довіру керівників до ідеї застосування управління рефлексії на практиці.
Актуальність і недостатня теоретикометодологічна та практична розробленість питань аналізу та управління ефективністю діяльності банків зумовили вибір теми наукового
дослідження.
Дослідженням з тематики управління рефлексії
присвячені
роботи
В. Лефевра,
Д. Новікова,
О. Чхартишвілі,
Т. Таран,
З. Крамера,
Т. Кайзера,
С. Шмідта,
Дж. Дависона [1; 3; 6; 8], в тому числі в умовах
підприємства – Р. Лепи, О. Петрачкової [2; 4; 7].
Проте, питанням застосування підходу рефлексії до управління взаємовідносинами комерційного банку з клієнтами на практиці до теперішнього часу приділялося недостатньо уваги.
Метою статті є розробка економікоматематичної моделі ефективного управління
депозитною політикою комерційного банку на
основі рефлексивного управління.
Стикаючись з великою кількістю розроблених в різний час і для різних цілей зарубіжних концепцій, технологій і методів управління, вітчизняні кредитні організації відчувають
певні труднощі з тим, щоб віддати перевагу
тому чи іншому інструменту, визначити завдання його використання, сферу і межі застосування, а також адаптувати його складеної
банківської практики.
Розробка нових підходів до аналізу та
управління діяльності вітчизняних фінансових
організацій на базі сучасних зарубіжних технологій та розробок вітчизняних економістів і
обґрунтування концепції комплексного підхо-
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ду до управління банками являють собою проблеми теоретичного, методологічного та практичного характеру, дослідження яких має здійснюватися як на макро-, так і на мікрорівні.
Банківські процентні ставки, їх динаміка
є своєрідними індикаторами розвитку економіки країни та її важливого сектору банківської
системи. У періоди криз ці оперативні інструменти допомагають банкам адаптуватися до
змін зовнішнього середовища і в той же час
впливають на формування оновленого середовища. На сьогодні статистичні дані свідчать
про зростання процентного ризику українських
банків, що потребує застосування банками певних заходів аби бути спроможними захистити
своїх акціонерів, кредиторів і вкладників.
В українській банківській системі спостерігаються певні позитивні тенденції. За
2012 р. доходи банків збільшилися порівняно з
2011 р. на 5,4% (на 7,7 млрд. грн.) і становить
150,4 млрд. грн. [9]. Кількість збиткових банків
в Україні в січні-березні 2013 р. скоротилася
до дев’яти кредитно-фінансових установі, або
5,1% від загальної кількості діючих банків.
Згідно з повідомленням Національного банку
України, сукупний збиток збиткових банків у
першому кварталі 2013 р. склав лише
239,581 млн. грн., тоді як сальдований прибуток всього банківського сектора досяг
3,125 млрд. грн.: порівняно з аналогічним періодом 2012 р. загальний прибуток банків країни зріс на 81%, з 1,725 млрд. грн. [10].
Незважаючи на деяке поліпшення ситуації у діяльності банків з’явилися і нові труднощі. Вони пов’язані зі зниженням доходів,
що, у свою чергу, обумовлено зниженням обсягу наданих кредитів, адже раніше надані позички поступово повертаються, а нові не надаються, зазначене впливає на депозитну політику. Як відомо, вкладники при прийнятті рішень про розміщення власних коштів на депозитах керуються, насамперед, такими чинниками, як надійність банку, рівень відсоткової
ставки за вкладами та якість обслуговування
клієнтів. Відсоткова ставка за депозитами виступає їх ціною для вкладників банку. Крім того рішення про відкриття депозитного рахунку
залежить від цілої низки психологічних факторів, таких як упевненість у стійкості банку,
обізнаність о можливих виродах та ризиках.
Стійкість банку пов’язана не лише зі зміною
економічних чинників, але й залежить від розвитку рефлексіями процесами.
Банки – інституціональні інвестори, які
накопичують цінні папери і розмір їх активів
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залежить від вартості цих паперів. Тому стан
банківської системи безпосередньо визначається положенням на фондовому ринку, і при
зниженні котирувань акцій активи і кредитоспроможність банків зменшуються. Проблеми
у банківській системі призводять до виникнення труднощів в реальному секторі економіки,
на що негайно реагують ціни на біржах. Виникає система з позитивним зворотним зв’язком
входу і виходу.
Таким чином, рефлексивні процеси приводять до нестабільності ринку. Розглянемо
детальніше характер такої нестабільності.
Особливо значимий чинник, в силу своєї ролі
як в економіці взагалі, так і в процесі розвитку
криз, - стан банківської системи. Банки влаштовані таким чином, що вилучення засобів переважно вкладників з одного з них або значне
зниження активів з будь-якої причини автоматично робить банк банкротом. Врятувати його
можуть тільки інші банки або держава.
Звичайне банкрутство досить великого
банку викликає паніку вкладників, що формує
таку ж неминучу ланцюгову реакцію банкрутств, як ланцюгова реакція при вибуху атомної бомби. Починається банківська криза. Його
і бачить недосвідчений погляд. Так було в
1929 р. в США, так само все відбувалося і в
2008 р. Теорія антикризового управління приділяє недостатньо уваги вирішенню двох дуже
важливих для функціонування банківської системи випадків рефлективності, процесів, які
відіграють одну з головну ролей у виникненні
нестабільності банків.
Перший процес рефлексії проявляється в
поведінці вкладників. У разі банкрутства будьякого банку його вкладники або не отримують
свої вклади повністю, або отримують їх частково, але із затримкою (при державному страхуванні). Цей негативний досвід служить уроком для вкладників інших банків. Частина з
них приймає рішення про вилучення своїх
вкладів. Якщо їх відтік збільшується, це призводить до банкрутства ще декількох банків.
Після розширення відповідної інформації починається масове вилучення вкладів населенням та підприємствами. Уся банківська система автоматично виявляється на межі катастрофи.
Другий процес рефлексії проявляється в
реакції самих банків на факт неплатоспроможності одного з них. Річ у тому, що банки країни
пов'язані між собою системою міжбанківського кредиту. Банкрутство будь-якого з них, як
правило, означає, що один або декілька банків,
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що виділили збанкрутілому банку гроші, не
отримають їх назад. Інші банки, дізнавшись
про втрати, посилюють політику видачі міжбанківських кредитів. Це посилює положення
інших проблемних банків. Розкручується спіраль банкрутств, і може йтися про кризу банківської системи в цілому. Підкреслимо, що
виникнення такої спіралі пов’язане з рефлексивним процесом, що саморозвивається, іноді
настільки потужним, що діючих інституціональних механізмів може виявитися недостатньо,
щоб запобігти банківській кризі.
Таким чином, основними суб’єктами фінансового ринку, з якими взаємодіє банк в
процесі своєї діяльності, є банки і клієнти. Органи управління комерційного банку генерують управляючі дії виходячи з цілей управління, інформації про клієнтів, конкурентів і факторах, які можуть вплинути на досягнення цілей. Так банк формує образи об’єктів управління і свій образ в цій системі, а також визначає фактори, що впливають на моделі прийняття рішень даними об’єктами [7, с. 170].
У роботі [5] приділяється увага аналізу
рефлексивних відносин як інформованості
вкладників про можливі дії інших вкладників.
Невизначеність у інформованості вкладника
про параметри ощадного контракту впливає як
на поведінку банку, викликаючи ефект морального ризику, так і на самих вкладників, що
проявляється в ситуації негативного відбору .
Обидва ці фактори ведуть до підвищення ризикованості в банківській системі порівняно з
оптимальним для інвесторів рівнем. Прагнення
банку до більшого ризику визначається тим,
що він, оперуючи залученими капіталом, порівняно з індивідуальним інвестором, отримує
більшу відсоткову ставку на капітал, і, отже,
заради цієї ставки, більше прагне до ризику,
ніж, якби вкладав власні кошти. Вкладник же,
будучи поінформованим про рівень ризику, не
має можливості своєчасно відреагувати на дії
банку .
Вибір варіанту інформованості вкладника визначається суб'єктивної лінією депозитних пропозицій банків, яка дає уявлення про
безліч можливих вкладень та описує криві рівної корисності. Безліч оптимальних виборів
при всіляких оцінках середнього ризику визначає функцію можливого суб'єктивно оптимального вибору вкладника. Формування уявлень
вкладника повинно визначатися як стабільна
інформаційна рівновага, при якій уявлення
(оцінки) учасників не суперечать інформації,
яка отримується.

Виникають певні труднощі у взаєминах
комерційних банків і з іншими суб’єктами фінансового ринку. Відбувається зміна поглядів
на побудову відносин з контрагентами, що поступово витісняє традиційні управлінські підходи. Так для забезпечення додаткових конкурентних переваг на фінансовому ринку перед
банками стоїть завдання ефективного управління поведінкою суб'єктів фінансового ринку,
враховуючи як об'єктивні, так і суб’єктивні
чинники, якими дані суб'єкти керуються при
побудові стратегій поведінки на ринку. Рішення зазначеної задачі обумовлює доцільність застосування рефлексивного підходу при організації взаємодії з суб’єктами фінансового ринку.
Система рефлексивного управління діяльністю банку з позиції взаємодії з суб’єктами
фінансового ринку представлена на рис. 1.
За допомогою рефлексивних впливів комерційний банк має можливість побічно керувати процесом прийняття рішень суб’єктами.
Рефлексивне управління взаємовідносинами
банку з суб’єктами фінансового ринку може
здійснюватися в кількох напрямках:
 зміна уявлень суб’єктів про банк, тобто вплив на образ банку, що склався у контрагентів;
 зміна об’єктивних характеристик банку або банківських продуктів, спрямованих на
максимальну відповідність реальних характеристик образу банку у інших суб’єктів;
 надання впливу на уявлення клієнта
щодо своїх переваг і ідеального суперника для
банків-конкурентів.
Застосування підходу рефлексії до моделювання процесів прийняття управлінських
рішень, математичне обґрунтування дій, що
робляться, дає можливість зробити дії, що
управляють, ефективнішими, а отже підвищити конкурентоспроможність комерційного банку. Проведення наукової обґрунтованої депозитної політики повинно спонукати підприємства, організації і населення зберігати свої поточні грошові доходи і нагромадження на тих
чи інших депозитних рахунках та зацікавлювати банки у розвитку різних видів вкладів,
впровадженні нових, більш прогресивних
форм депозитних рахунків.
Для більш детального вивчення та аналізу механізму залучення депозитів у банку, а
також для визначення їх місця у формуванні
банківського прибутку була побудована діаграма причинно-наслідкових зв’язків (рис. 2).
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Рис. 1. Система рефлексивного управління діяльністю комерційного банку
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Рис. 2. Діаграма причинно-наслідкових зв'язків банківського прибутку
Діаграма складається з двох блоків. Перший, загальний блок, описує діяльність банку
в цілому і механізм формування його прибутку. У ньому відображені найбільш значущі у

формуванні прибутку статті доходів і витрат.
Так, доходи банку приносять операції з
цінними паперами та валютою, розрахунковокасові та депозитні операції, відсотки по кре-

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

142

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5

дитах. Витрати формують видані кредити, інвестиційна діяльність, процентні зобов’язання
за депозитами і кошти, що виділяються на маркетингові дослідження і розробку нових продуктів і програм.
Другий блок описує механізм залучення
депозитів, і він безпосередньо пов’язаний із загальним блоком. Звісно обсяги залучених коштів залежать від кількості зацікавлених клієнтів
та вільних коштів, які вони можуть покласти
на депозит.
Ефективна депозитна політика, реалізована через маркетингові дослідження, рекламні
акції та впровадження нових продуктів, на які
виділяються кошти з бюджету банку, залучає
нових клієнтів і зміцнюють взаємини зі вже залученими.
Відсоткова ставка за депозитами, як
один з найважливіших факторів, що цікавить
клієнтів встановлюється не тільки політикою
банку, але і під впливом інфляції. Також інфляція впливає на реальні доходи населення, а
відповідно, і на обсяги вільних коштів, які можуть бути вкладені в банк.
На
підставі
діаграми
причиннонаслідкових зв’язків, зображеної на рис. 4, і
звітності банку ПАТ «ВТБ БАНК» за 12 місяців в програмному продукті PowerSim була розроблена системно динамічна модель діяльності банку. Модель складається з двох блоків:

загальний блок, що описує діяльність банку в цілому і механізм формування
прибутку;

блок, що описує механізм залучення депозитів, який безпосередньо пов’язаний із
загальним блоком.
Розроблена модель дозволяє спрогнозувати кількість залучених клієнтів, обсяг вкладених коштів на депозитах і, як ключовий показник, прибуток банку за умов, що склалися
на даному етапі й за існуючого механізму
управління депозитною діяльністю.
При побудові імітаційної моделі діяльності банку виділено два рівні: накопичений
прибуток (NP) і депозити (Depozutu).
1) рівень накопиченого прибутку:
NP(t) = NP(t-1)+Dohodu(t)–Vutratu(t), t =1..8;(1)

2) рівень накопичених коштів від депозитів:
Depozutu(t)=Depozutu(t-1)+Vklalu(t) – Znyalu(t),
t = 1..8;
(2)
3) доходи банку формуються із залишків

на депозитних рахунках відсотків за кредитами, доходів від розрахунково-касових операцій, операцій з цінними паперами та іноземною валютою:
Dohodu = Depozutu +Kassa+ Paperu+ Valuta+
Vidsotku_kred;
(3)
4) обсяги залучених депозитів залежать
від кількості клієнтів банку, реальних доходів
населення, що характеризує його схильність до
заощаджень, і включаються в себе також пролонговані депозити. Таким чином, обсяги залучених депозитів описуються функцією множинної регресії з параметрами:
 кількість клієнтів банку;
 реальні доходи населення;
 обсяги пролонгованих депозитів.
Vklalu = 3.5*Klientu+0.01*Real_dohodu_nas
+Prolong;
(4)
5) кількість клієнтів банку збільшується
із зростанням депозитних ставок, появою нових продуктів або в результаті заходів рефлексивного характеру, тому даний показник задається множинної регресією від депозитної ставки та коштів, виділених на розвиток:
Klientu = -28003.1*Stavka_dep+2.8*Rozvutok+
2211000.8;
(5)
6) відомо, що депозитні ставки банків
дуже залежать від інфляції. Форма такої залежності має наступний вигляд:
Stavka_dep = 0.707*Inflyaciya-60.099;

(6)

7) в середньому клієнти банків пролонгують 60 % всіх депозитів, тому 60 % від депозитів, по яких закінчили діяти договору вкладаємо заново:
Prolong = Znyalu*0.6.

(7)

Окрім того оскільки політика банку на
даний час полягає у залученні клієнтів і підвищенню їх лояльності, то слід врахувати можливість їх збільшення за рахунок різних акцій
і бонусних програм. Саме тому до моделі, яка
описує звичайну роботу банку, пропонується
додати елемент «Акції», який з певною періодичністю буде збільшувати кількість клієнтів
банку;
8) приймемо, що акції, які проводить
банк раз на квартал, збільшують кількість залучених клієнтів на 30%, та визначимо елемент Akcii як коефіцієнт, який приймає нену-
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льове значення кожні 4 періоди:
Akcii = IF(TIME MOD 4=0,0.3,0);

(8)

9) кількість клієнтів банку тепер крім залежності від депозитних ставок й заходів щодо
використання рефлексивних процесів щоквартально значно збільшується завдяки різноманітним акціям:
Klientu = (1+Akcii)*(-28003.1*Stavka_dep+
2.8*Rozvutok+2211000.8);
(9)

10) певна кількість депозитів закривається (за терміном або за вимогою), та строк, через який рахунки будуть припиняти свою дію,
вказується вручну:
Znyalu=(Za_terminom+Za_vimogou)*DELA
YPPL(Vklalu, Strok, Depozutu). (10)

За прогнозами моделі навіть періодичне
активне залучання нових клієнтів призведе до
значного збільшення обсягів залучених депозитів, а звідси й прибутку банку. Проведення

143

акцій та інших маркетингових заходів, як вже
вказувалось раніше, збільшує кількість залучених клієнтів на даний період на 30%. Але такі
акції є короткостроковими, тому кількість клієнтів не збільшується постійно, а має циклічний характер (рис. 3).
Навіть таке циклічне збільшення кількості клієнтів банку за 6 місяців збільшить обсяги залучених депозитів на 66%. На рис. 4 зображені обсяги депозитів за моделями to is (до
врахування рефлексивних процесів) і to be (за
вдосконалення моделі).
На рис. 5 прогнозовано зростання прибутку банку. Бачимо, що за текучих тенденцій
банк нестиме збитків протягом наступних двох
років без натяків на покращення ситуації. Врахування рефлексивних процесів однозначно
піде на користь банку. Протягом перших шести місяців прибуток буде коливатись біля нуля,
банк понесе невеликі збитки, але вже через рік
він набуде впевненої тенденції зростання і вже
через 2 роки становитиме біля 40 млн. грн.

Рис. 3. Прогнозування кількості клієнтів за впровадження маркетингових заходів

Рис. 4. Прогнозування обсягів залучених депозитів
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Рис. 5. Прогнозування прибутку банку за впровадження маркетингових заходів
Отже, в рамках управління депозитною
політикою комерційного банку на засадах на
основі рефлексивного управління необхідно
вирішуватися такі завдання:
 аналіз динаміки обсягів депозитів та
визначення факторів, що на нього впливають;
 прогноз та формування попиту на
кредити фінансової установи;
 функціональний аналіз депозитної
політики з позиції вкладника та вирішення питання щодо доцільності її вдосконалення;
 аналіз еластичності попиту на даний
вид депозиту для даної групи вкладників в залежності від рівня відсоткової ставки;
 визначення стратегії розвитку комерційного банку;
 загальний аналіз життєвого циклу
депозитного продукту продукції та можливостей його продовження.
При цьому необхідно враховувати, що в
основі вищезазначених задач лежить принцип
формування реакції-відповіді (рефлексу) на
набір вхідних даних (зовнішній вплив). Згідно
з надходженням вхідних даних формується певна база знань, яка накопичує досвід правильних реакцій системи на зовнішні впливи. Потім, на основі накопиченого досвіду, система
здатна сформувати правильну реакціювідповідь на нове надходження вхідних даних,
яке раніше не зустрічалось системою при формуванні бази знань. Цей принцип побудови
рефлекторних систем необхідно використовувати в процесі інформаційного моделювання
депозитної політики комерційного банку.
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СТРУКТУРНИЙ ВЕКТОР АКТИВІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
Розглянуто проблеми українських підприємств промисловості в умовах кризи та посткризового розвитку економіки. Обґрунтовано
критеріальні показники визначення структурного вектору конкурентного розвитку, до яких віднесено середній лінійний і середній квадратичний
коефіцієнт абсолютних структурних зрушень, а
також геометричні показники довжини вектору
та кут його нахилу. Результати проведеної оцінки структурних зрушень на промислових підприємствах Донецького регіону дали можливість
запропонувати основні напрями активізації конкурентного розвитку за умов відповідної підтримки з боку держави.
Ключові слова: структура, структурні
зрушення, довжина вектору, кут нахилу вектору, конкурентний розвиток
А.А. Мелихов
Структурный вектор активизации конкурентного развития промышленных предприятий Донецкого региона
Рассмотрены проблемы украинских предприятий промышленности в условиях кризиса и

посткризисного развития экономики. Обоснованы критериальные показатели определения
структурного вектора конкурентного развития,
к которым отнесены средний линейный и среднеквадратическое коэффициент абсолютных
структурных сдвигов, а также геометрические
показатели длины вектора и угла его наклона.
Результаты проведенной оценки структурных
сдвигов на промышленных предприятиях Донецкого региона дали возможность предложить основные направления активизации конкурентного
развития при соответствующей поддержке со
стороны государства.
Ключевые слова: структура, структурные сдвиги, длина вектора, угол наклона вектора, конкурентное развитие
A.А. Melikhov
Structural vector of activation of competitive development industrial enterprises in Donetsk region
The article describes the problems of Ukrainian industrial enterprises in the conditions of crisis
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and post-crisis development of the economy. Justified criterial indicators of determination the structural vector of competitive development into which
the middle linear and root-mean-square coefficient
of absolute structural changes, as well as geometric
figures vector length and angle of it. The results of
structural changes on industrial enterprises in Donetsk region were given the opportunity to offer the
basic directions of intensification of competitive development, with appropriate support from the state.
Keywords: structure, structural changes, the
vector length, the angle of the vector, competitive
development

Посткризовий розвиток промисловості
значно актуалізував зацікавленість до структурних досліджень. Це пов’язано з пошуком оптимальних шляхів виходу з кризи та подоланням турбулентних явищ вітчизняної економіки. Наявність зв’язків між економічною динамікою та структурними процесами вже давно
стало постулатом економічної теорії, базис
якої заклали такі відомі науковці, як Н. Кондратьєв, Й. Шумпетер, С. Кузнець. Наукове
осмислення причин та наслідків кризи дає все
більше підстав стверджувати про значний
вплив структурних чинників на системні прояви кризи. Джерелом будь-якої кризи є протиріччя. В економіці вони найбільше проявляються у структурних співвідношеннях елементів системи. Змінюючись, економічні структури накопичують у собі потенціал, який сприяє
як зростанню системи, так і може скоротити
можливості її розвитку. У методологічному
аспекті дослідження змін структурних пропорцій, особливо за умов турбулентної економіки,
виявляються особливо актуальними, оскільки
поглиблюють уяву про важливість їх вивчення,
як чинника конкурентного розвитку вітчизняної промисловості.
Конкурентоспроможність як в галузевому, так в регіональному і загальнодержавному
розрізах, а також методи її вимірювання на різних етапах економічного циклу вже довгий
час знаходяться в центрі уваги багатьох економістів. Це пов’язано з тим, що саме від відповідності реаліям сьогодення параметрів конкурентоспроможності залежить обґрунтованість стратегічних рішень, які приймаються на
різних рівнях державної влади [2, с. 27]. У сучасних соціально-економічних умовах в нашій
країні досить актуальними є питання про забезпечення збалансованого економічного зростання на основі підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва регіонів з

метою посилення конкурентних позицій України в контексті участі в процесах інтеграції,
оскільки за кількісними та якісними макроекономічними параметрами наша країна поки значно поступається в розвитку багатьом країнам,
залишаючись на периферії світового інноваційного процесу.
Питанням активізації конкурентного розвитку присвячено безліч робіт як вітчизняних,
так і зарубіжних вчених. Початок дослідженню
ролі промислових підприємств у національній
економіці було покладено в 20-х рр. ХХ ст. в
роботах М. Вебера. На сучасному етапі в Україні питаннями конкурентоспроможного розвитку та факторами, що впливають на нього, займаються Б. Долішній і Л. Шевчук [6],
В. Оскольський [9] та ін., які є прихильниками
концепції «нового регіоналізму». До числа інших, найбільш відомих вчених, які займаються
дослідженням конкурентних позицій регіонів,
можна назвати Р. Фатхудінова [12], який розглядає поняття конкурентоспроможності в аспекті стратегічної діяльності, і В. Антонюка і
Е. Вансовича [1], який займається питаннями
підвищення конкурентоспроможності національної економіки в цілому та її регіонів зокрема.
А. Селезнєв [11] досліджує конкурентні переваги регіонів, їх конкурентні позиції, а також
способи управління даними перевагами з метою їх поліпшення. В останні роки з’явилися
нові теорії регіонального розвитку промисловості: теорія нового регіоналізму М. Кітінга
[8], теорія циклічної сенситивності регіонів
Р. Гордона [5], теорія регіонального миру
В. Столпера та ін. Однак слід зазначити, що
хоча у світовій та вітчизняній економічній літературі досить широко висвітлюються теоретичні питання підвищення конкурентоспроможності підприємств промисловості різних галузей, залишаються ще недостатньо дослідженими питання оцінки і прогнозування вектору
структури конкурентного розвитку промислових підприємств регіонів, зокрема, за умов реалізації інтеграційних прагнень України за різними сценаріями розвитку її зовнішньоекономічної політики.
Метою статті є обґрунтування шляхів
підвищення конкурентних позицій промислових підприємств Донецького регіону за допомогою оцінки сучасного стану структури промислового виробництва та прогнозування динаміки вектора структури обсягів реалізації
промислової продукції в найближчій перспективі.
На сьогоднішній день при визначенні
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«конкурентного розвитку» як мікроекономічного явища не виникає жодних протиріч. Так,
під конкурентним розвитком підприємства як
соціально-економічної категорії слід розуміти
сукупність змін, обгрунтованих стратегією
конкуренції, що ведуть до появи нової якості і
змінюють життєдіяльність підприємства, його
здатність опиратися руйнівним впливам зовнішнього конкурентного середовища. Протиріччя починають виникати при визначенні, що
слід розуміти під конкурентним розвитком
промисловості регіону, а також при визначенні
тих заходів, які необхідно впроваджувати для
активізації промислового розвитку. Це означає,
що теорія конкурентного розвитку України виявляється теоретично обґрунтованою, але ж не
має методологічного обґрунтування. Для того,
щоб вона стала практично значущою, необхідна система індикаторів, найбільш повно характеризуючих процес конкурентного розвитку.
У зв’язку з цим, у якості методологічного наповнення теорії конкурентного розвитку
промислових підприємств, тобто для створення системи індикаторів, пропонується використовувати відтворювальний підхід. У цьому
випадку відтворювальні пропорції дозволять
визначати межі зрушень показників, забезпечуючи тим самим розробку заходів щодо їх досягнення. Вважаємо, що саме відтворювальний
підхід найбільш адекватно відображає процеси, що відбуваються у регіоні. Тобто, з одного
боку, системно оцінює об’єктивно існуючі
умови в регіоні та їх зміни, а з іншого, передбачає наявність пропорцій у системі регіонального розвитку. Відтворювальний підхід базується на необхідності встановлення взаємозв’язку та взаємозалежності між елементами
будь-якої економічної системи, забезпечуючи
тим самим ефективний конкурентний розвиток
промисловості регіону і зростання добробуту
населення. У свою чергу, промисловість регіону при відтворювальному підході визначається
не тільки як підсистема промислововиробничої інфраструктури країни, але і як відносно самостійна його частина з власним циклом відтворювання, особливими формами
прояву стадій відтворення та специфічними
ознаками протікання об’єктивно існуючих
процесів.
Таким чином, під конкурентним розвитком промислових підприємств регіону варто
розуміти такий розвиток, за умов якого забезпечується відтворення усіх факторів виробництва. Конкурентним вважається такий розвиток, який при збереженні визначених відтво-
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рювальних пропорцій забезпечить динамічний
розвиток промисловості регіону у заданому
напрямі за визначений період часу. Отже, індикатори конкурентного розвитку у цьому випадку базуватимуться на основі оцінки пропорцій процесу промислового відтворення регіону. Залежно від характеру взаємозв’язків між
різними елементами відтворювального процесу можна виділити шість груп пропорцій
(рис. 1): загальноекономічні, структурні, ринкові, інфраструктурні, виробничо-технологічні,
соціально-трудові, фінансово-економічні і економіко-екологічні.
Регіональний промисловий комплекс
представляє собою раціональну структуру галузей матеріального і нематеріального виробництва регіону, який динамічно розвивається на основі прямих і зворотних зв’язків з метою найбільш повного використання виробничих сил.
Протягом будь-якого періоду часу питома вага
галузей у загальному обсязі виробництва змінюється, тобто відбуваються структурні зрушення. Отже, в залежності від регіональних або
державних цілей відбуваються динамічні зміни
галузевої структури виробництва, а також співвідношення занятого населення в галузях матеріального і нематеріального виробництва. Ці
зміни, безперечно, відображаються на результатах суспільного відтворення, підвищенні або
зменшенні його ефективності і повинні бути
враховані при розробці стратегії конкурентного
розвитку галузей промисловості.
Структура будь-яких економічних явищ
досліджується за допомогою статистичних показників. Структура економічної системи аналізується за допомогою питомої ваги окремих
її елементів. Величину структурних зрушень
розраховують декількома вимірювачами, які
відображають абсолютні або відносні прирости часток окремих елементів системи. До числа таких показників належать середній лінійний і середній квадратичний коефіцієнт абсолютних структурних зрушень, які визначаються за формулами [3]:
n


АВС  i 1

OPi (t 2 )  OPi (t1)

,

(1)

n
n

 (OPi (t 2 )  OPi (t1 ))

АВС ,  i 1

2

.

(2)

n

де і – 1, 2, 3…., n – кількість галузей;
ОРі (t1) – питома вага галузі за обсягами
промислового виробництва у період часу t1;
ОРі (t2) – питома вага галузі за обсягами
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промислового виробництва у період часу t2.
Індикатори реагування

Структурні
пропорції

Загальноекономічні
пропорції

Економікоекологічні
пропорції

Фінансовоекономічні
пропорції

Соціальнотрудові
пропорції

Виробничотехнологічні
пропорції

Інфраструктурні
пропорції

Ринкові
пропорції

Індикатори рухомої сили

Індикатори стану

Конкурентний розвиток промислових
підприємств регіону
Рис. 1. Взаємозв’язок відтворювальних пропорцій та індикаторів конкурентного розвитку промислових підприємств
Якщо показник АВС збільшується, цей
факт є наслідком більш інтенсивних структурних зрушень у галузях економіки. Результати
дослідження галузевої структури промислово-

сті України і Донецького регіону за показником обсяг промислового виробництва за період
2004-2012 рр. представлено у табл. 1-2.

Таблиця 1
Структура обсягів виробництва галузей економіки України і Донецького регіону
(у % до підсумку) [10]
Галузь
1
1. Електроенергетика
2. Металургія
3. Хімічна і нафтохімічна
4. Машинобудування
та металообробка
5. Деревообробна
та целюлозно-паперова
6. Виробництво коксу та

2007
5

Рік
2008
6

2009
7

2010
8

2011
9

2012
10

18,98
27,09
7,24

2006
4
Україна
18,80 21,71
26,04 25,89
7,60
7,56

21,56
26,00
7,25

21,33
26,47
7,28

26,36
20,72
7,10

25,66
22,53
7,02

27,38
21,91
8,04

31,32
19,23
6,05

15,54

15,03

14,75

16,24

15,96

12,57

13,11

14,01

12,33

0,87
10,54

0,94
11,09

0,96
9,42

0,96
8,67

0,89
8,67

0,93
7,87

0,83
8,23

0,86
6,86

2,95
5,42

2004
2

2005
3
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продуктів нафтопереробки
6
1,07
18,33
100,0

Продовження таблиці 1
7
8
9
10
1,10
0,96
0,91
0,85
23,36 21,66 20,02 21,86
100,0 100,0 100,0 100,0

9,35
51,18
5,13

3
4
5
1,26
1,31
1,16
19,23 18,41 18,16
100,0 100,0 100,0
Донецька область
10,29 13,21 12,99
54,12 55,62 54,84
4,91
5,64
5,37

13,10
53,68
5,31

18,93
47,99
4,57

16,51
48,86
3,94

16,50
48,32
4,80

19,83
42,21
4,90

14,68

11,54

11,62

12,30

12,45

11,71

12,76

12,21

12,96

0,43

0,50

0,53

0,53

0,50

0,67

0,67

0,64

0,60

12,08

11,34

5,86

6,91

8,41

6,41

8,79

9,51

8,90

0,35
6,80
100,0

0,27
7,02
100,0

0,24
7,27
100,0

0,22
6,83
100,0

0,18
6,37
100,0

0,24
9,49
100,0

0,19
8,28
100,0

0,17
7,85
100,0

0,23
10,36
100,0

1
7. Легка промисловість
8. Харчова промисловість
Разом

2
1,35
18,39
100,0

1. Електроенергетика
2. Металургія
3. Хімічна і нафтохімічна
4. Машинобудування та металообробка
5. Деревообробна та целюлозно-паперова
6. Виробництво коксу та
продуктів нафтопереробки
7. Легка промисловість
8. Харчова промисловість
Разом

За аналізований період у галузевій структурі України і Донецькому регіоні відбулись
наступні зміни:
1.
За 2010 р. обсяг промислового виробництва України збільшився на 11,2%, за
2011 р. – на 7,6%, що дало можливість скоротити відставання промислового виробництва в
порівнянні з докризовим 2007 р. до 11,4%. Максимально кризове падіння промислового виробництва за 2008-2009 рр. склало 26%. Деяке
зменшення темпів промислового виробництва
у 2011 р (107,6%) у порівняні з індексом
2010 р. (111,2%) виникло в першу чергу як результат впливу збільшеної бази порівняння.
Збереження такої тенденції надало підстави
вже до кінця 2013 р. очікувати практичного
повного відновлення обсягів виробництва за
більшістю промислових видів економічної діяльності (рис. 2). Однак у 2012 р. відбулось значне скорочення обсягів промислового виробництва, що і спричинило негативні тенденції у
%
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74
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-50

подальшому розвитку промисловості України.
2. Загальний обсяг промислового виробництва Донецької області за 2012 р. скоротився
в порівнянні з попереднім роком на 21,8%. У
цілому за 2012 р. спад відбувся за всіма основними видами промислової діяльності області.
У харчовій промисловості обсяг випущеної за
рік продукції зменшився порівняно з 2011 р. на
0,4%, у вугільній промисловості – на 2,2%, у
виробництві і розподілі електроенергії – на
7,9%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 14%, у легкій промисловості –
на 14,1%, у металургійному виробництві та
виробництві готових металевих виробів – на
24,6%, в хімічній і нафтохімічній промисловості – на 33,2%, у видобутку неенергетичних
корисних копалин – на 38,8%, у виробництві
будівельних матеріалів та іншої неметалевої
мінеральної продукції – на 39,5%, в машинобудуванні – на 41,6%.
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88,6

82,3

2010
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-1,8

87

82,6
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Рис. 2. Динаміка зміни обсягів промислового виробництва України [10]
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Отже такі галузі, як електроенергетика і
харчова промисловість у структурі промислового виробництва України мають найбільшу
питому вагу, але ж у структурі промислового

виробництва Донецького регіону провідне значення відіграє металургія, незважаючи на зменшення її частки за останні дев’ять років.
Таблиця 2

Структурні зрушення в промисловості України і Донецького регіону
Період

Показник

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Україна
1. Середній лінійний
коефіцієнт абсолютних
структурних зрушень
2. Середній квадратичний
коефіцієнт абсолютних
структурних зрушень

0,457

0,744

0,402

0,168

2,531

0,680

0,920

1,964

0,57

1,23

0,61

0,22

3,46

0,95

1,11

2,22

Донецька область
1. Середній лінійний
коефіцієнт абсолютних
структурних зрушень
2. Середній квадратичний
коефіцієнт абсолютних
структурних зрушень

1,042

1,379

0,431

0,437

2,293

1,075

0,394

1,687

1,58

2,28

0,56

0,69

3,19

1,38

0,50

2,64

Тенденції зміни абсолютних і відносних
структурних зрушень у галузевій структурі

України і Донецького регіону представлено на
рис. 3.
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Рис. 3. Тенденції зміни абсолютних і відносних структурних зрушень у галузевій
структурі України і Донецького регіону (за обсягами промислового виробництва)
Відзначимо, що визначені коефіцієнти
не досить повно оцінюють рівень структурних
зрушень за певні періоди часу. Тому, для оцінки структурних зрушень у часі розроблені відповідні критерії, які рекомендується використовувати як основу для вибору раціонального
варіанту розвитку. Один з таких критеріїв засновано на геометричному методі дослідження. При цьому галузеві структури визначаються векторами, інтенсивність структурних змін

– довжиною вектору, а напрям змін – кутом
повороту вектору. Довжина вектора та кут повороту розраховуються за формулами [3]:
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«Векторний» індекс виявляється більш
зручним інструментом для обґрунтування
шляхів конкурентного розвитку промисловості
регіону за визначеною структурою (табл. 3).

Таблиця 3
Аналіз структури промисловості України і Донецького регіону за критерієм «вектор»
Показник
1. Довжина вектору, см
2. Кут повороту вектору,
градус
1. Довжина вектору, см
2. Кут повороту вектору,
градус

Період
2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

0,9993

0,9968

Україна
0,9992 0,9999

0,9750

0,9982

0,9975

0,9906

2,140

4,580

2,290

2,562

12,830

3,440

4,050

7,860

0,9976

Донецька область
0,9942 0,9997 0,9996

0,9891

0,9975

0,9997

0,9922

4,011

6,160

8,500

4,092

1,420

7,150

1,420

Зміни галузевої структури розраховані за
показником обсяг промислової продукції та
характеризується кутом повороту вектору за
період з 2004-2012 рр. Сумарне значення загального куту повороту промислового виробництва дорівнює 34º у Донецькому регіоні і відповідно 40º в цілому по Україні. Слабкі коливання інтенсивності структурних трансформацій
свідчать про стійкі зміни галузевої структури,
але ж знаходження її у стані економічної стагнації. Ці коливання вказують на наявність планомірного регулювання економіки як Донецького регіону, так і України в цілому.
Формуючи пропозиції щодо поліпшення
перспектив в цілому в сучасних умовах, вважаємо за доцільне послатися на думку
В. Гейця [4], який зазначає, що позитивно на
розвиток промисловості України і металургії, в
тому числі, вплине формування високотехнологічних науково-виробничих комплексів корпоративного типу з прямою організаційною
участю та фінансовою підтримкою держави. У
межах цих комплексів забезпечуватиметься
організаційна та функціональна взаємодія
НДДКР та випуску високотехнологічної продукції. На наш погляд, з метою підвищення
ефективності діяльності промислових підприємств необхідно також визначити основні «локомотивні» галузі промисловості, які мають
бути відображені в Державній програмі розвитку промисловості [7]. Дана програма повинна
включати можливості надання пільгових державних кредитів, державних гарантій за кредитами на модернізацію виробництв, забезпечення антидемпінгового контролю за імпортною
продукцією. На перший план мають вийти

1,710

пільгове фінансування та кредитування державою НДДКР, інвестиції в технічне переозброєння виробництв, стимулювання консорціумів
з трансфером технологій, оптимізація оподаткування, стратегічний протекціонізм, який здатний забезпечити розвиток промисловості.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ МАШИНОБУДУВАННЯ
Розглянуто специфічні особливості формування ціни на продукцію машинобудування.
Проаналізовані фактори, які впливають на ціно-

утворення в машинобудуванні. Розглянуті індекси цін на продукцію промисловості в цілому та
індекси цін на продукцію машинобудування Укра-
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їни за період з 2007 по 2012 рр. Проаналізовано
рівень рентабельності в машинобудуванні та
по
підгалузям.
Визначено
методологію
© О.П. Чукурна, 2014
ціноутворення на продукцію машинобудування.
Розглянуті та систематизовані фактори, що
впливають на формування світових цін на продукцію машинобудування.
Ключові слова: формування ціни, індекси
цін, фактори ціноутворення, рентабельність,
методи ціноутворення в машинобудуванні

Е.П. Чукурна
Особенности ценообразования на продукцию
машиностроения
Рассмотрены специфические особенности
формирования цены на продукцию машиностроения. Проанализированы факторы, влияющие на ценообразование в машиностроении.
Рассмотрены индексы цен на продукцию промышленности в целом и индексы цен на продукцию машиностроения Украины за период с 2007
по 2012 гг. Проанализирован уровень рентабельности в машиностроении и по подотраслям. Определена методология ценообразования на продукцию машиностроения. Рассмотрены и систематизированы факторы, влияющие на формирование мировых цен на продукцию машиностроения.
Ключевые слова: формирование цены, индексы цен, факторы ценообразования, рентабельность, методы ценообразования в машиностроении
O.Р. Chukurna
Peculiarities of pricing policy for
machine-building industry
The article deals with the specific features of
the formation of prices for machine-building industry. Factors that affect pricing in machine-building
industry. Considered price indices of industrial
products in general and price indexes for machinebuilding industry Ukraine for the period from 2007
to 2012 analyzed the profitability in engineering and
in industries. Defined pricing methodology for machine-building industry. Considered and systematic
factors that influence the formation of world prices
for machine-building industry.
Keywords: pricing, price indices, pricing factors, profitability, pricing methods in machinebuilding industry

Ринок продукції машинобудування є одним з найбільш складних ринків кінцевої промислової продукції. Йому притаманна складна
структура, оскільки до нього входить велика кі-
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лькість ринків різних типів машин та устаткування зі своїми специфічними ознаками. Відмінні риси цього ринку визначають особливості
формування цін на машинобудівну продукцію.
Особливий вплив мають інноваційна активність
і тенденції ресурсозбереження, що втілюються
у створенні нових, більш продуктивних технологій, які забезпечують зниження витрат паливно-енергетичних і сировинних ресурсів.
Слід відмітити, що характерною рисою
цього ринку також є широта товарної номенклатури, яка виражається в створенні техніки
для різних галузей - сільського господарства,
транспорту, науки, торгівлі, побутового обслуговування та самого машинобудування. Виробництво машин та устаткування носить, як
правило, масовий характер, характеризується
високою ціновою конкуренцією і відносно низькими темпами зростання цін. Крім того, специфіка цін на продукцію машинобудівельної
промисловості полягає в складності розрахунку середньої статистичної ціни конкретного
товару. Аналіз цін і ціноутворення по цій групі
товарів концентрується навколо індексів цін,
що обумовлено особливостями самої продукції
машинобудування, різноманіттям її видів і підвидів. У зв’язку з цим, ціна конкретного виробу незначною мірою може проінформувати
про рівень цін на даний вид товару, особливо
якщо однорідні вироби відрізняються від базового виробу або якщо вони мають якісь додаткові характеристики. У результаті цінова інформація по даній групі товарів є непрозорою,
що дозволяє виробникам маніпулювати цінами
і якісними характеристиками товарів, створюючи умови для нецінової конкуренції. Ці характерні риси ринку продукції машинобудування, що обумовлюють особливості ціноутворення, необхідно враховувати при формуванні
нової промислової політики Україні.
Дослідження різних аспектів регулювання промислової політики та кон’юнктури ринку промислових товарів знайшло відображення
в наукових працях таких українських вчених,
як:
О.І. Амоша
[1],
М.Г. Чумаченко,
В.І. Ляшенко [2], Ю.В. Кіндзерського [5]. У
роботі О.І. Амоші, В.П. Вишневського та
Л.А. Збаразської [1] обґрунтовано нову концепцію промислового розвитку – неоіндустріалізацію. Обґрунтовано етапи технологічного
устрою економіки та проведено докладний
аналіз факторів, які сприяють технологічному
розвитку промисловості. М.Г. Чумаченко,
В.І. Ляшенко [2] розробили напрямки перспективного розвитку неоіндустріальної трансфор-
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мації економіки в контексті загальної концепції розвитку промислової політики країни. У
свою чергу, Ю.В. Кіндзерській [5] докладно
проаналізував зміст модернізації в економічній
політиці України. Але жоден з науковців не
приділяв достатньої уваги питанню особливостям ціноутворення в контексті нової промислової політики країни. Економічний розвиток
підтверджує, що зміна технологічного укладу
країни впливає на зміну факторів ціноутворення та його методологічний апарат. Крім того, в
сьогоденні немає цілісної системи знань, які
охоплювали б увесь комплекс форм, методів,
способів регулювання цін, з урахуванням специфіки кожної галузі економіки. Саме тому
дослідження особливостей ціноутворення на
продукцію машинобудування стає актуальним
питанням.
Метою цього дослідження є аналіз особливостей ціноутворення в машинобудуванні з
урахування специфіки цієї галузі. Для реалізації поставленої мети було проведено аналіз факторів ціноутворення, які є специфічними в галузі машинобудування в контексті формування
нової промислової політики.
Важливою особливістю ринку машин та
обладнання є їх складність, а також різноманіття та динамічність технічних параметрів
продукції, схильність машин і устаткування до
швидкого морального зносу. Основним параметром, який визначає ціну такої продукції, є
продуктивність (потужність). Для обладнання,
що працює в однакових умовах, така залежність виражена формулою:

Р1 / Р 2 = ( N1 / N 2 ) n ,

(1)

де Р1, Р2 – ціни машин та обладнання, що
порівнюються;
N1 , N2 – значення головного технічного
параметра типу машин та устаткування
(потужність, продуктивність);
n – коефіцієнт гальмування, який
враховує залежність зміни ціни від головного
технічного параметра.
Із формули (1) можна вивести формулу
визначення ціни конкретного виду машин та
обладнання за допомогою порівняння з його
аналогічним варіантом:

Р1 = Р 2 ( N1 / N 2 ) n .

(2)

Коефіцієнт гальмування змінюється у діапазоні від 0,1 до 1,0 та залежить від типу об-

ладнання. Його визначають на основі даних
про ціни та параметри однотипної продукції,
яка міститься в прейскурантах, каталогах, контрактах та інших джерелах інформації. При ціноутворенні враховуються різні етапи життєвого циклу, які проходить продукція машинобудування на ринку. На етапі впровадження
еластичність попиту за ціною низька, тому
встановлюється високий рівень цін. На етапі
зростання, з посиленням цінової конкуренції,
більш поширюються високі й середні ціни.
Етап зрілості характеризується насиченням
ринку, в результаті чого зростають витрати на
стимулювання збуту та загострюється нецінова
конкуренція.
Істотно впливає на рівень ціни продукції
машинобудування чинник часу. Продаж машин і устаткування зі складу або з короткими
термінами контрактів (електродвигуни, сільськогосподарські машини, автомобілі, стандартне обладнання) зазвичай здійснюється за твердими узгодженими цінами, тобто використовується тверда фіксована ціна. При продажу
складного спеціального обладнання з тривалими термінами виготовлення за довгостроковими контрактами (прокатні стани, турбогенератори, судна, літаки) нерідко застосовуються
рухомі або ковзаючи ціни.
Відмінною рисою ціноутворення на продукцію машинобудування є відносна стабільність цін [4], про що свідчить динаміка індексу
цін на продукцію машинобудування (рис. 1).
Як видно з рис. 1, індекси цін на машинобудівну продукцію знаходяться практично
на одному рівні з загальними індексами цін
промисловості. Якщо розглянути окремо зміну
індексу цін на продукцію машинобудування,
то видно, що ціна коливається залежно від
кварталів (рис. 2).
За останні роки спостерігається зниження цінових індексів по машинобудуванню. Цей
факт пояснюється високою гнучкістю цін на
продукцію, яка обумовлена застосуванням системи різних доплат і знижок. У контрактах на
постачання машин і обладнання характерно
також використання поправок по гарантійним
строкам. При цьому виробники орієнтуються
на те, що зазвичай за кожен додатковий рік гарантій надається надбавка, яка приблизно відповідає середньорічній банківській процентній
ставці за кредит.
На формування цін на продукцію підприємств машинобудування впливають три основні фактори. Перший – етап життєвого циклу продукції машинобудування на ринку. Як
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було зазначено раніш, у період впровадження
ціна звичай висока, а цінова еластичність низька. На етапі зростання проявляється цінова
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конкуренція, що сприяє поступовому зниженню ціни.
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Рис.1. Індекси цін на продукцію промисловості та на продукцію машинобудування в
Україні з 2007 по 2012 рр. Джерело: [4]
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Рис. 2. Індекси цін на продукцію машинобудування в Україні з 2007 по 2012 рр.
Джерело: [4]
На етапі зрілості ціна стабілізується,
внаслідок посилення нецінової конкуренції.
Зазначені закономірності мають загальний
характер і на окремих ринках помітно
змінюються під впливом тих чи інших
факторів. Більшість продукції машинобудування має порівняно короткий життєвий цикл,
часто обчислюваний місяцями й навіть
тижнями. Останнє відноситься до продуктів
високих технологій, де зміни відбуваються
особливо швидко і практично кожен місяць на
ринку проявляються нові різновиди товарів. За
цих умов навіть розрахунок групових цін та
індексів їх змін становить досить серйозну
складність. Якщо порівняти динаміку індексів

зміни обсягів виробництва та індексів зміни
цін, то можна побачити, що індекси обсягів
виробництва коливалися більш значною
мірою, ніж індекси цін (рис. 3).
Із рис. 3 видно, що значне коливання
індексів обсягів виробництва продукції
машинобудування спостерігалося в Україні у
2009 р., що є наслідком світової фінансової
кризи. У той же час цінові індекси також
впали, але не так суттєво. Це дозволило
зберегти рентабельність в галузі. Цей графік
підтверджує, що на продукцію машинобудування еластичність попиту є відносно низькою.
Тобто, обсяги споживання машин та
обладнання майже не залежать від зміни ціни.
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Внаслідок цього, при формуванні ціни на
продукцію машинобудування слід враховувати

інші фактори, які є найбільш впливовими.
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Рис. 3. Індекси обсягу виробництва машинобудування та індекси зміни цін на її
продукцію в Україні з 2007 по 2012 рр. Джерело: [4]
Другий фактор – ступінь універсальності
машин й устаткування. При універсальному
характері
машинобудівної
продукції
формується масове виробництво, що веде до
зниження витрат виробництва і відповідно цін.
При спеціалізованому характері продукції,
виробництво обмежується дрібними серіями
чи окремими екземплярами, що призводить до
підвищення витрат виробництва й цін. Тому,
світові ринки машин і устаткування,
виробництво
яких
є
універсальним,
характеризуються
більшою
ціновою
конкуренцією
й
відповідно
повільним
зростанням цін (наприклад, машини та
обладнання
споживчого
призначення,
електротехнічні вироби тощо).
Третій фактор – взаємозв’язок значної
200

частини світової торгівлі машин і обладнання з
інвестиційними
процесами
в
країнахімпортерах. Це впливає на особливості
функціонування
ринків
машинобудівної
продукції та процесів ціноутворення на них.
Крім того, це сприяє поширенню фінансування
покупки машин і устаткування за рахунок
надання покупцям кредитів, умови яких
пов'язані з конкуренцією, а іноді й з
укладанням угод міждержавного характеру.
Якщо розглянути темпи зростання обсягів
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в реальний
сектор економіки України, то можна побачити,
що найбільший рівень інвестувань був
здійснений у 2006 р. (184,59%). За період після
фінансової кризи, тобто з 2009 р., відсоток
інвестицій коливався від 108% до 106% (рис. 4).
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Рис. 4. Рівень прямих іноземних інвестицій в реальному секторі економіки України та
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їх структурна частка в загальному обсязі економіки країни за 2005-2011 рр. Джерело: [6]
Структурна частка прямих іноземних
інвестицій реального сектору в загальному
обсязі ПІІ в економіці України за період з 2005
по 2011 рр. має стійку тенденцію до спаду.
Якщо у 2005 р. рівень ПІІ в реальний сектор
економіки, до якого відноситься також й
машинобудування, складав 81,05%, то вже в
2011 р. – всього 53,97%.

Якщо проаналізувати інвестиційні
процеси в Україні за 2012 р. за видами
промислової діяльності та за країнамиінвесторами, то видно, що п’ятірку країн
основних
інвесторів
представляє
Кіпр,
Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація
та Австрія. Їх загальний внесок складає 64,6%
від усіх (табл. 1).

Таблиця 1
Структура ПІІ в економіці України за видами економічної та промислової діяльності
за основними країнами-інвесторами станом на 31.12.2012 р., % Джерело: [6]
Види промислової діяльності
Добувна промисловість
Переробна промисловість
з неї:
виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів
легка промисловість
оброблення деревини та виробництво виробів з неї, окрім меблів
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
хімічна та нафтохімічна промисловість
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
машинобудування
інші галузі промисловості
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Кіпр Німеччина Нідерланди Росія
15,84
0,30
8,30
3,94
76,83
99,7
84,63
93,23

Австрія
6,14
60,05

18,46
0,23

1,28
0,45

34,96
0,35

22,87
0,36

10,40
1,25

3,19

0,24

1,13

0,6

1,06

1,27

0,50

1,21

6,07

13,93

11,85
19,66

0
3,09

6,87
17,33

0,52
14,92

0
17,85

7,40

4,97

10,52

10,3

29,6

27,13
9,90
0,89

87,28
1,92
0,27

26,25
1,35
0

6,98
31,56
5,87

5,64
13,99
6,27

7,33

0

7,07

2,79

33,81

Частка
інвестицій
у
галузь
машинобудування є незначною. Середній
відсоток інвестувань з цих країн у
машинобудування склав 11,74% від усіх
коштів, що були залучені у переробну
промисловість. Лідером інвестування в
машинобудування України за 2012 р. є
Російська Федерація (31,56%), інтереси якої,
насамперед, представлені в літакобудуванні та
аерокосмічної промисловості. Найбільший
відсоток інвестицій був направлений в
металургійну галузь та виробництво готових
металевих виробів, де основним інвестором
була Німеччина (87,28%).
Пожвавлення інвестиційної діяльності
сприятиме також формуванню двоканального
характеру міжнародної торгівлі машинами та

обладнанням. Перший канал - кон'юнктурний,
пов’язаний з укладанням торгових угод,
другий – з включенням в систему
міжнародного
виробничо-інвестиційного
кооперування. Останній канал торгівлі
продукцією машинобудування створює у
країні-імпортера довготривалу потребу в
закупівлі запчастин і послуг, необхідних для
експлуатації
обладнання
та
машин
інвестиційного
призначення,
що
часто
супроводжується різнобічною діяльністю з
формування відповідної інфраструктури. У
результаті
чого
у
країнах-імпортерах
розширюються старі та формуються нові
товарні ринки, що впливає на ціноутворення. У
структурі цін на машини й устаткування, які
закуповуються за інвестиційними програмами,
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значно збільшується частка витрат, пов’язаних
із проектуванням і встановленням обладнання,
якого немає в структурі ціни товару, що йде по
кон’юнктурному каналу або вони складають
меншу величину.
Наприклад, у контрактній ціні на
поставку комплексного устаткування для
нафтохімічного підприємства 10% складає
вартість робіт з проектування обладнання; 40%
– вартість самого обладнання; 35% – вартість
будівництва та монтажу обладнання; 3% –
дохід генерального підрядника; 3% – вартість
ліцензій, передача «ноу-хау» та інженерноконсультаційні послуги; 2% – вартість послуг з
реалізації проекту та ін. Для країн, що
розвиваються, частка витрат, супутніх вартості
самого устаткування («ноу-хау», консультаційні послуги, створення інфраструктури й
т.і.), значно вища, ніж для розвинених. Тому й
загальна ціна машин і устаткування, які
імпортуються по інвестиційному каналу,
помітно вище ціни на аналогічну продукцію
для розвинених країн.
Світові ціни навіть однорідної продук-

ції машинобудівної промисловості істотно
розрізняються за величиною різниці у витратах
та внутрішніх цінах великих компанійвиробників і експортерів цієї продукції по
внутрішньому і зовнішньому торговому каналу
і в результаті поставки однієї й тієї ж продукції
й т.і. Світові ціни продукції машинобудування
мають множин-ний характер, тому оцінки
єдиного рівня світових цін на їх основі в тих
чи інших розрахунках або публікаціях деякою
мірою є умовними.
Таким чином, основний вплив на
формування цін на продукцію машинобудування мають такі фактори, як: етапи
життєвого циклу продукту, ступінь універсальності обладнання, інвестиційна активність,
характер каналів розподілу і трансфертні ціни
всередині ТНК. Крім того, четвертим базовим
чинником ціноутворення в машинобудуванні є
норма рентабельності в галузі, оскільки вона
формує нижню межу ціни. За даними
держкомстату України [4] середня норма
рентабельності в галузі коливається від 4,7%
до 6,6% (рис. 5).

інші галузі промисловості
виробництво транспортних засобів та
устаткування
2011
виробництво електричного, електронного
та оптичного устаткування

2010
2009
2008

виробництво машин та устаткування

машинобудування
0,00%

5,00%

10,00%

Рис. 5. Норми рентабельності в машинобудуванні України
Джерело: [4]
Найвища рентабельність у галузі
спостерігається в автомобілебудуванні (9%),
на другому місці знаходиться виробництво
електричного, електронного та оптичного
устаткування (5,6%). В інших підгалузях
рентабельність не перевищує 5%.
Специфіка ціноутворення в машинобудуванні проявляється у впливі специфічних
факторів встановлення цін та методології

ціноутворення, яка використовується при
встановленні цін на промислову продукцію
машинобудування. Крім традиційних факторів
ціноутворення, до яких відносять попит,
конкуренцію та витрати, при формуванні цін на
продукцію машинобудування впливає ще
низька факторів. Основний вплив при
ціноутворенні на продукцію машинобудування
мають чотири основних фактора: етап
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життєвого
циклу
продукту,
ступінь
універсальності обладнання, взаємозв’язок
значної частини світової торгівлі машин і
обладнання з інвестиційними процесами в
країнах-імпортерах, норма рентабельності в
галузі. До додаткових факторів ціноутворення
на продукцію машинобудування можна
віднести інноваційну активність, характер
каналів розподілу, трансфертні ціни всередині
ТНК. Саме ці фактори визначають специфіку
ціноутворення в галузі машинобудування.
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В ПЕРІОД ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
Відтворення потужності вугледобувного
підприємства забезпечується перманентною підготовкою очисних вибоїв. Підготовка вибоїв повинна здійснюватися до строго заданого терміну. Це вимагає моніторингу інвестиційних прое-

ктів із заданим терміном реалізації проектів при
мінімізації додаткових витрат. Запропоновано
концепцію управління інвестиційним проектом в
період його реалізації. Критерієм даної концепції
є мінімізація вартості проекту за умови вико-
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нання проекту в заданий термін.
Ключові слова: інвестиційний проект, вугледобувне підприємство, критерій, вартість
© О.О. Бородіна, 2014
О.А. Бородина
Управление инвестиционным проектом угледобывающего предприятия в период
его реализации
Воспроизводство мощности угледобывающего предприятия обеспечивается перманентной подготовкой очистных забоев. Подготовка забоев должна осуществляться к строго
заданному сроку. Это требует мониторинга инвестиционных проектов с заданным сроком реализации проектов при минимизации дополнительных затрат. Предложена концепция управления инвестиционным проектом в период его
реализации. Критерием данной концепции является минимизация стоимости проекта при условии выполнения проекта в заданный срок.
Ключевые слова: инвестиционный проект,
угледобывающее предприятие, критерий, стоимость

O.A. Borodina
The investment project in coal business in the period of its implementation
Reproduction capacity of the enterprise is
provided by permanent training stopes. Preparing
faces should be given to meet the deadline. This requires the monitoring of investment projects with a
specified term projects while minimizing additional
costs. The article suggests the concept of investment
project management in the period of its implementation. The criterion for this concept is to minimize the
cost of the project, subject to the project in the specified time frame.
Keywords: investment project, coal mining
company, criterion, value

Виробнича потужність вугледобувного
підприємства забезпечується кількістю діючих
очисних вибоїв і навантаженням на них. Відтворення потужності забезпечується перманентною підготовкою нових очисних вибоїв. Організація підготовки кожного очисного вибою
представляє собою самостійний інвестиційний
проект з лімітованим терміном реалізації і обмеженим розміром інвестицій.
Підготовка нових очисних вибоїв, панелей, горизонтів – це комплексна система проектування і реалізації стратегії стійкої роботи
вугледобувного підприємства, що заснована на
цільовому напрямку відтворення потужності в
заданих горно технічних умовах (схеми розкриття, технологічної схеми підготовки, системи розробки, фактори зовнішнього і внутріш-

нього маркетингового середовища).
В організації підготовки очисного вибою
провідну роль відіграє тривалість проведення
гірничих виробок, доля яких в тривалості реалізації інвестиційного проекту складає 70%. На
тривалість проведення гірничих виробок впливає: технологічна схема підготовки, нормативні швидкості проведення, горно технічні і горно геологічні фактори, одночасність підготовки і відпрацювання очисних вибоїв, транспортні комунікації і інші фактори.
Тому при плануванні відтворення потужності вугледобувного підприємства необхідно чітко сформулювати:
- поставлену мету: підготувати очисні
вибої к заданому терміну, мінімізувати витрати
на інвестиційний проект, оцінити ризик виконання проекту к заданому терміну, залучити
додаткові інвестиції;
- встановити контрольні параметри інвестиційного процесу;
- визначити засоби управління проектом;
- виявити ключові фактори загроз виконання проекту в заданий термін;
- сформулювати вимоги до інформаційного забезпечення управління проектом у ході
його реалізації;
- обґрунтувати метод і критерій оцінки
ефективності інвестиційного проекту.
У процесі розробки інвестиційного проекту не завжди є змога передбачити якісні виміри факторів внутрішньої і зовнішньої середи,
що обумовлює відхилення швидкості проведення гірничих виробок від планових як в більшу, так і в меншу сторони. Відхилення в більшу сторону швидкості проведення гірничої
виробки від нормативної обумовлено зміною
технології проведення, складу прохідницької
бригади, впливом ефекту досвіду, зміною режиму роботи підприємства. Відхилення в меншу сторону супроводжуються проявом випадкових факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Звідси слід зробити висновок про необхідність управління інвестиційним процесом відтворення потужності вугледобувного підприємства.
Управління інвестиційним проектом може бути ефективним за таких умов:
- в інвестиційних проектах чітко сформульована кінцева мета;
- на підприємстві є інформаційна система контролю за ходом реалізації проекту;
- міра економічної відповідальності за
виконання дорученої роботи в заданий термін;
- міра мотивації відповідальності за до-
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ручену ділянку інвестиційного процесу;
- є чіткі межі можливих ініціативних рішень;
- виконавець інвестиційного процесу повинен знати міру відповідності за рішення, що
прийняті. Це те, на що він не може піти заради
досягнення поставленого перед ним завдання.
Усі ці питання на сьогоднішній день є
дуже актуальними для вугільної галузі, тому
що лише дотримання цих умов забезпечить
ефективне управління інвестиційним проектом.
Дослідженню питання своєчасної підготовки очисного забою вугледобувного підприємства приділяється значна увага у працях радянських і українських вчених. Дослідження
питань зниження вартості процесів відтворення на вугледобувних підприємствах, питанню
пошуку резервів скорочення тривалості будівництва і реконструкції шахт, обґрунтуванню
необхідності ефективного використання ресурсів у вугільній галузі здійснюють такі вчені, як
Ф.І. Євдокимов, А.Т. Кучер, М.П. Зборщик [4],
І.В. Петенко, В.А. Кучер [7], О.М. Алимова [1].
У роботах В.М. Воробйова [3], М.І. Іванова,
Ф.І. Євдокимова [5] розглядаються питання
розробки та використання сітьових методів
планування і управління на вугільних шахтах.
Вугільні шахти Донбасу в якості об’єкта інвестування, а також основні методи підготовки
інвестиційного проекту розглядалися в роботах О.І. Амоші [2] і І.В. Липсиці [6]. Аналіз
публікацій [1-7] дозволяє зробити висновок,
що проблема дуже давно хвилює вчених та
економістів. Результати даних досліджень в
основному спрямовані на вдосконалення питання скорочення термінів будівництва і реконструкції шахти, а також підготовки нових горизонтів. Але планування часових параметрів
підготовки нового очисного вибою залишаються недостатньо вивчені. Тому підготовка
нового очисного забою повинна розглядатися
як окремий інвестиційний проект. Виконання
цієї задачі потребує нової концепції управління інвестиційним проектом, що дозволятиме
підготовку очисного забою в заданий термін
при умові мінімізації вартості проекту.
Мета статті – обґрунтування та розробка концепції управління інвестиційним проектом вугледобувного підприємства в період
його реалізації. Критерієм концепції є мінімізація вартості проекту при дотриманні умов
виконання проекту в заданий термін.
Відтворення потужності вугледобувного
підприємства є перманентне відтворення лінії
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очисних вибоїв. Кожний очисний вибій – це
самостійний
інвестиційний
проект.
ДП «Донецький науково-дослідний вугільний
інститут» для конкретних гірничо-геологічних
умов розроблені типові технологічні схеми підготовки очисних вибоїв і технологічні схеми
проведення гірничих виробок механізованим
способом.
Доцільність використання таких схем обґрунтована для шахт, виробнича потужність
яких забезпечується підготовкою одного очисного вибою. Тут доречно планування організації гірничих робіт за допомогою графіків
Г. Гантта. Проте для крупних шахт, виробнича
потужність яких забезпечується одночасною
роботою, а отже і одночасною підготовкою декількох очисних вибоїв, таке планування має
ряд суттєвих недоліків:
в календарному плані розвитку гірничих
робіт не знаходить відображення взаємозалежність і взаємозумовленість очисного вибою, що
відпрацьовується і підготовлюється відповідно;
програми розвитку гірничих робіт розробляються на основі нормативних (планових)
швидкостей проведення гірничих виробок, що
не дозволяє врахувати вплив якісних змін факторів зовнішнього і внутрішнього середовища
на швидкості проведення виробок, які, як правило, и визначають тривалість підготовки очисних вибоїв;
незбалансованість термінів відпрацювання підготовки і термінів підготовки очисних вибоїв обумовлює економічні збитки в роботі підприємства.
Все це потребує вдосконалення організації планування відтворення потужності крупних вугледобувних підприємств.
Одним із напрямів удосконалення організації планування відтворення потужності вугледобувного підприємства можна розглядати
підготовку нового очисного забою як цільову
підготовку, що представлена у формі інвестиційного проекту, що складено у формі сітьової
моделі. Проект підготовки очисного забою в
цьому випадку має ряд переваг:
1. Проект підготовки очисного вибою
розглядається як самостійний суб’єкт інвестиційного процесу, що має чітко заданий початок
і закінчення робіт.
2. При складанні проекту є можливим
строго контролювати і коректувати хід інвестиційного процесу.
3. В ході інвестиційного процесу є можливість врахувати вплив випадкових факторів
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на відхилення реальних термінів виконання
окремих робіт від намічених при плануванні.
4. Планування інвестиційного процесу в
формі сітьової моделі дозволяє оптимізувати
проект за вартістю, а також оцінити ризики.
Проте застосування сітьового планування потребує наявності додаткової інформації,
яка необхідна для розрахунку параметрів сітьової моделі.
Основним параметром моделі є критичний шлях, довжина якого визначає тривалість
реалізації проекту. Вихідною інформацією для
розрахунку критичного шляху служить тривалість виконання окремих робіт. Сітьова модель
складається з двох частин: безліч робіт і безліч
подій.
Роботи розрізняють трьох видів:

- дійсні роботи, які для свого виконання
потребують витрат часу і ресурсів (людських,
фінансових);
- роботи очікування, що потребують виконання тільки витрат часу;
- фіктивні роботи, що відображають залежність між окремими процесами.
Події показують моменти початку і закінчення робіт.
Сітьова модель формується у вигляді
орієнтованого графіку, на якому роботи відображають спрямованими дугами, а події –
окружностями. Сітьовий графік має одну початкову і одну кінцеву події (рис. 1): q1-2, q1-3, q2-3,
q2-4, q3-4 – є підмножина робіт; 1,2,3,4 – підмножина подій; 1 – початкова подія, 4 – кінцева
подія.

Рис. 1. Ілюстративний сітьовий графік
- верхній сектор події – номер події;
- лівий сектор – ранній термін завершення події;
- правий сектор – пізній термін завершення події;
- нижній сектор – повний резерв часу для
завершення події.
Часові параметри сітьового графіку розраховуються за відомими формулами [3, с. 7285].
Згідно рис. 1, довжина критичного шляху дорівнює 10. На критичному шляху лежать
роботи q1-2, q2-3, q3-4.
Стосовно сітьових моделей відтворення
потужності вугледобувних підприємств термін
виконання робіт визначає час спорудження
гірничих виробок, до якого належить термін
проходки і час монтажних і демонтажних робіт. Термін гірничопрохідницьких робіт залежить від довжини виробки і швидкості прохід-

ницьких робіт. В якості швидкості прохідницьких робіт можуть бути прийняті нормативна
чи оптимальна швидкість проходки гірничих
виробок.
Відносно складних інвестиційних проектів, зі значною кількістю паралельних і послідовних робіт у сітьовій моделі, визначення довжини критичного шляху виконується за допомогою програмного забезпечення.
У ході реалізації інвестиційного проекту
тривалість проекту відтворення потужності вугледобувного підприємства реальна швидкість
проведення гірничих виробок може відрізнятися від нормативної (планової), що може викликати загрозу несвоєчасної підготовки очисного
забою і обумовлений ним економічний збиток.
Для уникнення цих збитків або визначення їх
мінімальних значень необхідно в ході реалізації проекту скорегувати швидкість проведення
окремих виробок з мінімальним збільшенням
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додаткових витрат.
Механізмом такого корегування і є
управління інвестиційним проектом в ході його реалізації. Механізм управління представлено блок-схемою, що наведена на рис. 2. Він
складається з таких етапів:
Етап 1. Обґрунтування цілі і організації
інвестиційного проекту відтворення потужності вугледобувного підприємства. Такими формами можуть бути:
реконструкція підприємства;
підготовка нового горизонту;
підготовка панелі;
підготовка очисного забою.
Кожна з названих технологічних схем
потребує відповідної інформації для розробки
сітьової моделі проекту.
Етап 2. Формування сітьової моделі проекту.
Сітьова модель складається з двох підмножин: послідовних і паралельних робіт, що
виконуються. Для їх розподілу складається матриця або таблиця за загальноприйнятою методикою.
Складена таким чином сітьова модель
проекту дозволяє розрахувати тривалість і вартість реалізації інвестиційного проекту відтворення потужності вугледобувного підприємства. Для цього необхідна вихідна інформація о
швидкості проведення кожної гірничої виробки, можливий діапазон її зміни, довжина виробки, вартість проведення 1 м при різних значеннях швидкості, фактори, що впливають на
швидкість і вартість проходки. При складанні
сітьового графіка події нумеруються згідно з
послідовністю їх прояву, обумовленими технічними процесами.
Розрізняють декілька видів сітьових моделей:
- детерміновані сітьові моделі, в яких
структура і тривалість виконання робіт задані
однозначно;
- детерміновані сітьові моделі за структурою і с індикативними оцінками часу виконання робіт;
- стохастичні сітьові моделі, в яких структура її тривалості виконання робіт задані с вірогідними оцінками.
Стохастичні сітьові моделі використовуються в тому випадку, коли при розробці
проекту має місце висока ступінь невизначеності.
При розробці інвестиційних проектів відтворення потужності вугледобувного підприємства доцільно розглядати сітьові моделі з
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детермінованою структурою графіка виконання робочих процесів і наявністю невизначеності в оцінці тривалості проведення гірничих виробок. В цьому випадку швидкість проведення
гірничих виробок слід розглядати як випадкову величину з деяким розподілом в обмеженому діапазоні, обумовленим впливом випадкових факторів. Детерміновані сітьові моделі з
вірогідними оцінками тривалості виконання
робіт доречні при розробці складних стратегічних проектів. При розробці і управлінні інвестиційними проектами підготовки очисних забоїв вихідна інформація більш достовірна. Тому при розробці інвестиційного проекту підготовки очисних забоїв може використовуватися
детермінований підхід як для складання сітьової моделі, так і для визначення тривалості виконання робіт.
Етап 3. Розрахунок параметрів сітьового
графіка. Основним параметром сітьової моделі
є критичний шлях. Довжина критичного шляху
вимірюється в одиницях часу і характеризує
мінімально можливу тривалість реалізації проекту. Критичний шлях визначає роботи, які на
ньому знаходяться. Критерієм віднесення робіт
до критичних є відсутність резерву часу при їх
виконанні.
Стосовно сітьової моделі підготовки
очисного забою, критичний шлях складають
гірничі виробки. Тривалість їх проведення визначають гірничо-технологічні фактори:
- технологічна схема;
- довжина виробки;
- склад прохідницької бригади;
- швидкість проведення.
Ключовим фактором для визначення довжини критичного шляху є швидкість і кількість гірничих виробок, що лежать на критичному шляху. Мінвуглепром України своїм Наказом №7 від 20.01.2007 р. затвердив
СОУ 10.1.00174131.004-2006 «Підземні гірничі
виробки вугільних шахт. Правила виконання
робіт», де вказані нормативні технічні швидкості проведення гірничих виробок для буровибухового і комбайнового способів [8]. Саме ці
швидкості рекомендовані для використання
при розробці інвестиційних проектів.
Етап 4. Розрахунок довжини критичного
шляху за загальноприйнятою методикою.
Етап 5. Зіставлення розрахункового значення критичного шляху Тр з заданим Тs. Порівняння може дати два варіанта:
- розрахункове значення довжини критичного шляху задовольняє заданому (Тр≤Тs). Розрахунки зупиняються;
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- розрахункове значення перевищує за-

дане (Тр≤Тs ). Розрахунок продовжується.
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Рис. 2. Блок-схема алгоритму оптимізації критичного путі
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Етап 6. Визначаються технічно допустимі значення швидкостей проведення гірничих
виробок критичного шляху. Їх значення (Vijmax
>Vijн) можуть бути отримані на основі аналізу
статистики гірничопрохідницьких робіт у аналогічних умовах або через аналіз можливостей
технологічної схеми проведення кожної виробки. Визначається допустиме скорочення тривалості реалізації проекту виходячи із можливості збільшення швидкості проведення гірничих виробок критичного шляху.
Етап 7. Обґрунтування критерію метода
оптимізації критичного шляху сітьової моделі
виходячи із мінімуму додаткових витрат.
Етап 8. Ранжування виробок критичного
шляху по критерію вартісної еластичності темпів зростання додаткових витрат відносно
темпів зросту швидкості проходки.
Значення критеріального показника визначається розрахунком відносних темпів зростання додаткових витрат і швидкості проходки виробки. Коефіцієнт еластичності розраховується за формулою (1):
,

(1)

де С(Vijmax), C (Vijmin) – відповідно вартість проведення 1 м гірничої виробки при максимальній і нормативній швидкостях.
Визначення вартості проведення гірничої виробки від швидкості проведення розраховується по кореляційним моделям або на основі складання кошторису витрат.
Етапи 9-12 – відображають розроблений
алгоритм оптимізації скорочення тривалості
реалізації інвестиційного проекту по критерію
мінімізації додаткових витрат. Етапи 9-12 виконуються у декілька шагів.
Шаг 1. Визначається довжина критичного шляху із умови, що перша у ранговій черзі
виробка буде проводитись з максимальною
швидкістю.
Шаг 2. Зіставляється нова довжина критичного шляху з заданим. Якщо розрахована
величина довжини критичного шляху менше
заданого, оптимізація закінчується. В протилежному випадку переходять до скорочення
тривалості другої виробки у ранговій сукупності виробок. Знову розраховується довжина
критичного шляху, яка зіставляється з заданою. Оптимізація моделі продовжується до
скорочення розрахованої довжини критичного
шляху до рівня заданого.
Етап 14. Прийняття рішення об ефектив-
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ності розглядає мого варіанту інвестиційного
проекту.
Розрахований по нормативній швидкості
проведення гірничих виробок інвестиційний
проект слід розглядати як детерміновану величину, що не схильна впливу невизначеності
вихідної інформації.
У реальних умовах на швидкість проведення виробок впливають фактори невизначеності як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. По різним причинам кількісно оцінити вплив цих факторів на термін реалізації неможливо. Але їх прояв уникнути не завжди
вдається. До таких чинників відносять:
- кількість очисних забоїв, що одночасно
підготовляються;
- схема провітрювання забоїв;
- транспортні внутрішні потоки;
- технологічна схема підготовки очисного забою;
- рівень зносу прохідницької техніки;
- кваліфікаційний склад прохідницької
бригади;
- газоносність пласта і інші не менш важливі фактори.
Тому швидкість проведення гірничих
виробок, що прийнята в проекті, слід розглядати не як детерміновану величину, а як очікувану. У реальних умовах вона може відрізнятися
від прийнятої в проекті як в більшу, так і меншу сторони. Величина відхилень може бути
формалізована у вигляді кореляційних рівнянь.
Аналіз досвіду використання стохастичних моделей планування інвестиційних процесів дозволяє зробити слідуючи твердження:
1. Закон розподілу часу виконання робіт
моделі приймається одним для всіх робіт.
2. В якості типового рекомендується закон бета-розподілу.
Головним параметром сітьової моделі є
критичний шлях. Його довжина розраховується за загальноприйнятою у світовій практиці
методикою.
Представляючи інвестиційний проект
підготовки нового очисного забою у формі сітьової моделі, її критичний шлях складають
гірничі виробки, послідовність проведення
яких визначає технологічна схема. Довжину
критичного шляху сітьової моделі визначить
тривалість проведення виробок, яка, в свою
чергу, визначається з урахуванням наступних
параметрів:
технологічна схема проведення виробок;
довжина виробок;
швидкість проведення.
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Довжина проведення гірничої виробки є
детермінованою величиною.
Для шахт Донбасу в технологічних схемах підготовки очисних вибоїв рекомендується
мінімальні нормативні швидкості гірничих виробок розраховувати за формулою (2)
[9, с. 19]:
,

(2)

де Vм – мінімальна швидкість проведення
гірничої виробки, м/міс.;
Vн – нормативна швидкість проведення,
м/міс.;
nд – кількість робочих днів у місяці;
– витрати на 1 м
проведення вироботки за елементами собівартості: заробітна платня, амортизація, електроенергія, грн./м. Проте при реалізації інвестиційних проектів підготовки очисних забоїв фактичні швидкості проведення гірничих виробок
під впливом різних чинників відхиляються як
від планових, так і від нормативних і в меншу
чи в більшу сторони.
При такому методологічному підході
тривалість реалізації інвестиційного проекту,
що планується, може розглядатися як нечітке
трикутне число, що складається з трьох значень:
1) мінімальна, що розраховується виходячи із максимальних швидкостей проведення
гірничих виробок, Тmin;
2) планова, що розраховується виходячи
із планових швидкостей проведення виробок
критичного шляху, Tпл;
3) максимальна, що розраховується із
мінімальних швидкостей проведення гірничих
виробок критичного шляху, Tmax.
В цьому випадку термін підготовки очисного вибою, що планується, потребує оцінки
його надійності, економічної оцінки можливого ризику своєчасного введення в експлуатацію нового очисного забою.
Інвестиційний проект відтворення потужності вугледобувного підприємства має ряд
своїх особливостей, свої чинники невизначеності. Тому для оцінки ризику виконання інвестиційного проекту відтворення потужності
вугледобувного підприємства у заданий термін
може бути використано комплексний підхід,
що засновано на використанні неокласичної
теорії ймовірностей і теорії нечітких множин.
Щільність розподілу нечіткого трикут-

ного числа буде розрахована за формулою (3):
(3)

де Тн – нормативна тривалість реалізації
інвестиційного проекту, що розраховується із
нормативних швидкостей проведення гірничих
виробок критичного шляху.
Формула (3) може бути використана в
тому випадку, якщо плановий параметр належить до однорідної вибірки, а події, що аналізуються – репрезентативні. Інвестиційний проект відтворення потужності конкретного вугільного підприємства слід розглядати як унікальну подію, що не має аналогів. Її параметри
визначаються під впливом різних факторів
внутрішньої і зовнішньої середи. Формула (3)
розроблена на основі використання методологічних підходів, що запропоновані класичною
теорією ймовірностей. Але розглядати інвестиційний проект вугледобувного підприємства
в якості суб’єкта генеральної сукупності недоречно. Все це потребує розробки нового методологічного підходу до оцінки впливу факторів невизначеності на планові параметри терміну і вартості інвестиційного процесу.
Запропонований методологічний підхід
управління реалізацією інвестиційного проекту
дає змогу забезпечити своєчасну підготовку
очисного забою з мінімальними додатковими
витратами. Одними із підходів до оцінки ризику інвестиційного проекту, що засновано не
тільки на статистиці, але і на науковотехнічній обґрунтованості рішень, що приймаються, є теорія нечітких множин. Тому метою подальших досліджень є розробка рекомендацій щодо оцінки ризику реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності.
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Удосконалено науково-методичний підхід
до вирівнювання грошових потоків у процесі розвитку підприємства на основі обрання оптимальної форми зовнішнього фінансування, що дозволяє мінімізувати фінансові витрати підприємства та упорядкувати платежі і надходження коштів. Розкрито напрями використання інвестицій за джерелами їх формування у процесі
розвитку діяльності, обґрунтовано використання запропонованого критерію вибору форми за-

лучення позикового капіталу, визначено зміст і
етапи вирівнювання грошових потоків підприємства у процесі розвитку за умов інвестування
коштів.
Ключові слова: розвиток, промислове підприємство, вугільні шахти, інвестування, вирівнювання грошових потоків, фінансування
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В.А. Харченко, А.А. Кравченко
Управление денежными потоками в процессе
развития предприятия
Усовершенствован научно-методический
подход к выравниванию денежных потоков в
процессе развития предприятия на основе выбора оптимальной формы внешнего финансирования, что позволяет минимизировать финансовые
затраты предприятия и упорядочить платежи
и поступления средств. Раскрыты направления
использования инвестиций по источникам их
формирования в процессе развития деятельности, обосновано использование предложенного
критерия выбора формы привлечения заемного
капитала, определены содержание и этапы выравнивания денежных потоков предприятия в
процессе развития в условиях инвестирования
средств.
Ключевые слова: развитие, промышленное
предприятие, угольные шахты, инвестирование,
выравнивание денежных потоков, финансирование
V.A. Kharchenko, A.A. Kravchenko
Managing cash flow in the process of enterprise
development
Improved scientific and methodical approach
to equalization of cash flows during the development
of the enterprise on the basis of selection of the optimal form of external financing that allows businesses to minimize financial costs and streamline
payment and receipt of funds. Disclosed uses of investments by source of their formation in development activities, justified the use of the proposed criterion to choose the form of attracting debt capital,
defined the content and alignment steps cash flows
of the company in the development process in terms
of investing.
Keywords: development, manufacturing plant,
coal mines, investment, the alignment of cash flows,
financing

Кризові явища і їх наслідки, післякризові
спроби досягнення втрачених позицій, відновлення виробництва, поновлення втрачених і
пошук нових ділових зв’язків довели, що без
стійкої, надійної системи управління розвитком промислового підприємства як протидії
негативним коливанням у економічній, фінансовій, політичній, соціальній, екологічній сферах неможливо встояти і забезпечити рентабельне функціонування. Виконання цілей і завдань стратегічного управління розвитком
промислового підприємства є однією з умов
ефективного ведення господарської діяльності,
проте непередбачувана дія зовнішніх факторів
руйнівного характеру вимагає створення такої

системи управління розвитком, яка б не допустила дефіциту коштів, забезпечила достатність
грошових потоків у різні проміжки часу при
реалізації проектів інвестиційної спрямованості. Ефективне управління грошовими потоками
у процесі інвестування є важливою складовою
досягнення цілей розвитку промислового підприємства як у поточному, так і перспективному періодах господарювання. Тому актуальним
є дослідження грошових потоків і напрямів
управління ними при реалізації інвестиційних
проектів у контексті розвитку підприємства у
складних умовах не тільки для активізації ділової активності, але й для здійснення звичайної діяльності.
Проблемі управління розвитком промислового підприємства
присвячено праці
О.О. Курносової,
М.М. Лепи,
Р.М. Лепи,
Л.В. Потрашкова, О.І. Пушкаря, О.В. Раєвнєвої, А.В. Сидорової, Н.В. Цопи [8; 11; 12; 15;
19]. Вченими-економістами відмічається важливість моделювання процесів управління розвитком, що забезпечує його чітко визначену
спрямованість [8; 11]; підкреслюється тісний
зв’язок між розвитком, інвестуванням та впровадженням інновацій [15; 19]; розкривається
місце розвитку підприємства у системних дослідженнях [12]. Вирішенням проблеми удосконалення управління грошовими потоками підприємств ґрунтовно займалися такі дослідники, як І.О. Бланк, Л.О. Лігоненко, В.П. Савчук,
Г.В. Ситник, О.М. Сорокіна [4; 9; 14; 16]. У
роботах І.О. Бланка подано теоретичне висвітлення завдань щодо оптимізації грошових потоків, щодо складання програми управління
грошовими
потоками
підприємств
[4].
Л.О. Лігоненко і Г.В. Ситник досліджено
управління грошовими потоками у розрізі основних функцій менеджменту підприємств [9].
Докладно вивчено питання аналізу і моделювання грошових потоків [14; 16].
Дослідження розвитку підприємств вугільної промисловості знайшли відображення у
працях О.І Амоші, В.Н. Болбата, Ю.З. Драчука,
Е.Д. Дубова, І.В. Косарева, І.М. Кочешкової,
Г.Л. Майдукова, Л.Л. Стариченка, Н.В. Трушкіної,
І.А. Фесенко,
Д.Ю. Череватського
[1; 5; 6; 10; 17], в яких розкрито шляхи розвитку, управління потенціалом і ефективністю
праці [17], інвестиційну привабливість вугільних підприємств як своєчасне повернення фінансової допомоги [5; 10], напрями інноваційного розвитку (технічне переоснащення, розробка нових технологій, підвищення якості вугілля тощо) [1; 6]. Однак досягнуті науково-
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практичні доробки потребують подальшого
удосконалення у частині розкриття процедур
вирівнювання грошових потоків при залученні
коштів для забезпечення розвитку господарської діяльності.
Мета дослідження полягає у розробці
науково-методичного підходу до вирівнювання
грошових потоків у процесі управління ними в
умовах забезпечення розвитку підприємства.
Залучення коштів для фінансування розвитку операційної діяльності будь-якого підприємства здійснюється відповідно до розроблених і прийнятих до виконання таких основних стандартних документів, як бізнес-план
або інвестиційний проект. У цих планових документах обґрунтовується стратегія розвитку
підприємства, що передбачає підтримку або
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підвищення ефективності його діяльності. Основою складання будь-якого плану розвитку є
базова (основна) стратегія, що визначає перспективи подальшого функціонування підприємства та задає основні пріоритети в управлінні грошовими потоками.
Збільшення обсягу виробництва у процесі розвитку діяльності пов’язане з фінансуванням різних напрямів вкладення коштів. У
зв’язку з цим в окремі моменти чи періоди часу виникає особливо гостра потреба у зовнішніх запозиченнях. На рис. 1 наглядно продемонстровано динаміку частки інвестицій за даними одного з розроблених авторами роботи
інвестиційних проектів для типової вугільної
шахти.

Рис. 1. Динаміка частки інвестицій відносно їх середньої величини
Середня величина інвестицій, що потрібні для реалізації цього проекту, дорівнює
одиниці. Із наведених на рис. 1 даних видно,
що у 3-му місяці інвестиції більше середньої
величини на 60%, а у 10-му місяці – у 7,5 разів;
у інших місяцях інвестиції складають 25-35%
від їх середньої величини. Подана на рис. 1
динаміка інвестиційних витрат демонструє нерівномірність формування грошових потоків і
свідчить про необхідність їх вирівнювання.
Оскільки потреба в інвестиціях протягом
певного періоду різна, то варто визначитися із
джерелами їх формування у рамках інвестиційного проекту. Джерела формування інвестицій і цілі, на які вони використовуються,
представлено у табл. 1.
В умовах дефіцитності коштів для знач-

ної частини промислових підприємств, у тому
числі більшості вугільних шахт, найбільш розповсюдженим джерелом формування капітальних вкладень є залучення позикових коштів.
При залученні зовнішніх ресурсів потрібно обрати оптимальну форму зовнішнього фінансування, яка б мінімізувала витрати щодо їх
використання при вирівнюванні грошових потоків. Однак, наприклад, при придбанні гірничошахтного обладнання запропоновано залучати або кредитні кошти, або оформлювати лізингову угоду.
У процесі проведеного дослідження на
основі аналізу форм зовнішнього фінансування
інвестиційних проектів промислових підприємств запропоновано використовувати критерій
вибору форми залучення позикового капіталу.
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Таблиця 1
Напрями використання інвестицій за джерелами їх формування у процесі розвитку
діяльності
Джерела формування інвестицій

Напрями використання інвестицій
Придбання обладнання, закупівля необхідних матеріалів за договором купівліпродажу; проведення гірничих виробок за рахунок власних ресурсів,
здійснення будівельних робіт (наприклад, підготовка нового горизонту – для
шахт) за договором виконання робіт гірничо-будівельними організаціями

1. Власні кошти

Власні кошти використовуються для здійснення первісного внеску відповідно
до договору купівлі-продажу обладнання або виробничих запасів, відповідно
2. Власні і
до лізингової угоди або договору виконання робіт; позикові кошти залучаютьпозикові кошти
ся для фінансування капітальних вкладень за кредитним (комерційним,
фінансовим) договором, договором лізингу
Фінансування конкретних вкладень за інвестиційним проектом (будівельних
3. Позикові кошти робіт і проведення гірничих виробок, поповнення оборотних активів, придбання обладнання) з укладанням кредитного або лізингового договору
Під критерієм авторами роботи визначено процентну ставку, за якою залучаються ресурси. Виходячи із відомої залежності між теперішньою і майбутньою вартістю грошей у
часі [7, c.356], зазначений показник рекомендується розраховувати наступним чином:
, (1)
де r – річна процентна ставка, за якою
фінансуються капітальні вкладення на придбання обладнання, %;
Bo – вартість обладнання, грн.;
Bп – витрати із залучення позикового капіталу протягом періоду обслуговування позикового капіталу, грн.;

Bз – загальні витрати з придбання обладнання протягом періоду обслуговування позикового капіталу, грн.;
n – кількість місяців (років) обслуговування позикового капіталу.
Сутність показників, що визначають
критерій r для різних форм зовнішнього фінансування подано у табл. 2.
Більш привабливою вважається та форма
зовнішнього фінансування інвестиційного проекту, за якою критерій r буде найменшим. Слід
зауважити, якщо період і частота сплати за
кредитними ресурсами і лізинговими платежами є різними, то витрати щодо залучення коштів необхідно дисконтувати до одного періоду,
наприклад, до моменту залучення коштів.

Таблиця 2
Сутність показників, що визначають критерій r за формами зовнішнього фінансування

Найменування показників
1
Вартість обладнання (Bo)

Інтерпретація показників за формами зовнішнього
фінансування:
кредит (фінансовий
прямий фінансовий
і товарний)
лізинг
2

3

вартість обладнання відпо- вартість обладнання відвідно до договору купівлі- повідно до лізингового
продажу
договору

Витрати із залучення позикового капіталу протягом періоду обслуговування процентні платежі
позикового капіталу (Bп)
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Продовження таблиці 2
1

2

3

Загальні витрати з придбання обладзагальний розмір залучених загальний розмір коштів із
нання протягом періоду обслуговуванкредитних ресурсів
залучення об’єкту лізингу
ня позикового капіталу (Bз)
Кількість місяців (років) обслуговування позикового капіталу (n)

період, на який оформлено період
використання
кредитний договір
об’єкту лізингу

При виборі оптимальної форми зовнішнього фінансування інвестиційних проектів
важливо враховувати фінансові умови,
пов’язані із залученням і поверненням ресурсів:
– розмір виплат (оскільки вільних коштів
має бути достатньо для сплати процентів і необхідного розміру боргу за кредитом на певний момент часу);
– період зовнішніх запозичень, що впливає на розмір процентної ставки (чим більше
період кредитування, тим на більш довгий термін підприємство є фінансово залежним);
– періодичність сплати боргу (схема погашення боргу може бути щомісячною, щоквартальною тощо);
– наявність і величину одноразових виплат (страхових платежів, комісійних винагород тощо);
– наявність і величину первісного внеску
і спроможність його сплатити за рахунок власних коштів;
– можливість дострокового погашення
запозичених коштів;
– методи нарахування процентних платежів (схеми простих і складних процентів).
Також слід зазначити, що в економічній
практиці при оптимізації управління зовнішніми коштами у процесі реалізації інвестиційного проекту за критерії оптимальності приймаються такі показники, як:
–
чистий приведений дохід [3], при
цьому наголошується, що задача максимізації
цього доходу еквівалентна задачі мінімізації
приведеної вартості потоків платежів;
–
чистий
дисконтований
дохід
[2; 13].
З урахуванням вищезазначеного з метою
більш ґрунтовного вибору форми зовнішнього
фінансування проекту за критерії обрання форми залучення коштів при реалізації стратегії
зростання обсягів виробництва можна прийняти значення таких показників, як чиста сучасна
вартість інвестиційного проекту (NPV), внутрішня норма рентабельності (IRR) і термін

окупності проекту (Т). При цьому до реалізації
приймається проект з найбільшими значеннями NPV і IRR та найменшим строком окупності
інвестиційних ресурсів (Т).
Отже, у разі зовнішнього залучення коштів одноразова виплата усієї вартості обладнання замінюється на більш менші виплати –
витрати з повернення боргу, які розтягнуто у
часі. Фактичні власні витрати підприємства з
придбання обладнання у період освоєння інвестицій не будуть дорівнювати розміру необхідних інвестиційних вкладень (вартості обладнання), а складатимуться із витрат щодо залучення зовнішніх ресурсів або дорівнюватимуть нулю (при наявності пільгового періоду
щодо сплати боргу), що призведе до вирівнювання грошових потоків за обсягом і у часі.
Безпосередньо процес вирівнювання
грошових потоків промислових підприємств
при реалізації інвестиційних проектів представлено на рис. 2.
У цілому можна зазначити, що вирівнювання грошових потоків промислових підприємств при залученні ресурсів для реалізації інвестиційних проектів у процесі забезпечення
розвитку діяльності зводиться до того, щоб задовольнити потребу підприємства у коштах,
яких не вистачає для реалізації проекту у певний період часу на основі використання оптимальної форми зовнішнього фінансування за
кожним напрямом фінансування інвестиційних
проектів – здійснення будівельних робіт, придбання обладнання і поповнення оборотних
активів. При цьому на величину від’ємного
грошового потоку, який також може бути
спричинений отриманням збитків, залучаються
кошти інвестора [19].
Процедуру вирівнювання грошових потоків у процесі розвитку підприємства за умов
інвестування можна звести до таких етапів:
1) визначення розміру необхідних зовнішніх інвестицій, які дорівнюють величині
від’ємного грошового потоку, отриманого у
певний проміжок часу;
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Від’ємний грошовий потік у n-му місяці
Використання власних коштів, отриманих у попередні періоди

Залучення зовнішніх інвестицій:

на усю суму від’ємного
грошового потоку у n-му
місяці

на суму від’ємного грошового потоку у n-му
місяці, зменшену на величину вільних коштів з
попередніх періодів

Обґрунтування вибору форми зовнішнього фінансування в умовах
господарювання, що склалися

Складання плану грошових потоків з урахуванням витрат з обслуговування боргу
Рис. 2. Вирівнювання грошових потоків при інвестуванні
2) зменшення розміру зовнішніх інвестицій на величину позитивних грошових потоків – вільних власних коштів (за їх наявністю),
отриманих у попередній період;
3) складання плану грошових потоків у
місячному розрізі з урахуванням усіх надходжень і відтоків коштів у процесі залучення загальних інвестиційних ресурсів з урахуванням
оптимальної форми фінансування, у тому числі
витрат, пов’язаних із зовнішніми запозиченнями.
Отже, у процесі освоєння інвестиційних
ресурсів, чисті грошові потоки більшості промислових підприємств будуть дорівнювати нулю, оскільки проекти щодо зростання обсягів
виробництва (реконструкція, технічне переоснащення, модернізація) фінансуються переважно із зовнішніх джерел, особливо в умовах
вугільних шахт. Запропонований науковометодичний підхід до вирівнювання грошових
потоків підприємства дозволяє упорядковувати
платежі і надходження коштів і базується на
обранні оптимальної форми зовнішнього фінансування. Оптимізація зовнішніх запозичень
призводить до мінімізації фінансових витрат,
які пов’язані з інвестуванням у процесі досягнення встановленої мети розвитку промислового підприємства.
У подальших дослідженнях потребує
розв’язання проблема методологічного забезпечення системи стратегічного управління розвитком промислових підприємств.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ
Проведено маркетингові дослідження ринку фармацевтичних препаратів. Досліджено
динаміку місткості ринку фармацевтичних препаратів за 2004-2013 рр., розраховано та проаналізовано його основні показники, динаміку
питомої ваги аптечних продажів в загальному
обсязі аптечних продажів по областях України
за 2007-2009 рр. та 2012-2013 рр. Здійснено аналітичні дослідження структури суб’єктів ринку
фармацевтичних
препаратів.
Узагальнено
отримані результати проведених досліджень та
розроблено рекомендації для покращення діяльності суб’єктів ринку фармацевтичних препаратів.
Ключові слова: маркетингові дослідження, ринок фармацевтичних препаратів, показники ринку фармацевтичних препаратів, аптеки,
аптечні продажі, суб’єкти ринку фармацевтичних препаратів
Е.В. Крикавский, Н.С. Косар, Н.С. Питуляк
Маркетинговые исследования тенденций рынка фармацевтических препаратов
Проведено маркетинговые исследования
рынка фармацевтических препаратов. Исследована динамика емкости рынка фармацевтических препаратов по 2004-2013 гг., рассчитаны и
проанализированы его основные показатели, динамика удельного веса аптечных продаж в общем объеме аптечных продаж по областям Украины за 2007-2009 гг. и 2012-2013 гг. Осуществлены аналитические исследования структуры
субъектов рынка фармацевтических препаратов. Обобщены полученные результаты проведенных исследований и разработаны рекомендации для улучшения деятельности субъектов
рынка фармацевтических препаратов.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, рынок фармацевтических препаратов,
показатели рынка фармацевтических препаратов, аптеки, аптечные продажи, субъекты
рынка фармацевтических препаратов

E. Krykavskyy, N. Kosar, N. Pytulyak
Marketing research of pharmaceutical market
trends
A market research of pharmaceuticals was
made. The dynamic of market capacity pharmaceuticals for years 2004-2013, was calculated and analyzed by its basic parameters, dynamic share of
pharmaceutical sales in total, pharmaceutical sales
by regions of Ukraine between 2007-2009 and 20122013. Analytical study of the structure of objects of
pharmaceutical market was made. Summarize the
results of the research and recommendations for improving the activity of market pharmaceuticals.
Keywords: market research, pharmaceuticals
market, basic parameters pharmaceuticals market,
pharmacies, pharmaceutical sales, market actor’s
pharmaceuticals

В умовах падіння платоспроможного попиту та посилення конкуренції перед
суб’єктами ринку фармацевтичних препаратів
постає необхідність удосконалення своєї діяльності, основні напрями якої можна визначити за допомогою маркетингових досліджень.
Саме вони дозволяють збирати, узагальнювати, систематизувати, аналізувати ринкову інформацію та визначати маркетингові можливості і загрози виробників та посередників на
ринку. На підставі зібраної первинної та вторинної маркетингової інформації підприємства
можуть виявити основні тенденції ринку, перспективні напрями розширення діяльності та
появу нових сегментів ринку, передбачити дії
конкурентів, а також розробити заходи щодо
максимального пристосування своєї діяльності
до змін середовища функціонування та вимог
кінцевих споживачів.
Незважаючи на доведену ефективністьвід використання результатів маркетингових
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досліджень, вітчизняні підприємства, в тому
числі і суб’єкти ринку фармацевтичних препаратів, недостатньо використовують у своїй діяльності ці маркетингові прийоми. Тому сьогодні проведення маркетингових досліджень
повинно бути першочерговим заходом для
них, а їх результати забезпечать формування
стійкого та конкурентоспроможного бізнесу в
майбутньому. Ці обставини обумовлюють актуальність дослідження.
У зарубіжній та вітчизняній спеціалізованій літературі багато уваги приділяється питанням маркетингових досліджень. Зокрема, висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти,
аналізуються та класифікується методи, підходи
та інструменти маркетингових досліджень. Серед зарубіжних науковців важливий внесок в
розвиток теоретичних положень маркетингових
досліджень зробили І. Ансофф, Г. Армстронг,
В. Вонг, Є. Голубков, Ф. Котлер, М. Портер,
Дж. Сондерс, Г. Черчиль [1; 2; 9; 12; 17]. Серед
вітчизняних науковців проблеми маркетингових
досліджень висвітлюють у своїх роботах
С. Гаркавенко, В. Герасимчук, Н. Гончарова,
В. Карпов,
В. Кучеренко,
Є. Крикавський,
А. Старостіна [3; 4; 7; 15]. Серед науковців, що
досліджують проблеми ринку фармацевтичних
препаратів відомі своїми напрацюваннями
Б. Громовик, О. Посилкіна [13; 14]. Незважаючи на велику кількість напрацювань у сфері маркетингових досліджень, немає достатньої кількості наукових напрацювань, що мають прикладний характер. Зокрема, не достатньо досліджені основні тенденції ринку фармацевтичних
препаратів, немає ефективних розробок, що
мають рекомендаційний характер для покращення діяльності суб’єктів ринку фармацевтичних препаратів.
Метою статті є проведення маркетингових досліджень тенденцій ринку фармацевтичних препаратів та розробка прикладних рекомендацій щодо покращення діяльності його
суб’єктів з урахуванням визначених маркетингових можливостей.
В економічно розвинених країнах ринок
фармацевтичних препаратів – один з найбільш
рентабельних і прибуткових. Світовим лідером
за місткістю ринку фармацевтичних препаратів
у грошовому вираженні, яка у 2012 р. складала
234,4 млрд. дол. США і становила 41% від загальної місткості світового ринку, є США. Серед країн-лідерів за обсягами продажів на фармацевтичному ринку у 2012 р. була також
Японія (100,7 млрд. дол. США), Китай
(51,1 млрд. дол. США), Німеччина (36,5 млрд.

дол. США), Франція (26,5 млрд. дол. США),
Бразилія (22,7 млрд. дол. США), Канада
(19,5 млрд. дол. США) [26]. Серед країн СНД
за місткістю фармацевтичного ринку на першому місці – Росія (15,7 млрд. дол. США), на
другому – Україна (3,5 млрд. дол. США), на
третьому – Казахстан (0,86 млрд. дол. США)
[6].
В Україні ринок фармацевтичних препаратів перебуває на етапі розвитку, в той час як
у розвинених країнах світу це один з найприбутковіших ринків. Сьогодні на ньому зареєстровано близько 20 тис. найменувань лікарських засобів, які охоплюють практично усі фармакотерапевтичні групи, здійснюють свою діяльність понад 500 фармацевтичних організацій [8, с. 18]. При цьому за результатами діяльності у першому півріччі 2013 р. лідером за
обсягом роздрібного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні є вітчизняна компанія «Фармак». До п’ятірки лідерів також
увійшли такі компанії як «Берлін-Хемі», «Санофі», «Нікомед» та «Дарниця».
Серед основних тенденцій ринку фармацевтичних препаратів України за останніх
10 років можна відзначити зростання його місткості у грошовому вираженні (рис. 1).
Аналіз рис. 1 свідчить, що протягом
останніх 10 років місткість ринку фармацевтичних препаратів зросла у 7 разів, а найбільший її
приріст спостерігався у 2005 р. (на 36,4% або на
2,0 млрд. грн. до попереднього року) та у
2009 р. (на 35,3% або на 5,3 млрд. грн. до попереднього року). За останні п’ять років місткість
ринку фармацевтичних препаратів України
продовжувала зростати більш швидкими темпами. У 2010 р. вона збільшилася на 15,8%
(3,2 млрд. грн.) до попереднього року і становила 23,5 млрд. грн. Протягом 2011 р. місткість
досліджуваного ринку зросла на 15,7% або
3,7 млрд. грн. і становила 27,2 млрд. грн. У
2012 р. відбулося зростання місткості ринку фармацевтичних препаратів України на 16,5%
(4,5 млрд. грн.) до попереднього року і вона досягла 31,7 млрд. грн. У 2013 р. тенденція до
зростання місткості ринку фармацевтичних
препаратів збереглася: у грошовому вираженні
вона збільшилася на 13,2% (4,2 млрд. грн.) і
становила 35,9 млрд. грн.
Серед країн СНД Україна сьогодні займає перше місце по збільшенню місткості фармацевтичного ринку у грошовому вираженні.
Для порівняння місткість ринку фармацевтичних препаратів США у 2011 р. зросла на 3%, у
2012 р. зменшилася на 2% [26].
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Рис. 1. Динаміка місткості ринку фармацевтичних препаратів України у грошовому та натуральному вираженні за 2004-2013 рр. [складено на основі 19-30]
В Японії у 2011 р. місткість ринку досліджуваних товарів зросла на 6%, у 2012 р. – на
1%; в Китаї у 2011 р. – на 17%, у 2012 р. – на
24%; у Німеччині у 2011 р. і 2012 р. зростала
на 2% кожного року. Місткість ринку фармацевтичних препаратів Франції у 2011 р. не показала зростання, а у 2012 р. спостерігалася тенденція її зменшення на 2%. Найбільший приріст місткості фармацевтичного ринку в останні роки спостерігається в країнах Латинської
Америки. Зокрема в Бразилії місткість ринку
даних товарів у 2012 р. становила
22,7 млрд. дол. США, а її зростання у 2011 р.
та 2012 р. відбувалося у розмірі 19% та 16%
відповідно. У Венесуелі місткість ринку у 2012
р. становила 7,2 млрд. дол. США, а її зростання у 2011 р. та 2012 р. відбувалося у розмірі
35% та 37% відповідно. В Аргентині місткість
ринку фармацевтичних препаратів у 2012 р.
становила 5,6 млрд. дол. США, а її зростання у
2011 р. та 2012 р. склало 29% та 24% відповідно. Як бачимо, Україна за темпами зростання
місткості ринку фармацевтичних препаратів у

грошовому вираженні входить у п’ятірку країн
світу, в яких зростання місткості ринку є найбільшим.
Варто зазначити, що отримані результати дослідження тенденцій розвитку фармацевтичного ринку України протягом останніх
10 років у грошовому вираженні дають можливість зробити висновок, що у найближчі роки зростання місткості ринку продовжиться, а
аналіз місткості фармацевтичних ринків у
грошовому виражені розвинених країн світу
вказує на значний потенціал розвитку ринку
фармацевтичних препаратів України, який
прогнозовано найближчими роками може зрости у 2-3 рази. Проте зростання місткості ринку у грошовому вираженні може бути викликане як зростання попиту на фармацевтичні
препарати, так і зростанням цін на них. В умовах фінансово-економічної кризи, інфляції
більш важливим є другий чинник.
Проведемо дослідження і аналіз основних показників ринку фармацевтичних препаратів України, які наведені у табл. 1.

Таблиця 1
Показники ринку фармацевтичних препаратів України у період 2004-2013 рр.
[складено на основі 19-30]
Показники ринку
1
Місткість ринку у грошовому вираженні, млрд. грн.
Приріст місткості ринку у
грошовому вираженні (до
попереднього року),
млрд. грн.

2004
2

2005
3

2006
4

2007
5

Роки
2008 2009
6
7

2010
8

2011
9

2012
10

2013
11

5,5

7,5

9,5

12,4

15,0

20,3

23,5

27,2

31,7

35,9

0,2

2,0

1,9

3,0

2,6

5,3

3,2

3,7

4,5

4,2
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Продовження таблиці 1

1
Приріст місткості ринку у
грошовому вираженні (до
попереднього року), %
Місткість ринку у натуральному вираженні, млрд. упакувань
Приріст місткості ринку у
натуральному вираженні (до
попереднього року),
млрд. упакувань
Приріст місткості ринку у
натуральному вираженні (до
попереднього року), %
Середньозважена вартість
одного упакування лікарського засобу, грн.
Зміна вартості одного упакування лікарського засобу (до
попереднього року), грн.
Зміна вартості одного упакування лікарського засобу (до
попереднього року), грн.
Кількість населення України
за даними Державної служби
статистики України,
млн. осіб
Споживання лікарських засобів у грошовому вираженні на 1 особу, грн.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4,1

36,4

25,3

31,9

21,0

35,3

15,8

15,7

16,5

13,2

1,4

1,77

1,9

2,0

1,63

1,80

1,90

1,90

1,96

1,99

0,99

0,37

0,13

0,1

-0,34

0,17

0,1

–

0,06

0,03

4,1

26,4

7,3

5,3

-17,0

10,4

5,6

–

3,1

1,5

3,93

4,8

5,0

6,2

9,2

11,28

12,37

14,32

16,17

18,02

–

0,87

0,2

1,2

3,0

2,08

1,09

1,95

1,85

1,85

–

22,1

4,2

24,0

48,4

22,6

9,7

15,8

12,9

11,4

47,45

47,11

46,79

46,51

46,26

45,87

45,69

45,52

45,41

45,41

115,9

159,2

200,9

266,6

324,3

442,3

514,3

597,5

698,1

789,5

Як бачимо з табл. 1, незважаючи на зростання місткості ринку фармацевтичних препаратів у грошовому вираженні, його зростання у натуральному вираженні відбувається нерівномірно і немає чіткої та постійної тенденції до зростання цього показника. Так, якщо місткість ринку у грошовому вираженні за останніх десять років збільшилася у 7 раз, то зростання її місткості
у натуральному виражені за цей самий період
становить 1,5 раз. Найбільше зростання місткості
ринку у натуральному вираженні відбулося у
2005 р. і становило 26,4% до попереднього року.
У наступні роки спостерігалася тенденція зменшення приросту місткості ринку у натуральному
вираженні і у 2006 р. та 2007 р. місткість ринку
фармацевтичних препаратів становила 1,9 та
2,0 млрд. упакувань відповідно. У 2008 р. місткість ринку зменшилася у натуральному вираженні на 17% у порівнянні з попереднім роком і
становила 1,63 млрд. упакувань. У 2009 р. та
2010 р. спостерігалася тенденція до незначного
зростання місткості ринку у натуральному виражені. Зокрема, місткість ринку у 2009 р. становила 1,8 млрд. упакувань і зросла на 10,4% до
попереднього року, у 2010 р. – становив

1,9 млрд. упакувань і зросла на 0,1 млрд. упакувань або на 5,6%. У 2011 р. місткість ринку у натуральному вираженні залишалася незмінною і
становила так як і у 2010 р. – 1,9 млрд. упакувань. У 2012 р. та 2013 р. знову відбувається незначне зростання місткості ринку у натуральному вираженні: у 2012 р. місткість ринку у натуральному виражені становила 1,96 млрд. упакувань, що було більшим на 0,06 млрд. упакувань
або на 3,1%, ніж у попередньому році. У 2013 р.
місткість ринку у натуральному вираженні збільшилася у порівнянні з 2012 р. на 0,03 млрд.
упакувань або на 1,5% і становила 1,99 млрд.
упакувань. У 2014 р. внаслідок значного зростання цін на ліки через знецінення національної
валюти можна очікувати падіння місткості ринку
фармацевтичних препаратів у натуральному вираженні. Крім того, буде спостерігатися тенденція до заміни дорогих іноземних препаратів
більш дешевими вітчизняними. У 2013 р. четверта частина рейтингу ТОП-20 фармацевтичних
компаній за обсягами роздрібних продажів представлена українськими компаніями – «Фармак»,
«Дарниця», «Аритеріум», «Здоров’я», «Дельта
Медікал» [8, с. 18-19].
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Варто зазначити, що середньозважена
вартість одного упакування лікарського засобу
суттєво зростає протягом аналізованого періоду. За останніх десять років середньозважена
вартість одного упакування лікарського засобу
зросла у 4,5 разів. У 2004 р. вона становила
3,93 грн., у 2005 р. зросла на 0,87 грн. або на
22,1% і становила 4,8 грн., у 2006 р. зросла до
попереднього року на 0,2 грн. або на 4,2% і
становила 5,0 грн. У 2007-2008 рр. середньозважена вартість одного упакування лікарського засобу збільшилася у порівнянні з попереднім роком на 24% (або 1,2 грн.) та 48,4% (або 3
грн.) відповідно і становила 6,2 грн. та 9,2 грн.
відповідно. У 2009 р. вона становила 11,28 грн.
і зросла на 22,6% або на 2,08 грн. у порівнянні
з минулим роком, у 2010 р. зросла до попереднього року на 9,7% або на 1,09 грн. і становила
12,37 грн., у 2011 р. – зросла на 15,8% або 1,95
грн. і становила 14,32 грн., у 2012 р. – на 12,9%
або 1,85 грн. і середньозважена вартість одного
упакування становила 16,17 грн., у 2013 р. – на
11,4% або 1,85 грн. і становила 18,02 грн.
Дослідження показників ринку фармацевтичних препаратів показують, що у країнах з
розвиненою економікою та високим рівнем застосування логістики суб’єктами ринку, його
розвиток і збільшення місткості ринку у грошовому вираженні зумовлювали зниження середньозваженої вартості однієї упаковки лікарського засобу. В Україні, як бачимо, середньозважена вартість збільшується в середньому на
1,5 грн. за рік. На нашу думку, така тенденція
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обумовлена низьким рівнем застосування логістики суб’єктами ринку фармацевтичних препаратів. Сьогодні ця концепція необхідна для
зниження загальних витрат суб’єктів ринку
фармацевтичних препаратів, оптимізації логістичних операцій та логістичних потоків.
Дослідження показують, що частка логістичних витрат в обсягах продажу лікарських
засобів є досить великою у порівнянні з іншими галузями економіки і становить 13,4%, тоді
як у целюлозно-паперовій промисловості –
13,3%, у галузі виробництва машин і обладнання – 11,2%, електроніки – 8,9% (табл. 2).
Застосування логістики суб’єктами ринку фармацевтичних препаратів призведе до зниження частки логістичних витрат і, відповідно, до
зниження вартості одного упакування фармацевтичних препаратів, а як наслідок – отримання більшого прибутку та підвищення конкурентоспроможності їх виробників та посередників на ринку. Зниження вартості одного
упакування лікарського засобу стимулюватиме
попит на ринку та зумовить можливості для
його розвитку та збільшення місткості у натуральному вираженні. Адже значне зростання
цін на ліки після 2008 р. призвело до скорочення величини попиту на них і у 2013 р. місткість ринку лікарських засобів ще не досягла
рівня 2008 р. Результати аналізу вторинної маркетингової інформації свідчать, що для 26,4%
людей ціна лікарських засобів є другим після
рекомендації лікаря чи провізора вирішальним
фактором при їх купівлі [16].
Таблиця 2

Сфера економіки

транспортування

утримання
запасів

складування

управління

відправка,
отримання

пакування

замовлення

загалом

Частка логістичних витрат в обсягах продажу за галузями
національної економіки, % [14, с. 571]
Вид логістичних витрат

Промислові товари
Підприємства торгівлі
Споживчі товари
Харчова
Фармація
Папір
Машини, обладнання
Виробничі підприємства
Електроніка

5,9
7,4
8,1
6,3
8,1
3,2
5,8
4,5
1,4

13,7
10,3
8,5
1,6
0,3
2,5
0,1
1,0
-

2,9
4,2
4,0
3,3
3,5
3,2
4,6
2,0
1,2

0,7
1,2
1,3
0,3
0,4
1,2
0,2
0,5
0,7

0,2
0,6
0,9
0,6
0,9
0,9
0,3
0,5
0,7

2,0
1,2
0,9
1,4
1,1
1,0
0,5

1,0
0,7
0,5
0,6
0,2
1,2
0,2
0,5
4,4

26,4
25,6
24,2
14,1
13,4
13,3
11,2
10,0
8,9

Аналіз табл. 2 свідчить, що основна час-

тка логістичних витрат, що пов’язані з прода-
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жем фармацевтичних товарів, припадає на витрати транспортування (8,1%) і складування
(4%). На відправку, отримання лікарських засобів припадає 0,9% усіх витрат, на управління
– 0,4%, на утримання запасів – 0,3%. Отже, дослідження показують, що специфіка діяльності
суб’єктів ринку фармацевтичних препаратів
зумовлює гостру необхідність застосування
логістики саме у процесах транспортування і
складування та оптимізації потоків, що з ними
пов’язані.
Ринок фармацевтичних препаратів в
Україні розвивається нерівномірно, а основні
показники його розвитку в різних регіонах країни відрізняються між собою. Нами проаналізована динаміка питомої ваги аптечних продажів по областях України за 2007-2009 рр. та
2012-2013 рр. Отримані результати відображені на рис. 2.
Як видно з рис. 2, розвиток ринку фармацевтичних препаратів в Україні відбувається
нерівномірно по різних регіонах. Областілідери ринку фармацевтичних препаратів в
Україні протягом аналізованого періоду не
змінюються. Близько 50% від загального обсягу продажів фармацевтичних препаратів в
Україні припадає на Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Одеську області, м. Київ та
АР Крим. У 2008 р. питома вага продажу фармацевтичних препаратів у цих областях зросла
на 1,7 % до 52,5 %, у 2009 р. зменшилась на
0,9% і становила 51,6%. У 2012-2013 рр. ця тенденція майже не змінилася – питома вага
продажів зменшилася і становила 50% у загальній структурі продажів фармацевтичних
препаратів по Україні.
Найкращі показники за обсягами продажів протягом аналізованого періоду зафіксовано у м. Києві, на який сьогодні припадає 11%
усіх продажів фармацевтичних препаратів країни. Найнижча питома вага аптечних продажів
у загальній місткості ринку фармацевтичних
препаратів протягом аналізованого періоду зафіксована у Кіровоградській, Волинській, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій
областях. Для прикладу, сумарна частка Закарпатської, Тернопільської та Чернівецької областей не перевищує 5%, що дорівнює, наприклад, питомій вазі продажів фармацевтичних
препаратів у Львівській чи Запорізькій областях. Варто зазначити, що в той час питома вага
аптечних продажів в областях, де вона була
найвищою у 2007 р., зменшується починаючи з
2008 р. Однак є області, в яких вона збільшується. Зокрема поступове, хоча й невелике,

зростання протягом аналізованого періоду
спостерігається у Київській, Полтавській, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Волинській областях. У середньому зростання обсягу продажів фармацевтичних
препаратів у цих областях відбувається у розмірі на 1-2% в рік. Тому можна констатувати,
що ці області є привабливими для суб’єктів
фармацевтичного ринку, з точки зору розвитку
мереж аптек або інших торговельних об’єктів
фармацевтичного ринку. Нерівномірний розвиток ринку фармацевтичних препаратів у регіонах України зумовлений перш за все такими
факторами, як різниця у кількості населення,
інвестиційна привабливість окремих областей
та населених пунктів, рівень захворюваності в
регіонах (який на Сході країни є дещо вищий,
ніж у Західних областях країни), співвідношення сільського і міського населення (кількість міського населення на Сході країни перевищує кількість міського населення на Заході
країни) тощо.
Структура суб’єктів ринку фармацевтичних препаратів України постійно змінюється і
розвивається. Як відомо, основними учасниками ринку фармацевтичних препаратів у сегменті торгівлі є суб’єкти господарювання, які
мають ліцензію на продаж лікарських засобів –
дистриб’ютори ринку фармацевтичних препаратів і, як правило, це переважно аптечні мережі. Це суб’єкти господарювання, що мають
дві і більше торговельні одиниці (аптеки, кіоски, пункти), діяльністю яких є продаж лікарських засобів та медичного обладнання.
За даними Державної служби статистики
України станом на 01.01.2013 р. в Україні налічувалося 14582 суб’єктів господарювання,
що мають ліцензію на продаж лікарських засобів, з них 10170 аптек, що становить близько
70% від загального обсягу та 4412 аптечних
пунктів, що становить 30% від загального обсягу [11, с. 81-88]. У 2010 р. та 2011 р. кількість суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на продаж лікарських засобів становила
15925 та 14084 відповідно [10, с. 81-91]. За даними аналітичної системи дослідження ринку
«Фармстандарт» компанії Proxima Research
станом на 01.01.2013 р. в Україні функціонує
21439 торговельних одиниць [29]. За останніх
три роки в Україні закрилося 3500 аптечних
кіоски, а кількість аптек збільшилася на 4000.
Для порівняння, загальна кількість торговельних одиниць усіх суб’єктів ринку фармацевтичних препаратів у 2007 р. складала
близько 16500, у 2008 р. зросла на 2% до
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16824, у 2009 р. зменшилась на 4% і становила
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16141 торговельних одиниць [22; 23].

Рис. 2. Динаміка питомої ваги аптечних продажів в загальному обсязі аптечних
продажів по областях України за 2007-2009 рр. та 2012-2013 рр.
[складено на основі 22-24, 28, 30]
У 2007 р. питома вага кількості аптек в
загальній структурі торговельних одиниць становила 49,8%, у 2008 р. – 50,1%, а у 2009 р.
зросла до 52,6%. Питома вага кількості аптечних кіосків у 2007 р. склала 26,1%, у 2008 р. –
22,6%, у 2009 р. – 20,0%. Питома вага кількості
аптечних пунктів у 2007 р. склала 24,1%, у
2008 р. – 27,4%, у 2009 р. – 27,3%. Станом на
01.01.2009 р. в Україні було зареєстровано
5414 суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на продаж лікарських засобів [23]. Станом на 01.01.2010 р. їхня кількість зросла на
5,3% і становила 5717 [24]. Зменшення кількості торговельних посередників у сфері збуту
лікарських засобів починаючи з 2008 р. спричинило різке скорочення кількості аптечних
кіосків та аптечних пунктів, а кількість аптек,
навпаки, збільшувалася до попереднього року.
Найбільшу питому вагу серед усіх торговельних одиниць у 2009 р. займали аптеки – 52,6%,
аптечні кіоски – 20%, аптечні пункти – 27,4%.
Аналізуючи кількість суб’єктів господарювання ринку фармацевтичних препаратів, що мають ліцензію на продаж лікарських засобів,
можна простежити, що існує чітка тенденція
до збільшення кількості аптек та зменшення
аптечних пунктів і кіосків. Така тенденція свідчить про неефективність діяльності такого

виду торговельних одиниць.
Кількість торговельних одиниць ринку
фармацевтичних препаратів у розрізі областей
України є неоднаковою. Лідерами по кількості
аптек протягом останніх років є Донецька,
Дніпропетровська області, м. Київ, Харківська,
Одеська, Луганська, Львівська області, в яких
у 2012 р. було розташовано 941, 869, 728, 695,
637, 589 та 565 аптеки відповідно [10; 11]. У
цих областях зосереджується близько 50% усіх
аптек країни. Найменша кількість аптек є у
м. Севастополь – 110, у Чернівецькій області –
141, Тернопільській – 156, Чернігівській – 189,
Закарпатській – 185. У інших областях України
кількість аптек, що функціонували у 20112012 рр. становила від 202 до 438. Незважаючи
на визначеність лідерів серед областей України
по кількісті аптек у 2012 р., приріст їхньої кількості по відношенню до попереднього року
був незначний. Лідерами серед областей України за приростом кількості аптек у 2012 р. стали такі області: Кіровоградська (+17,5%), Миколаївська (+16,6%), Херсонська (+16,5%),
Одеська (+14,6%). У 2012 р. не змінилася кількість аптек у Івано-Франківській, Полтавській,
Чернівецькій областях. У 2011 р. найбільше
зростання кількості аптек спостерігалося у таких областях: Одеській (+21,4%), Харківській
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(+19,4%), Хмельницькій (+17,7%), Тернопільській (+11,9%), м. Києві (+14,7%).
Кількість аптечних пунктів, що функціонували у 2010 р., 2011 р. та 2012 р. становила
4455, 4488, 4412 відповідно [10; 11]. Варто зауважити, що протягом 2010-2012 рр. приріст кількості аптечних пунктів в деяких областях був
не значний (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська, Харківська), а в деяких – був від’ємним. Областями-лідерами, де
кількість аптечних пунктів зменшилася найбільше, у 2011 р. були м. Севастополь (-17,9%),
Запорізька (-13,7%), Харківська (-10,2%) області, а у 2012 р. – Закарпатська (-21,5%), ІваноФранківська (-14,3%), Кіровоградська (-10,5%)
області. Аналізуючи загальну кількість аптечних кіосків протягом останніх років слід відзначити, що їхня кількість суттєво зменшується
фактично у всіх областях країни.
Результати досліджень динаміки розвитку торговельних одиниць показують на невелике зростання їхньої кількості протягом
останніх трьох років, а забезпеченість населення України аптечними закладами збільшується. У 2007 р. в середньому один аптечний
заклад обслуговував 2222 осіб, у 2008 р. –
2165 осіб, у 2009 р. – 2046 осіб. Станом на
01.01.2014 р. один аптечний заклад в середньому обслуговував 2120 осіб [30]. У Росії
аналогічний показник у 2009 р. становив
2100 осіб, Білорусії – 1900 осіб, Казахстані –
2400 осіб [6]. В Європі забезпеченість населення аптечними закладами є дещо нижчою. У
Франції одна аптека обслуговує 2500 осіб, у
Італії – 3100 осіб, у Німеччині – 3700 осіб, у
Великобританії – 4700 осіб. У США одна аптека обслуговує 5200 осіб, у Канаді – 4000 осіб.
Такі дані свідчать, що з розвитком ринку фармацевтичних препаратів кількість аптек на десять тисяч населення повинна зменшуватись. В
Україні спостерігається протилежна тенденція.
Нами досліджено, що основними причинами
такої тенденції є стрімке скорочення населення
країни протягом останніх років, низький рівень
автоматизації та якості обслуговування в аптечних закладах. Тому під час організації торговельних об’єктів перед суб’єктами фармацевтичного ринку виникають проблеми оптимізації їхньої діяльності. Підприємства повинні забезпечувати безперебійне постачання медикаментів у свої торговельні одиниці і шукати
шляхи зниження витрат, які пов’язані з цим
процесом. На сьогоднішній день суб’єкти фармацевтичного ринку недостатньо використовують у своїй діяльності засоби, які дозволя-

ють здійснювати раціональне управління логістичними потоками, новітні маркетингові технології. Автоматизація та застосування сучасних інформаційних систем є низькою. Як наслідок – обслуговування невеликої кількості
осіб, неузгодження економічних процесів, зростання загальних витрат, низька поінформованість споживача про товар та невеликі обсяги
збуту у натуральному вираженні.
Проведені дослідження ринку фармацевтичних препаратів України показали, що серед
усіх регіонів за розвитком ринку фармацевтичних препаратів лідерами є Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська області,
м. Київ та АР Крим. Найбільший приріст кількості торговельних одиниць у відсотковому
співвідношенні за останній рік зафіксовано у
Донецькій,
Дніпропетровській
областях,
м. Києві, Харківській, Одеській, Луганській,
Львівській областях. Така тенденція свідчить
про інвестиційну привабливість цих областей
для розвитку збутової мережі суб’єктів фармацевтичного ринку, можливості розширення
ними діяльності, збільшення частки ринку та
завоювання нових його сегментів. Найменш
привабливими областями України для розвитку діяльності суб’єктів ринку фармацевтичних
препаратів є Полтавська, Чернігівська, Рівненська, Сумська, а також області, які є лідерами
за розвитком ринку фармацевтичних препаратів. У них розвиток ринку фармацевтичних
препаратів в найближчі роки відбуватиметься
повільно. Суттєве скорочення аптечних пунктів і аптечних кіосків дозволяє констатувати,
що серед усіх видів торговельних одиниць аптечних мереж найбільш ефективними є аптеки.
На другому місці – аптечні кіоски, на третьому
– аптечні пункти. У аптеці споживач завжди
може отримати хорошу консультацію щодо
придбання ліків. Також аптеки обладнані великим торговим залом, що дозволяє добре розмістити товар та інформаційні матеріали про
лікарські засоби. Деякі з аптек обладнані невеликим складським приміщенням, яке призначене для зберігання незначного запасу ліків
для задоволення потреб споживачів. Однак,
варто зазначити, що утримання аптек вимагає
додаткових затрат для підприємств та вимагає
від них використання логістики – постачальницької, збутової та інформаційної, основні
рішення якої повинні базуватися на результатах дослідження середовища функціонування
підприємств.
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Охарактеризовано содержание аграрной
логистики, определены основные проблемы и
тенденции в сегменте логистического обслуживания аграрного сектора, оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. Показано влияние
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Рыночная трансформация национальной
экономики обуславливает необходимость интенсификации агропромышленного производства за счет устойчивого развития и более полного использования инструментария логистической науки. Предметом аграрной логистики
является организация и регулирование процессов продвижения потоков сырья животного и
растительного происхождения, техники, химикатов, удобрений, продукции переработки
сельскохозяйственного производства и поставки ее потребителям. Особенность материального потока в агропромышленном комплексе
(АПК) заключается в том, что он практически
на любой стадии может быть одновременно
сырьем для следующей стадии логистической
цепи и конечным продуктом. Для большинства
отраслей промышленности характерно производство из большого числа комплектующих
ограниченного числа готовых изделий, то есть
сокращение ассортиментных групп материального потока. В АПК происходит обратный
процесс – при продвижении к конечному потребителю материальный поток по количеству

товарных единиц расширяется.
Если в кризисные 90-е годы сельскохозяйственное производство сосредотачивалось в
основном у населения, то с 2000 г. была первоначально восстановлена положительная динамика в деятельности сельскохозяйственных
предприятий в сфере растениеводства, которое
стало прибыльным в последующие годы, а с
2008 г. прибыльным стало и животноводство.
Данные сельскохозяйственные предприятия
стали финансово состоятельны благодаря эффективному использованию составляющих логистики, как снабжение, производство и сбыт.
При этом стимулироваться государством
должно наращивание собственных денежных
средств за счет развития инфраструктуры сбыта продукции отрасли, бюджетных налоговых
преференций инноваторам; развитие складского, специализированного транспортного хозяйств
и
системы
информационнокоммуникационного обеспечения операторов
рынка.
Теоретические и методические основы
функционирования агрологистики рассматривались в работах многих ученых. Так, В. Нелеп
посвятил свои исследования оценке экспортных возможностей агропродовольственного
комплекса Украины [3]. Н. Присяжнюк,
П. Саблук и М. Кропивко обосновывают необходимость и определяют направления углубления аграрной реформы [4]. И. Смирнов и
Т. Косарева освещают опыт Голландии в агрологике [5]. Е.В. Шубравская, Н.А. Рынденко и
Е. Прокопенко определяют перспективы модернизации аграрного сектора Украины [6; 7].
В то же время недостаточно освещенными остаются проблемы внедрения и развития логистики на агропромышленных предприятиях,
что определило необходимость дальнейших
научных исследований в этом направлении.
Целью научной статьи является раскрытие сущности аграрной логистики, определение основных проблем и тенденций в сегменте
логистического обслуживания аграрного сектора. В Украине агрологистика находится на
начальной стадии развития. Необходимо изучить причины и условия эффективного развития агрологистики в странах с развитой рыночной экономикой. Наибольший опыт в сфере аг-
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рарного бизнеса наработан такими странами,
как – США, Канада, Западная Европа, Австралия. На данном этапе инициативную роль относительно внедрения логистических основ в деятельность агропромышленных предприятий во
многих странах Европейского союза берут на
себя государственные структуры. Ярким примером такой инициативы сегодня является Голландия. В этой стране при непосредственном
участии Департамента торговли и промышленности министерства сельского хозяйства и министерства транспорта разработана государственная программа «Видение логистики», в контексте исполнения которой создана «Платформа агрологистики» [5, с. 50]. Цель создания
платформы – приобщить всех участников аграрного рынка: фермеров, перерабатывающие
предприятия, посредников, розничную торговлю, а также логистических операторов к поиску
инновационных решений, способных повысить
эффективность логистического обеспечения аграрного бизнеса в Голландии.
Наибольшего внимания заслуживает
система поставки материально-технических
ресурсов, закупок, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции, которая
действует преимущественно в форме аграрных
кооперативов. Например, во Франции таких
кооперативов, объединяющих 90% фермеров,
около 3800. Большинство из них специализируется на одном виде продукции (зерновая,
молочная, овощная, виноградарская). Через
кооперативы фермеры продают почти 70-80%
зерна, молока, яиц и мяса птицы, выращенных
свиней, овощей, фруктов, винограда. Многопрофильный кооператив «CANA» в регионе
Луары заготавливает, перерабатывает и реализует за год около 400 тыс. т зерна у 900 производителей, 370 тыс. т молока для одного собственного завода у 1900 производителей молока, 50 тыс. голов молодняка крупного рогатого
скота у 1500 производителей, 550 тыс. свиней
у 600 производителей, 80 тыс. т мяса птицы у
600 производителей. Кооператив осуществляет
поставки фермерам материально-технических
ресурсов через один центральный складмагазин и 95 местных магазинов [3, с.58]. В
экспорте таких кооперативов значительный
удельный вес составляет высокотехнологическая и наукоемкая продукция, обеспечивается
экономическая и социальная защита крестьян.
По мнению экспертов в области логистики [1] основными задачами агрологистики
являются:
 обеспечение безопасности продуктов

питания в соответствии с международными
стандартами;
 внедрение в практику хозяйствования
современных технологий сбора, переработки,
транспортирования, хранения и распределения
сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки;
 реализация концепции логистики в
деятельности аграрных предприятий и объединений;
 обеспечение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки, как на внутреннем, так и на
внешних рынках;
 развитие портовой инфраструктуры,
подвижного
состава,
автотранспортных
средств;
 строительство перевалочных комплексов, элеваторов, логистических центров – развитие сотрудничества с международными торговыми домами, судоходными компаниями;
 принятие современных транспортных
решений, сокращение времени доставки товара
от производителя к потребителю;
 развитие комплексных логистических
услуг, в том числе освидетельствование грузов, таможенно-лицензионные услуги;
 развитие агроконсалтинга;
 активное внедрение современных технологий, оборудования и автоматизированных
систем транспортировки.
Современное состояние производственно-технической базы и технологический уровень транспортировки грузов АПК по многим
параметрам не соответствуют мировым стандартам качества предоставления транспортных
услуг и могут стать барьером для стабильного
социально-экономического развития страны.
Экспертами Ассоциации аграрных перевозчиков Украины проведен комплексный анализ
агрологистического рынка [2] и определены
тенденции в сегменте логистического обслуживания аграрного сектора:
 дефицит качественного автомобильного и железнодорожного транспорта в пиковые
периоды сельхозкампаний;
 некачественное и несвоевременное
предоставление услуг со стороны агроперевозчиков;
 несвоевременность доставки продукции;
 колебания транспортных тарифов;
 срывы подач автотранспорта в согласованные даты под загрузку;
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 непрогнозируемые риски, связанные с
изменением климатических условий;
 малая мощность элеваторов задерживает обработку зерновых и провоцирует очереди
автотранспорта на элеваторах;
 сохранилась тенденция дробления автохозяйств и сокращения количества транспортных средств, обеспечивающих логистическое обслуживание агрохолдингов на маршрутах «с поля до элеватора» и «от элеватора до
порта»;
 значительно ухудшилось состояние магистральных автодорог и подъездных путей, в
том числе, за счет сверхнормативной загрузки
транспортных средств.
Перегруз автомобиля во время загрузки
дает отправителю одновременно несколько
преимуществ – минимизацию транспортных
издержек, максимизацию прибыли, снижение
затрат на вспомогательные операции, экономию на хранении продукции. Владелец транспортной компании также заинтересован в увеличении загрузки автомобиля с целью увеличения суммы общего фрахта.
Улучшить ситуацию в сегменте аграрных перевозок возможно путем объединения в
единую платформу участников агрорынка –
производителей сельскохозяйственной продукции, представителей крупнейших агрохолдингов Украины, транспортных агрологистических компаний, экспертов рынка. Данная ассоциация будет способствовать эффективным
решениям по оптимизации логистических задач агрорынка, гарантии надежности: партнеров по перевозкам, постоянных заказов, платежей, наличия необходимого количества автотранспорта, технического облуживания автомобилей.
Для эффективной доставки продукции
рынок агрологистики должен состоять из следующих звеньев: «Заказчик – Транспортноэкспедиционное предприятие – Перевозчик».
Задачей экспедиционной компании является организация качественных транспортных
услуг для заказчика, а именно:
 подбор нужного транспорта под заказчика;
 организация и юридическое сопровождение договорных отношений между перевозчиком и заказчиком;
 обеспечение минимизации рисков за
счет распределения заказа на исполнение нескольким перевозчикам;
 организация диспетчерской службы с
тройным контролем на стадии от загрузки до
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выгрузки;
 составление четкого графика выполнения работы перевозчиком.
Логистика во взаимосвязи с маркетингом
представляет собой наиболее приемлемый на
сегодняшний день вариант системы управления в экономике. Так оптовые рынки сельскохозяйственной продукции выступают важным
элементом маркетинговой инфраструктуры аграрного рынка. Основной целью их создания
является формирование крупных по объемам
товарного оборота торговых центров с реальными ценами на сельскохозяйственную продукцию, а также широким спектром логистических услуг для ее реализации и покупки. Национальная сеть оптовых рынков сельскохозяйственной продукции представлена такими
субъектами
хозяйственной
деятельности:
«Шувар» (Львовская область), «Столичный»
(Киевская область), «Хозяин» (Донецкая область), «Запорожье» (Запорожская область),
«Гектар» (Одесская область), «Гранд Терра
Инвест» (Мариуполь), «Европолекс» (Херсонская область). Однако данные объекты сбытовой инфраструктуры по структуре, функциям,
организации,
применяемым
технологиям
приема и обработки грузопотоков с определенным коэффициентом эффективности в наибольшей степени приемлемы для средних и
крупных сельскохозяйственных производителей. В настоящее время большинство продукции производится мелкими хозяйствами (97%
картофеля, 88% овощей, 84% плодов и ягод)
[6, с. 85]. В сельском хозяйстве насчитывается
около 56 тыс. субъектов хозяйствования, из
которых 41 тыс. – это фермерские хозяйства.
Поэтому данные логистические комплексы загружены не полностью. Целесообразно поощрение мелких производителей к кооперативным формированиям, агропромышленной интеграции с целью увеличения объемов товарных партий продукции.
Оптовые продовольственные рынки в
большинстве своем функционируют как традиционные потребительские рынки и характеризуются слабой материально-технической базой, отсутствием холодильных установок,
складских помещений, информационных и
коммуникационных систем. Товарная наполненность объектов рыночной инфраструктуры,
а соответственно, и их влияние на ценообразование, незначительны. Через биржи непосредственно товаропроизводителями реализуется
менее 1% сельскохозяйственной продукции,
основная же масса (50-60%) – через коммерче-
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ских посредников, которые монополизировали
экспортные оптовые и мелкооптовые товаропотоки и диктуют свои цены [4, с.13]. Не имея
собственных каналов продвижения продукции
к конечному потребителю и мест концентрации товаров для оптовых торгов, непосредственные товаропроизводители лишены возможности эффективно влиять на ценообразование.
Устойчивое развитие оптовых рынков
сельскохозяйственной продукции как центров
современной логистики возможно в условиях
совместной работы всех участников логистической цепи «производитель – сельскохозяйственный сбытовой кооператив – оптовый рынок
сельскохозяйственной продукции – розничный
рынок сельскохозяйственной продукции – потребитель». Совместная работа всех участников агрологистической цепи, направленная на
повышение эффективности логистического
обеспечения аграрного бизнеса, позволит перерабатывающим предприятиям иметь надежную сырьевую базу, сельскохозяйственным
товаропроизводителям – достаточный уровень
рентабельности продукции, потребителям –
качественную продукцию.
Возможными путями обеспечения организации крупнотоварного конкурентоспособного агропромышленного производства являются создание и функционирование крупных
субъектов хозяйствования с использованием
механизмов корпоратизации, кооперации и
кластеризации. Неконкурентоспособными остаются многие мелкие и средние по размерам
землепользования сельскохозяйственные товаропроизводители. Эти хозяйственные структуры не в состоянии самостоятельно формировать достаточно крупные партии продукции
для продажи. Этим пользуются посреднические структуры, монополизировавшие продуктовые рынки внутри страны. Как следствие,
первичные производители сельскохозяйственной продукции получают только 30-40% выручки от конечной (розничной) цены за произведенную ими продукцию. В странах с развитым сельским хозяйством на их долю приходится 50-70% и больше [4, с. 10]. Для достижения конкурентоспособности первичными
производителями сельскохозяйственной продукции необходимо создать условия для развития обслуживающей кооперации. Объединение в кооперативы предприятий с небольшим
землепользованием, используя принципы агрологистики, на основе совместной снабженческой, агротехнической, перерабатывающей и
сбытовой деятельности позволит повысить

конкурентоспособность произведенной продукции. В условиях глобализации мелкие и
средние сельскохозяйственные предприятия не
выдерживают конкуренции агрохолдингов.
Учредители холдингов устанавливают такие
цены на сельскохозяйственную продукцию,
товары и услуги, которые обеспечивают им
высокую окупаемость капитала и гарантированное получение прибыли. Однако, наряду с
агрохолдингами, должны развиваться сбалансированно также другие организационноправовые формы ведения агробизнеса.
Социально направленными организационно-управленческими структурами агропромышленного производства, конкурентоспособными
агрохолдингам,
выступают
транспортнологистические кластерные формирования с
замкнутым технологическим циклом производства, переработки, дистрибуции, доставки конечной сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов при сохранении юридической
самостоятельности его участников.
Агрологистика играет одну из ключевых
ролей в процессе функционирования сельскохозяйственного комплекса Украины, решая
важные задачи оптимизации движения материальных и финансовых потоков в пространстве
и времени; развития и совершенствования инфраструктуры и сервиса; внедрения современных технологий; развития межхозяйственного
самоуправления с использованием механизмов
кооперации и кластерных форм регионального
сотрудничества.
Формирование закрытой или специфической модели регулирования аграрного рынка,
не отвечающей европейским нормам и реальной аграрной политике ЕС, не способствует
эффективности логистических подходов в агробизнесе. Украинская аграрная система
должна быть интегрирована в европейское
экономическое пространство при адекватном
уровне поддержки отрасли и тарифной, нетарифной защиты сельского хозяйства как в ЕС.
Такая защита рынка сельскохозяйственной
продукции в Украине обеспечит достаточную
конкурентоспособность аграрной продукции
предприятий АПК не только на внутреннем
рынке, но и на внешних рынках стран европейского союза. Развитие агрологистики создаст
условия для эффективного развития конкурентных позиций аграрного сектора в Украине
в будущем.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглядається проблема використання маркетингу на підприємстві для його
інноваційного розвитку. Досліджується система
інноваційного маркетингу в організації. Проаналізовано її роль в управлінні підприємством. Визначено чинники, які сприяють та які перешкоджають розвитку системи. Сформульовано головну мету та завдання системи інноваційного
маркетингу.
Ключові слова: інновація, інноваційний
маркетинг, конкуренція, управління, генерація
ідей, інтелектуально-творчий потенціал
М.В. Кирносова
Формирование системы инновационного мар-

кетинга на предприятии
В статье рассматривается проблема использования маркетинга на предприятии для его
инновационного развития. Исследуется система
инновационного маркетинга в организации. Проанализирована ее роль в управлении предприятием. Определены факторы, которые содействуют и которые противодействуют развитию
системы. Сформулированы главная цель и задачи
системы инновационного маркетинга.
Ключевые слова: инновация, инновационный маркетинг, конкуренция, управление, генерация идей, интелектуально-творческий потенциал
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The formation of innovative marketing system at
the enterprise
The problem of use of marketing at the enterprise for its innovative development is considered in
the article. The system of innovative marketing in the
organization is investigated. Its role in business
management is analyzed. Factors which promote
and which counteract system development are defined. The main goal and problems of system of innovative marketing are formulated.
Keywords: innovation, innovative marketing,
competition, management, idea generation, intellectual and creative potential
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У конкурентній боротьбі перевагу отримують ті підприємства, які здатні впроваджувати ефективні зміни в свою діяльність та
управляти інноваційним розвитком. Підвищення складності та невизначеності зовнішнього середовища вимагає від керівництва
суб’єктів господарювання здатності швидко
пристосовуватися до змін на ринку, шукати
вигоди, знаходити нові ринки та збільшувати
частки ринку в існуючих сегментах. При цьому
маркетинг є важливою функціональною ланкою в управлінні підприємством.
Проблему взаємозв’язку маркетингу та
інноваційної діяльності досліджує багато вчених внаслідок її актуальності. Серед них зарубіжні та вітчизняні вчені: В.Д. Дорофеев,
П.Ф. Друкер, С.М. Ілляшенко, О.О. Мідлер,
Г. Чесбо, В.Г. Шубаева [1-7] та ін. Маркетинг
стає невід’ємним елементом інноваційної діяльності, проте більше уваги приділяється його
завданням в процесі розробки та випуску на
ринок нових продуктів та послуг. У той же час,
стає очевидним, що роль маркетингу набагато
ширше та дає значно більше можливостей для
успішної позиції підприємств на ринку. Ілляшенко С.М. визначає інноваційний маркетинг
як «концепцію ведення бізнесу, яка передбачає
створення вдосконаленої або принципово нової продукції (технології, послуги) – інновації
– і використання в процесі її створення та поширення вдосконалених чи принципово нових
– інноваційних інструментів, форм та методів
маркетингу з метою більш ефективного задоволення потреб як споживачів, так і виробників» [3, с.28]. Підвищення складності пристосування підприємств до ринкових умов, підвищення вимог до гнучкості їх діяльності, підвищення та зміни потреб споживачів вимагають постійного розвитку маркетингу як науки.

В той же час направленість на довгострокову
успішну діяльність підприємств вимагає впровадження системного підходу до маркетингового управління інноваційним розвитком.
С.М. Ілляшенко доводить, що «недостатньо
уваги приділяється питанням організації маркетингу інновацій, розробки та наукового обґрунтування концепції впровадження маркетингу інновацій на підприємстві» [5, с.23]. Таким
чином, перед науково-методологічним забезпеченням інноваційного маркетингу стоїть ще
багато завдань. Серед них невирішеною часткою проблеми виділимо питання утворення
системи інноваційного маркетингу в організаціях для їх постійного розвитку в умовах поширення інформаційного суспільства та економіки знань.
Метою цього дослідження є дослідження проблеми побудови системи інноваційного
маркетингу на підприємстві, визначення чинників її розвитку, формулювання завдань системи.
Сучасний розвиток економіки та стан
кон’юнктури багатьох ринків вимагає від керівництва організацій не тільки пристосування
до зовнішнього середовища, а й управління
пошуком ефективних змін для значного відриву від конкурентів та пошуку нових ринків.
Головна роль в цьому належить маркетингу,
який знаходить баланс між креативністю ідеї
та її економічною доцільністю, забезпечує
зв’язок суб’єктів господарювання зі споживачами з метою виявлення їх споживацьких
пріоритетів, нових потреб та змін існуючих,
вимог до якості продукції, сервісного забезпечення та інших елементів маркетингової діяльності. Він координує ринкову діяльність
суб’єкта господарювання, маркетингова інформація є необхідною при прийнятті управлінських рішень щодо напрямку стратегічного розвитку підприємства, в тому числі його інноваційної діяльності.
На багатьох ринках споживачі мають
широку пропозицію товарів, що не значно відрізняються за параметрами ціни, якості, сервісного обслуговування. Виробнику стає складніше виділитися на ринку серед конкурентів –
просто виробляти продукти та послуги, що задовольняють потреби споживачів вже недостатньо. Підприємства шукають резерви кращого
задоволення споживачів, можливості виходу
на нові ринки та створення нових потреб.
Управління інноваційною діяльністю на систематичній основі стає необхідністю для організацій багатьох галузей економіки. Вчені
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В.Д. Дорофеєв та Т.І. Шерстобитова відмічають важливість маркетингу в інноваційній
сфері – «маркетингова концепція управління
націлює суб’єкти на пошук оптимальних рішень в процесі вироблення знань, що максимально задовольняє всіх учасників. Використання концепції маркетингу в аспекті взаємодії
призвано сприяти розвитку нових підходів до
управління інноваційними процесами, які направлені на їх оптимізацію при умові підвищення задоволеності суб’єктів взаємодії» [1].
О.О. Мідлер доводить, що «значна роль у розвитку і становленні інноваційного потенціалу
країни належить технологіям інноваційного
маркетингу» та підкреслює, що при формуванні маркетингових стратегій в сфері інновацій
важливими є «такі параметри, як відповідність
інноваційної розробки потребам ринку, який
динамічно розвивається, формування нових
потреб на інноваційний продукт, що створюється, виявлення потенційних точок зростання,
зв’язаність потреб споживачів та засобів виробництва, які використовуються» [4, с.89].
В.Г. Шубаєва визначає маркетинг як «невід’ємний інструмент, який рухає інноваційний розвиток економіки» та підкреслює, що
«згідно результатам практики використання
маркетингових інструментів в економіці
останніх десятиліть, стрімко збільшується важливість присутності у всіх сферах маркетингу
методів та інструментів, в основі яких також
закладена креативна (творча) складова», а під
креативним маркетингом розуміє «нестандартний підхід до вирішення маркетингових задач,
на основі породження нових, неординарних
ідей і висунення ефективних креативних рішень, які ведуть до подальшої реалізації маркетингових інновацій» [7, с.225-226].
Управління інноваціями та стратегічним
розвитком суб’єкта господарювання на засадах
маркетингу дозволяє одержувати перемогу у
конкурентній боротьбі за споживача та зменшити ризик інноваційної діяльності. Організаційним інструментом в цій діяльності можна
вважати побудову системи інноваційного маркетингу на підприємстві, яка буде сприяти
акумулюванню та обробці нової інформації,
генеруванню нових знань, їх збереженню та
організації використання (рис. 1). Управління
знаннями стає необхідним елементом управлінської діяльності підприємства.
При побудові системи інноваційного маркетингу слід враховувати взаємозв’язок з ін-
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шими структурними елементами підприємства.
Вона повинна бути логічно інтегрованою в загальну корпоративну систему управління. Мета інноваційного маркетингу полягає не тільки
у впровадженні нових ефективних маркетингових методів та інструментів та підтримці й
забезпеченні процесу створення та виводу на
ринок нових продуктів, але й в координації загальної діяльності підприємства, його стратегічної інноваційної направленості. Таким чином, для забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання в довгостроковій
перспективі інноваційний маркетинг не повинен носити епізодичний характер, а має бути
сформований як постійно діюча система.
Сучасне мінливе та складне зовнішнє середовище потребує постійного удосконалення
систем управління в напрямку їх більшої адаптації до ринкових умов. Інноваційний маркетинг об’єднує як управління підприємством на
засадах маркетингу, що направлене на найкраще задоволення споживачів і отримання
прибутку, так і філософію бізнесу, пов’язану з
орієнтацією підприємства на постійний інноваційний розвиток як кращий інструмент забезпечення конкурентоспроможності у довгостроковому періоді. При цьому інноваційний
маркетинг направлений й на забезпечення ефективних змін там, де фінансові ресурси не дозволяють ресурсоємних товарних та технологічних інновацій. Система інноваційного маркетингу повинна бути направлена й на знаходження тих резервів ефективних змін, що здатні зацікавити споживача, побудити його здійснити покупку, зробити лояльним споживачем.
Це може бути й особливості сервісу, й інноваційна упаковка товару, й особливі умови програми лояльності та ін. Діяльність інноваційного маркетингу направлена на краще ніж у
конкурентів задоволення споживачів, пошук
ексклюзивної цінності товарного пропонування, кращого виконання маркетингових функцій. Проте слід враховувати легкість копіювання маркетингових методів, інструментів та
їх привабливість внаслідок меншого ризику
ніж техніко-технологічних інновацій та менших потреб у ресурсах.
Інноваційний маркетинг є характерним
не тільки для середніх та великих підприємств.
Малі фірми часто не мають штатних маркетологів, проте вони для виживання, навіть інтуїтивно, використовують філософію інноваційного маркетингу.
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Зовнішнє середовище

Інформація, ресурси
Вище керівництво

Система інноваційного маркетингу
Підрозділ маркетингу

Відділи залежно від масштабу підприємства,
галузі, ступені диверсифікованості та ін.

Підсистема
генерації
ідей

Підсистема ресурсного забезпечення:
інтелектуально-трудові,
фінансові,
матеріальні ресурси та ін.

Банк ідей

Вихід системи: нові знання, нові та поліпшені товари, нові та
поліпшені маркетингові інструменти і методи, інтелектуальні
продукти для представлення на ринку

Підрозділ
НДДКР

Виробничий
підрозділ

Фінансовий
підрозділ

Підрозділ з управління
персоналом

Зовнішнє середовище
Рис. 1. Система інноваційного маркетингу на підприємстві Джерело: [7, с.227]
Цьому сприяє їх більша гнучкість, близькість до споживача, можливість використання індивідуального підходу, а не шаблонних
дій та інструментів. Більш крупні підприємства відрізняються меншою гнучкістю, більш
тривалим часом для прийняття та впровадження рішення, часто прагненням до прийняття
більш стандартних рішень, оскільки вони потребують менше коштів та є апробованими.
Проте це не завжди знижує ризик та компанія
стає уразливою з боку пропозицій на ринку з
інноваційною складовою. Формування системи
інноваційного маркетингу в цьому випадку допомагає як знизити ризик, використовуючи
маркетингові дослідження, так і, знаходячись у
тісній співпраці з іншими функціональними
підрозділами, дозволяє рухатись уперед з відривом від конкурентів.
Управління інноваційним маркетингом
розуміє комплексний системний підхід до генерації ідей, їх відбору, структуруванню нових
знань, реалізації перспективних маркетингових

новацій у відповідності до стратегічного напряму розвитку підприємства, його цілей, потенціалу, можливостей зовнішнього середовища. Це потребує організації маркетингової діяльності у тісному співробітництві з іншими
функціональними підрозділами підприємства
та вищим керівництвом, більш гнучкої децентралізованої організаційної структури з можливістю швидкого прийняття рішень. Направленість на споживача робить маркетинг важливим орієнтиром діяльності будь-якої організації.
Проектування системи інноваційного
маркетингу вимагає формування комплексу
взаємозв’язаних, взаємодоповнюючих об’єктів
– елементів з налагодженими комунікаційними
зв’язками в структурі управління підприємством для сприяння процесу генерації та реалізації перспективних інноваційних ідей.
Об’єктом управління системи інноваційного маркетингу є нові ідеї та інноваційна маркетингова діяльність. Суб’єктом управління
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системою інноваційного маркетингу виступають фахівці з маркетингу, які забезпечують керування об’єкту управління для отримання поставленої мети: посилення ринкової влади,
конкурентоспроможності підприємства, продукції, підвищення частки ринку, прибутку,
рентабельності продукції, вихід на нові ринки
тощо. Головна мета системи інноваційного маркетингу – посилення ринкових позицій підприємства в довгостроковій перспективі на основі безперервності його розвитку.
Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві потребує врахування
наступних ключових елементів:
 інноваційний тип мислення вищого керівництва;
 залучення співробітників до інноваційного розвитку, їх мотивація та стимулювання
задля використання власного інтелектуальнотворчого потенціалу;
 прийняття ризику;
 відкритість до нових ідей, знань, технологій;
 корпоративна культура, що підтримує
інноваційний тип розвитку;
 накопичення інформації щодо управління інноваційним маркетингом, перетворення її на знання – власні ідеї, рішення, методи,
інструменти, розробки та використання для підвищення ефективності функціонування системи інноваційного маркетингу;
 побудова системи інформаційного забезпечення маркетинговою інформацією інших
підрозділів
підприємства
зі
зворотнім
зв’язком; важливість функціональних зв’язків
в організації;
 система генерування, збору, оцінки та
реалізації перспективних ідей, проектів;
 утворення банку ідей, постійне його
оновлення;
 забезпечення комунікаційної підтримки на шляху від виникнення ідеї до її використання;
 можливість формування проектних
груп;
 лояльність до системи відкритих інновацій [6], націленість на партнерські відносини
й співробітництво, готовність до представлення на ринку незавершених інтелектуальних
продуктів та отримання додаткового прибутку.
Перераховані елементи можна віднеси
до активаторів системи інноваційного маркетингу – чинників, які сприяють її розвитку та
досягненню мети. До головних дезактиваторів
системи доцільно віднести:
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 консерватизм вищого керівництва та
заперечення нових методів, інструментів
управління, в тому числі й маркетинговою діяльністю;
 відсутність чітких напрямків розвитку підприємства;
 вкрай негативне відношення до ризику з боку керівництва всіх рівнів управління;
 порушення комунікацій між маркетинговим та іншими підрозділами підприємства;
 відсутність використання інтелектуально-творчого потенціалу персоналу організації.
Дані дезактиватори призводять до стагнації діяльності підприємства, його відсталості
в конкурентних позиціях на ринку, та в кінцевому випадку – до поступового саморозрушення.
Завдання системи інноваційного маркетингу:
 систематичний моніторинг та аналіз
ринку, пошук нових ринкових сегментів, ніш;
 маркетингове обґрунтування стратегічних інноваційних напрямків розвитку підприємства;
 надання маркетингової інформації
вищому керівництву та функціональним підрозділам підприємства для прийняття раціональних управлінських рішень;
 управління товарною інноваційною
політикою;
 управління інноваціями в маркетинговій діяльності;
 налагодження та керування системою
генерування ідей, їх аналізу, збереження в банку ідей та реалізації найбільш перспективних;
 просування перспективних на ринку
ідей (за моделлю «відкритих інновацій»), які
не є пріоритетними зі стратегічної точки зору
для підприємства або не можуть бути реалізовані на підприємстві;
 маркетингове обґрунтування пошуку
партнерів для реалізації ідей, які не можуть бути реалізовані власними силами та ресурсами,
проте мають високий ринковий потенціал;
 формування системи маркетингового
контролю інноваційних процесів на підприємстві.
Формування системи інноваційного маркетингу потребує його органічне поєднання з
іншими
функціональними
підрозділами
суб’єкта господарювання з загальним прийняттям бачення інноваційного розвитку в рамках
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стратегічного напряму функціонування організації. Структурні одиниці організації повинні
бути ознайомлені з маркетинговими цілями та
завданнями. Це сприяє концентрації зусиль підприємства на його розвитку на засадах інноваційного маркетингу, активізує використання
потенціалу компанії та можливостей зовнішнього середовища, запобігає розпиленню ресурсів.
Маркетинговий блок забезпечує необхідною інформацією та знаннями структуру
управління підприємством. Будь-які зміни
пов’язані з ризиком, проте їх відсутність ставить підприємство в уразливе становище з боку конкурентів. Система інноваційного маркетингу направлена на якісну організацію процесу прийняття рішень в цій сфері та виключення
хаотичного підходу до впровадження нововведень. П.Ф. Друкер відмічає: «інновація впливає
на економіку і суспільство, змінює поведінку
всіх і кожного… Або призводить до зміни тих
чи інших процесів, тобто зміни методів роботи
і виробництва. Таким чином, інновація завжди
тісно пов’язана з потребами ринку і орієнтована на ринок – по суті, ринок є рушийною силою інновації» [2, с.337]. Інноваційний маркетинг дозволяє, враховуючі ринкові тенденції,
впроваджувати ті зміни, що випередять конкурентів у боротьбі за споживача.
Система керування інноваційною діяльністю на засадах маркетингу дозволяє ефективніше використовувати ресурси та потенціал
підприємства. Як правило, розробка та випуск
на ринок нової продукції або розробка, впровадження нової технології потребують значних
фінансових ресурсів та несуть істотний ризик.
Фахівці фінансового підрозділу прагнуть до
зменшення ризику та деякою мірою можуть
запобігати цьому процесу. Саме дослідження
ринку та маркетингове обґрунтування виступають необхідною підтримкою інноваційного
процесу, знижують тиск ризику, дають інформацію щодо прогнозу майбутніх прибутків,
рентабельності продажу.
Ключовими показниками ефективності
дії системи є підвищення прибутку, рентабельності, вартості бренду, конкурентоспроможності, збільшення частки ринку, вихід на нові ринки, захват нових ніш ринку. Підприємство
встановлює стандарти та критерії попереднього, поточного та підсумкового контролю у вигляді показників результативності діяльності,
порівнює їх із реальними результатами, аналізує та приймає корегувальні дії. При цьому контроль повинен бути гнучким та пристосову-

ватися до змін внутрішнього та зовнішнього
середовища організації.
Отже, швидкі зміни потреб споживачів
та посилення конкуренції вимагають від підприємств все більше уваги приділяти інноваційній діяльності, що пов’язана не тільки з впровадженням нової продукції та технології, але й
з організаційно-управлінськими нововведеннями. Маркетинг є невід’ємним елементом розробки та виводу на ринок продуктової інновації, проте й інновації в самому маркетингу несуть вагомий потенціал більш кращого задоволення споживачів, більш ефективного керування маркетинговою діяльністю. Сучасні вимоги ведення бізнесу призводять до нової філософії управління на засадах маркетингу. Вирішення цієї проблеми потребує формування
на підприємствах системи інноваційного маркетингу з підсистемою генерування ідей.
Маркетинговий блок акумулює необхідну інформацію зовнішнього та внутрішнього
середовища суб’єкта господарювання та перетворює її на маркетингові знання. Останні в
подальшому знаходять своє відображення у
нових товарах, що найкраще задовольняють
потреби споживачів, нових маркетингових методах, інструментах. Ті інтелектуальні продукти, що не можуть бути повністю реалізованими
на підприємстві або не співпадають з його
стратегічним напрямком розвитку, доцільно
представляти на ринку для отримання додаткового прибутку, а для реалізації окремих ідей
бути відкритим для співробітництва.
Система інноваційного маркетингу дозволяє комплексно та безперервно підходити
до управління інноваційним розвитком підприємства, координувати його стратегію, гнучко та швидко реагувати на зміни кон’юнтури
ринку. Існування системи потребує наявності
певних чинників, які сприяють її діяльності.
Серед них головними є утворення інноваційного клімату на підприємстві, готовність до
ризику, налагодженої підсистеми інформаційно-комунікаційних зв’язків в організації, підсистеми використання власного інтелектуально-творчого потенціалу, лояльність до системи
відкритих інновацій. Важливим є утворення
підсистеми генерації ідей з банком ідей. Це потребує визначення керівника підсистеми, комітету з аналізу ідей, в який входять фахівці різних функціональних підрозділів.
Проблема проектування системи інноваційного маркетингу потребує подальшого дослідження
в
напряму
теоретико-методологічного забезпечення.
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ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ
ЛОГІСТИЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
Наведено аналіз визначення економічної
категорії «інвестиційна привабливість», характеристик та методів її дослідження. Розроблено методичні положення щодо оцінювання інвестиційної привабливості об’єктів логістичних
систем. У роботі отримали подальший розвиток положення щодо оцінювання урівноваженості процесів, що мають місце в інвестиційній діяльності.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, логістичні системи, інфраструктура, ануїтет, норма рентабельності, дисконтовані показники
Н.Б. Савина

Оценка инвестиционной привлекательности как предпосылки развития логистического сектора экономики страны
Приведен анализ определения экономической категории «инвестиционная привлекательность», характеристик и методов ее исследования. Разработаны методические подходы к
оценке инвестиционной привлекательности объектов логистических систем. В работе получили
© Н.Б. Савіна, 2014
дальнейшее развитие положения по оцениванию
уравновешенности процессов, имеющих место в
инвестиционной деятельности.
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дисконтированные показатели
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Evaluation of investment attractiveness as
preconditions for the development of the logistics
sector of the economy
The article is an analysis of determining the
economic category «investment attractiveness», characteristics and methods of study. Methodological
approaches to the assessment of investment attractiveness of logistics facilities. The work developed
further provision for evaluation of equilibrium
processes taking place in the investment activity.
Key words: investment attractiveness, logistic
systems, infrastructure, annuity, rate of return, discounted rates

Зацікавленість інвесторів залежить від
інвестиційного клімату, від якого у значній мірі залежать потенційні ризики інвестування.
Економічна криза змусила багато урядів світу
радикально скорочувати бюджетні витрати.
Україна не є винятком – саме дефіцит бюджету
є головним макроекономічним ризиком для інвесторів. Саме тому, тематика досліджень,
присвячених досягненню інвестиційної привабливості, є досить актуальною в сучасних
умовах розвитку економіки України.
Вагомий внесок в розвиток теорій формування інвестиційної привабливості, оцінки
ефективності реалізації інвестиційних проектів
тощо створили багато вчених. Так, О. Амоша
визначає умови досягнення інноваційного
шляху розвитку України [1]. І. Бланк розкриває
теоретичні основи інвестиційного менеджменту [2]. Ф. Євдокимов присвятив свої дослідження методологічним аспектам оцінки реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності [3]. В. Хобта, О. Попова та
А. Мєшков обґрунтовують можливості формування та підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання через підвищення ефективності інвестиційних процесів [4;
6]. Р. Попельнюхов визначає інвестиційну привабливість економіки України через інвестиційний клімат [8]. Водночас проблема оцінки інвестиційної діяльності переважно обмежується
використанням традиційних методів приведення надходжень майбутніх періодів до теперішнього рівня і не завжди використовує елементи системного підходу.
Створення об’єктів логістичної інфраструктури визначається необхідністю чи доці-

льністю реалізації тих чи інших логістичних
процесів. У більш загальних випадках має місце неспівпадання джерел отримання сировини,
матеріалів, складових частин виробу із місцем
постачання / використання кінцевої продукції,
неспівпадання часових параметрів попиту і
пропозиції і т.д. У будь-якому випадку створення таких логістичних об’єктів вимагає значних інвестицій зі сторони бізнесу чи/та держави. Зазвичай, девелопери значну частину
своїх коштів у створення логістичних об’єктів
інвестують на засадах «будівництва під замовлення», що робить такі інвестиції привабливими. Однак, якщо мова йде про формування логістичної системи країни з відповідної мережею логістичних (розподільчих) центрів загального призначення, то інвестиційна привабливість таких об’єктів надто складно піддається формалізації і потребує узагальнюючої характеристики.
Метою цього дослідження є обґрунтування і розробка методичних підходів щодо
оцінювання
інвестиційної
привабливості
об’єктів логістичних систем.
Інвестиційна привабливість є інтегральною характеристикою з позицій ефективності
функціонування як галузей економіки і видів
діяльності, так і регіонів та окремих реальних
проектів, що є важливим при формуванні та
розвитку логістичних систем. Науковим підґрунтям проблематики підвищення та оцінювання інвестиційної привабливості стають роботи [3-11] в той час як нормативною основою
становить [12-14].
Що стосується інвестиційної привабливості регіонів основними напрямами оцінювання слід вважати: рівень загальноекономічного розвитку; рівень розвитку інвестиційної
інфраструктури; демографічна характеристика;
рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури; ступінь безпеки інвестиційної діяльності [15]. У дослідженні інвестиційної привабливості об’єктів певного регіону потрібно ураховувати відповідні чинники.
Для аналізу інвестиційної привабливості
галузей використовують певну групу показників таких, як макроекономічна характеристика
галузей, їх технологічна характеристика, характеристика продукції, економічні результати
діяльності підприємств окремих галузей за звітний період, а також рівень галузевих інвестиційних ризиків [15]. Співставлення основних
методів оцінювання інвестиційної привабливості галузі свідчить, що найбільш поширеними є
багатовимірна
середня,
кореляційно-
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регресійний аналіз, рейтингова оцінка інвестиційної привабливості, моделювання відповідних кон’юнктурних коливань. Так за методом
багатовимірної середньої відбирають сукупність об’єктів спостереження (підприємств, регіонів тощо) для встановлення рейтингу інвестиційної привабливості. Далі формують відповідну систему показників, на основі яких здійснюють інтегральну оцінку (прибутковості, ліквідності тощо).
За допомогою методів кореляційнорегресійного аналізу вимірюється зв’язок між
результативною ознакою у, що характеризує
ефект діяльності. Наприклад, за регіонами –
обсяг валової доданої вартості або її рівень на
душу населення, і факторними ознаками х1,
х2, . . . , хn на основі яких оцінюють рейтинг
привабливості. При цьому загальний ефект має
бути розподілений між окремими факторами.
Рейтинг регіонів визначають на основі
показників, які, за оцінками інвесторів, є найважливішими при прийнятті рішення про місце
й обсяги інвестицій. Інститутом реформ було
запропоновано п’ять укрупнених груп даних,
які стали базовими для розрахунку загального
рейтингу:
 економічний розвиток регіону;
 розвиток ринкової інфраструктури;
 фінансова інфраструктура;
 розвиток людських ресурсів;
 діяльність органів місцевої влади у
сфері приватного підприємництва.
Моделювання
відповідних
кон’юнктурних коливань базується на:
 метод експертних оцінок, заснований
на досвіді вчених і спеціалістів-практиків, які
розробляють альтернативні оцінки і гіпотези,
ідеї та концепції з визначенням шляхів їх реалізації;
 нормативний метод, що вказує на
можливі шляхи та строки досягнення необхідного перспективного рівня показників ринку
інвестицій відповідно до цільових нормативів;
 інформаційно-статистичні
методи:
екстраполяція на основі числових рядів, екстраполяція структур, економіко-математичне
моделювання тощо.
Що стосується привабливості реальних
проектів, зокрема проектів інвестування у
об’єкти логістичних систем, то прийняття раціонального управлінського рішення ґрунтується
на визначених критеріях оцінки. Основними
положеннями оцінки ефективності таких довготермінових інвестицій є: моделювання матеріальних потоків, які створює вкладена інвестиція,
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вхідних та вихідних грошових потоків за періодами реалізації інвестиційного проекту, комплексний облік зовнішніх та внутрішніх чинників реалізації інвестиційного проекту, визначення ефекту через зіставлення очікуваних інвестиційних результатів та здійснених витрат,
облік цінності грошових вкладень з урахуванням фактору часу та ставки рентабельності на
капітал, що інвестується.
Для прийняття оптимального інвестиційного рішення аналітикам потрібно оцінити
відповідні показники економічного ефекту та
ефективності. У першому випадку визначаються абсолютні результативні показники інвестиційної діяльності. Своєю чергою, ефективність довготермінових інвестицій характеризується системою відносних показників, що зіставляють отриманий ефект з витратами капіталу, що інвестується у проект.
Найбільш вживані в теорії та практиці
показники довгострокових інвестицій ефективності згруповані у блоці, що не враховують
фактор часу, та блоці, що включають показники, які враховують фактор часу.
Серед показників, що не враховують фактор часу, найбільш традиційними та простими
для застосування на сучасному етапі є період
окупності та облікова норма рентабельності.
Період окупності (Рayback Period) – це період,
протягом якого відшкодовуються початкові
(первісні) інвестиції в проект за рахунок чистих грошових потоків, отриманих за проектом.
Умовою доцільності за цим показником
є порівняння розрахункового РР, що за проектом порівнюється з допустимим періодом окупності для фірми. Якщо мова йде про спільне
інвестування бізнесом і державою, для яких
можуть бути різні допустимі періоди окупності, то цей метод пропонується модифікувати
через зважений термін окупності, де вагами
приймаються частки в інвестуванні.
В умовах ануїтету, тобто при послідовних, рівномірних грошових потоках, що здійснюються через регулярні проміжки часу, PP
визначається за формулою:

PP 

ПІ
,
ГП А

(1)

де ПІ – початкові інвестиції; ГПА – грошові потоки в умовах ануїтету.
За відсутністю умов ануїтету PP доцільно розраховувати методом прямого розрахунку. PP з врахуванням вартості фондів підтримки інвестиційного проекту рекомендується використовувати як міру ліквідності проекту; для
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проектів з дуже невизначеними прибутками
від інвестицій; для проектів з високим ризиком; для проектів зі щорічними змінами зразків або старінням внаслідок технологічних
змін, змін пріоритетів споживачів.
Основні недоліки такого показника, як
період окупності полягають в тому, що:
 не враховуються очікувані прибутки за
періодом окупності;
 не враховується вартість грошей у часі;
 не розрізняються проекти з різними
початковими інвестиціями.
Ще одним показником, що використовується для оцінки привабливості проектів, є облікова норма рентабельності (Accounting Rate
of Return) – відношення величини середнього
чистого прибутку, отриманого внаслідок здійснення проекту до середньої вартості інвестицій [16]:
n

 Pt

ARR 

i 1

n

N

I0  (I0 
:

найбільш поширеними та коректними є показник чистої теперішньої вартості. Чиста теперішня вартість (Net Present Value) являє собою
загальну теперішню вартість майбутніх грошових надходжень від проекту за винятком
початкових інвестицій в проект. За позитивного значення NPV проект рекомендується прийняти, і навпаки.
Якщо представлені проекти є альтернативними (взаємовиключні), необхідно приймати проект з вищим NPV. Якщо необхідно формувати портфель інвестицій, схваленню підлягає комбінація проектів з найбільшим загальним значенням NPV. Розрахунок чистої теперішньої вартості проектних грошових потоків
може бути поданий таким виразом [16]:
або
NPV  PV  I 0
n

NPV  
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 Dt )

t 1

t 1

,
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2

N

де Pt – чистий прибуток в t-му році; Dt
– сума амортизації основних фондів, нематеріальних активів та МШП в t-му році.
Якщо після закінчення інвестиційного
проекту передбачається отримати ліквідаційний грошовий потік (в результаті реалізації необоротних та поточних активів мінус зобов’язання), то його прогнозована величина
має бути виключена з первісної суми капіталовкладень. Проекти, що мають ARR більше нормативного показника, приймаються до реалізації, а варіанти капіталовкладень з меншою
рентабельністю відкидаються. Економічний
зміст показника ARR полягає в тому, що рекомендуються ті проекти, що збільшують існуючий на підприємстві рівень ефективності виробничо-фінансової діяльності та (або) відповідають вимогам, встановленим в інвестиційні
політиці суб’єкта господарювання.
Серед недоліків цього показника можна
виділити те, що облікова норма рентабельності
ігнорує часову оцінку грошових вкладень; для
розрахунку ARR використовуються прибуток, в
той час як в процесі довгострокового інвестування більш обґрунтованими є рішення, що
прийняті на основі аналізу грошових потоків.
Розвиток практики інвестування та врахування його такої особливості, як довгостроковий характер призвели до необхідності врахування фактору часу у показниках, що обґрунтовують інвестиційні рішення. Серед них

CFt
 I0 ,
(1  r )t

(3)

де PV – теперішня вартість проектних
грошових потоків проекту; І0 – початкові інвестиційні витрати; CFi – чистий грошовий потік
в період t; r – проектна дисконтна ставка; n –
планований строк реалізації інвестиційного
проекту.
Якщо величина r змінюється протягом
терміну реалізації проекту, то NPV рекомендується визначати за формулою [16]:
n

NPV 


i 1

CFt
t

 I0 ,

(4)

 (1  ri )
i 1
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t

 (1  ri ) (1  r1 )  (1  r2 )  ...  (1  rt ) .
i 1

Для того, щоб оцінити інвестиційну привабливість проекту з постійними чинниками,
такими як об’єм продажу, виробничі витрати
та точно визначеним строком його експлуатації, розрахунок NPV в цьому випадку можна
здійснити за формулою [16]:
NPV  I0  (Q  (Pr  Cv )  CF   (1 tax)  D)  PVIFAr ,n  Sd  PVIFr, n ,

(5)

де D – річний об’єм амортизації основних фондів, нематеріальних активів та МШП;
Q – річний продаж в натуральному вираженні;
Pr – ціна одиниці продукції (робіт, послуг);
Сv – змінні виробничі затрати; СF – повні постійні витрати; tax – ставка податку та ін. відра-
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хувань з прибутку підприємства; Sd – розмір
ліквідаційного грошового потоку, PVIFAr,n –
фактор поточної вартості ануїтету.
Ще одним найбільш поширеним серед
дисконтних показників є внутрішня норма рентабельності (Internial Rate of Return). Даний
показник являє собою максимально прийнятну
відсоткову ставку r, за якої без будь-яких втрат
для власної компанії можна вкладати кошти в
інвестиційний проект. Під внутрішньою нормою рентабельності розуміють значення коефіцієнта дисконтування, при якому загальна
теперішня вартість проектних грошових потоків дорівнює початковим інвестиціям, тобто
IRR – це дисконтна ставка, за якою NPV = 0.
Під граничною ставкою (ГС) розуміється
така ставка, нижче якої проекти вважаються
недоцільними. Субєкти інвестування визначають свої граничні ставки, виходячи з вартості
фінансування та ризикованості проекту. Далі
прогнозуються майбутні грошові потоки та
обчислюється IRR. Якщо IRR >ГС, то проект
рекомендується до впровадження.
У практичній діяльності будь-яка фірма
фінансує свої проекти, зокрема інвестовані із
різних джерел. Як плату за користування авансованими ресурсами (авансованим капіталом)
фірма сплачує відсоток, дивіденди, винагороди
тощо, тобто несе витрати на підтримку свого
економічного потенціалу. Відносний рівень
цих витрат називається ціною авансового капіталу (ЦАК). Ціна авансового капіталу відображає існуючий на фірмі мінімум повернення на
вкладений у її діяльність капітал, його рентабельність:

ЦАК 

ЦАК 1  ЦАК 2  ...  ЦАК n . (6)
n

Якщо ВНП> ЦАК – проект приймається.
Показник IRR використовується для оцінки проекту як при сталих проектних грошових потоках (в умовах ануїтету), так і при
змінних грошових потоках.
Порядок визначення IRR в умовах ануїтету:
- визначається відношення початкових
інвестицій до річного грошового потоку

ПІ
;
ГП а

- за таблицею теперішньої вартості ануїтету знаходиться ставка дисконту, яка відповідає числу років та величині, отриманій на
першому етапі. Визначена ставка є IRR;
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- якщо IRR >ГС, то проект приймається,
і навпаки.
Визначення IRR при різних грошових
потоках:
- визначається загальна теперішня вартість при різних значеннях ставки дисконту,
починаючи із значення дисконтної ставки меншого ніж ГС;
- порівнюються загальна теперішня вартість та початкові інвестиції. Та ставка дисконту, яка відповідає рівності, коли загальна теперішня вартість проектних грошових потоків та
початковим інвестиціям і є IRR;
- порівнюються IRR та ГС.
Позитивним моментом у використанні
показника IRR при обґрунтуванні інвестиційних рішень є те, що він враховує часову цінність вкладеного капіталу і показує мінімальний граничний рівень доходності. Також для
розрахунку IRR не потрібно визначати величину проектної дисконтної ставки. Серед недоліків цього показника слід відмітити проблеми
вибору проекту за IRR за умови змішаних грошових потоків (тобто коли грошовий потік декілька разів змінює свій знак).
Також можливі помилкові ранжування
взаємодіючих проектів за критерієм IRR, та відсутність принципу адитивності IRR не дає
можливості коректно оцінити взаємовиключні
проекти з різними обсягами інвестицій.
Для вибору конкретних методів оцінювання привабливості інвестування у об’єкти
економіки необхідно враховувати їх характеристики, такі як економічна та фінансова сутність, переваги та недоліки, умови доцільності,
та аналітичні залежності. Особливого значення
в умовах нестабільності економіки набуває характеристика чинників, що формують аналітичні показники оцінювання рівня інвестиційного ризику логістичної складової економіки країни.
Показник привабливості інвестування в
об’єкти логістичної системи визначається як
різниця між внутрішньою нормою рентабельності проекту (IRR) і безризиковою ставкою
рентабельності. Даний показник характеризує
ступінь привабливості ризикових вкладень у
реальному секторі економіки в порівнянні з відносно безпечним інвестуванням в окремі види фінансових активів. Істотне перевищення в
рівні рентабельності прямих інвестицій у конкретному секторі ринку в порівнянні з фінансовими вкладеннями залучає нових учасників.
Ріст конкуренції знижує економічний прибуток, що призводить до зниження ймовірності
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отримання необхідного рівня ефективності виробничо-фінансової діяльності, достатньої для
покриття довгострокової і короткострокової
кредиторської заборгованості. Фінансовий ризик у цьому випадку зростає.
Реальна внутрішня норма рентабельності
інвестиційного проекту – це різниця між проектною IRR і річною ставкою інфляції. Вплив
інфляції істотно спотворює найважливіші показники ефективності інвестиційної діяльності.
Чим більше в результаті реалізації проекту буде його реальна рентабельність (без обліку інфляції), тим більше буде у власників підприємства можливостей до сплати у встановлений
термін по своїх боргових зобов’язаннях. Збільшення значення даного показника знижує рівень фінансового ризику. Від’ємне значення
показника свідчить про збитковий рівень діяльності і про абсолютну ймовірності невиконання своїх зобов’язань за рахунок коштів, генерованих проектом (різко негативна ситуація).
Коефіцієнт реальної рентабельності інвестиційного проекту (без врахування інфляції) визначається відношенням внутрішньої
норми рентабельності інвестиційного проекту
до річної ставки інфляції. Значення коефіцієнта інтерпретується аналогічно попередньому
показнику. Якщо величина коефіцієнта реальної рентабельності проекту менше 1, то віддача
на вкладений капітал буде цілком витрачена на
зниження негативного впливу інфляції, а покриття заборгованості буде зроблено за рахунок
раніше вкладеного в проект капіталу (у результаті чого відбудеться зниження чистого оборотного капіталу, у гіршому випадку розпродаж
частини необоротних активів). Пряма залежність між результативним показником (рівень
FR) і факторною ознакою. Якщо фактична рентабельність проекту буде більше значення
IRR, у підприємства, що реалізує інвестиційний проект, наявний певний резерв зниження
рівня фінансового ризику.
Реальна прибутковість інвестора (позикодавця, кредитора) становить різницю між
ставкою відсотка і річною ставкою інфляції.
Залежно від ступеня фінансової стійкості підприємства, що здійснює інвестиційний проект,
його кредитної історії, репутації, ділових
зв’язків, безпеки конкретного варіанта капіталовкладень і ймовірності одержання прийнятних фінансових результатів у ході його реалізації, а також політики позикодавця в сфері інвестиційного кредитування значення даного

показника можна істотно варіювати. Чим менше його величина, тим нижче рівень фінансового ризику.
Частка позикового капіталу в загальному
обсязі фінансування інвестиційного проекту –
відношення позикового капіталу до суми позикового і власного капіталу, який інвестований
в проект. З появою в структурі капіталу позикових джерел фінансування виникає ймовірність невиплати по своїм зобов’язанням. Відсутність FR можливо тільки лише при 100%
фінансуванні проекту за рахунок власного капіталу. У процесі факторного аналізу робиться
наступне допущення: рівень фінансового ризику прямо пропорційний частці позикових джерел фінансування в загальній величині інвестованого капіталу.
Ентропійний критерій ризику інвестиційних процесів – розраховується ентропія
окремих процесів інвестування і проекту в цілому. Ентропія процесу інвестування в кількісному виді визначає можливі витрати капіталу
з часом функціонування самого процесу. За
значенням ентропії є можливим встановити
досконалість процесів інвестування.
Матрична діагностика ризиків підприємства – матриця, що зв’язує показники позиціювання підприємства. Матриця описує можливі
ризик – події, що впливають на результат позиціювання підприємства і слугує профілактикою ризиків.
У таблиці 1 наведено узагальнюючу характеристику інвестиційної привабливості.
Наведені узагальнені характеристики існуючих методів оцінювання привабливості інвестицій дають підстави відмітити наступне.
1. Вказаний вище кожен окремий показник не забезпечує комплексної оцінки доцільності інвестицій.
2. Вказані показники мають різні умови
доцільності.
Завдяки різним економічним сутностям
наведених показників є необхідним врахувати
переваги та недоліки кожного із них, що визначає межі їх застосування.
Основними напрямами пошуку шляхів
подальшого розвитку вказаних положень оцінювання інвестування у об’єкти логістичних
систем потрібно вважати:
 системний підхід при оцінюванні реалізації інвестиційних процесів;
 упровадження методів та технології
контролінгу процесів інвестування;
Таблиця 1
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Характеристика інвестиційної привабливості
Вид інвестиційної привабливості
1
Інвестиційна
привабливість
регіону

Напрям

2
3
Загальноекономічний - питома вага регіону у ВВП України;
розвиток регіону
- обсяг виробництва промислової та сільськогосподарської продукції на душу населення;
- сальдо ввезення і вивезення споживчих товарів;
- середня місячна заробітна плата робітників і службовців;
кількість промислових підприємств.
Економікогеографічний розвиток виробничої
інфраструктури

- географічне розміщення регіону;
- густота залізниць на 1000 км2 території;
- густота автомобільних доріг з твердим покриттям;
- обсяг виробництва електроенергії на душу населення;
курортно-туристичне значення регіону.

Демографічне становище

- питома вага населення регіону в загальній чисельності
населення України;
- питома вага міських жителів у загальній чисельності населення України;
- кількість зареєстрованих безробітних;
- питома вага зайнятого населення в його загальній чисельності.
- кількість банків, страхових компаній, бірж;
- питома вага приватизованих квартир;
- питома вага промислових підприємств, викуплених колективами;
- кількість спільних підприємств.

Розвиток ринкових
відносин і комерційної інфраструктури

Інвестиційна
привабливість
галузі

Показники

Інвестиційний ринок

- відношення середньої заробітної плати до максимальної;
- рівень економічної злочинності;
- кількість страйків на 1000 жителів.

Макроекономічна
характеристика галузей

- роль тієї чи іншої галузі в забезпеченні розвитку економіки та життєзабезпеченні населення України;
- перспективи розвитку галузі згідно із завданнями структурної перебудови і стадіями життєвого циклу;
- частка галузі у ВНП;
- співвідношення динаміки розвитку розглядуваної галузі
з динамікою ВНП загалом;
- рівень державного регулювання цін на продукцію;
- рівень оподаткування за окремими видами податків,
пільги;
- рівень приватизації підприємств;
- чисельність діючих підприємств, у тому числі спільних;
- чисельність працівників, зайнятих у галузі;
- обсяг інвестицій.

Технологічна характеристика галузей

- відповідність технологій певної галузі необхідним світовим стандартам;
- залежність діяльності галузі від енергоресурсів (за видами);
- залежність від імпортного устаткування і обладнання.
Продовження таблиці 1
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2
Характеристика продукції

Економічні результати діяльності підприємств окремих галузей за звітний період

Рівень галузевих інвестиційних ризиків

Економічні результати, що не враховують
фактор часу

Економічні результати, що враховують
фактори часу

3
- рівень насиченості ринку продукцією (ступінь задоволення попиту на придбання);
- частка імпорту продукції в задоволенні сукупного попиту в Україні;
- можливості виходу продукції на зовнішні ринки (з урахуванням конкурентоспроможності на зовнішньому ринку);
- відповідність якості продукції діючим стандартам;
- співвідношення рівня цін на вітчизняну і аналогічну імпортну продукцію;
- співвідношення динаміки цін на продукцію і темпів інфляції.
- рівень рентабельності всіх активів;
- рівень рентабельності власних коштів;
- рівень рентабельності виробництва продукції;
- рівень рентабельності інвестицій (або термін окупності);
- рівень собівартості продукції;
- рівень продуктивності праці.
- рівень конкуренції на внутрішньому ринку України;
- рівень імовірності виникнення форс-мажорних обставин
(на рівні соціально-економічних заборон тощо);
- кількість і частка підприємств-банкрутів галузі;
- рівень надійності сировинного та паливно-енергетичного
забезпечення випуску продукції (оцінка на основі показників 2 гр. показників);
- рівень надійності збуту продукції (оцінка на основі 3 гр.
показників).
- період окупності;
- період окупності із врахуванням вартості фондів підтримки, інвестиційного проекту;
- облікова норма інвестиційного проекту;
- порівняльна економічна ефективність;
- очікуваний економічний ефект застосування інвестиційного проекту.
- чиста теперішня вартість;
- внутрішня норма рентабельності;
- дисконтова ний період окупності;
- індекс рентабельності інвестицій.

 принципи
оптимізації
управління
окремими процесами, що мають місце при інвестуванні, і формування на цій основі відповідних механізмів;
 трансформація традиційних принципів
адаптації для структур неекономічної природи
до систем і структур інвестиційної діяльності;
 розвиток положень щодо оцінювання
урівноваженості процесів, що мають місце в
інвестиційній діяльності;
 апробація отриманих нових теоретичних положень шляхом оцінювання реальних і
діючих проектів інвестування і формування на
цій основі узагальнень про можливість та доцільність їх застосування.

Також
слід
зазначити,
що
для
забезпечення
комплексного
економічного
розвитку логістичних систем обсяг внутрішніх
фінансових ресурсів логістичних підприємств є
недостатнім, саме тому необхідним є залучення
інвестиційних ресурсів з інших джерел.
Водночас, більш інформативним та обєктивним
необхідно вважати не тільки доцільність
створення того чи іншого об'єкту логістики як
окремого проекту, але і його вплив на
ефективність та продуктивність логістичного
сектору економіки країни загалом.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
МАШИНОБУДУВАННЯ
Статтю присвячено удосконаленню методичного забезпечення аналізу ефективності
управління маркетинговим потенціалом машинобудівних компаній на основі виділення відповідних етапів його здійснення – характеристика
особливостей розміщення компаній важкого
машинобудування України, системний аналіз
стану маркетингового потенціалу галузі важкого машинобудування України, комплексна оцінка
маркетингового потенціалу галузі важкого машинобудування Донецького регіону, аналіз маркетингового потенціалу інтегрованих компаній
важкого машинобудування за допомогою відповідних показників. Це дозволяє одержати більш
обґрунтовані характеристики розвитку машинобудування на галузевому, національному і регіональному рівні, а також на рівні сформованих
інтеграційних об’єднань компаній.
Ключові слова: маркетинговий потенціал,
інтегровані компанії, управління розвитком,
злиття, поглинання, стратегічні альянси, підп-

риємства машинобудування
М.В. Матюнина, Е.Н. Беда
Методические аспекты оценки маркетингового потенциала интегрированных компаний
машиностроения
Статья посвящена усовершенствованию
методического обеспечения анализа эффективности управления маркетинговым потенциалом
машиностроительных компаний на основе выделения соответствующих этапов его осуществления – характеристика особенностей размещения компаний тяжелого машиностроения Украины, системный анализ маркетингового потенциала отрасли тяжелого машиностроения
Украины, комплексная оценка маркетингового
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потенциала отрасли тяжелого машиностроения
Донецкого региона, анализ маркетингового по-
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тенциала интегрированных компаний тяжелого
машиностроения с помощью соответствующих
показателей. Это позволяет получить более
обоснованные характеристики развития машиностроения на отраслевом, национальном и региональном уровне, а также на уровне сформированных интеграционных объединений компаний.
Ключевые слова: маркетинговый потенциал, интегрированные компании, управление
развитием, слияния, поглощения, стратегические альянсы, предприятия машиностроения
M. Matjunina, K. Byeda
Methodological aspects of assessing the marketing
potential of the integrated companies of machinebuilding
The article is devoted to the improvement of
the methodical providing of the analysis of efficiency
of management of marketing potential of machinebuilding companies on the basis of allocation of the
appropriate stages of the characteristic features of
hosting companies of heavy mechanical engineering
of Ukraine, a system analysis of the marketing potential of the industry heavy engineering of Ukraine,
a comprehensive assessment of the marketing potential of the industry heavy engineering industry of the
Donetsk region, the analysis of the marketing potential of the integrated companies of heavy machinery
with corresponding indicators. This allows you to
make better characteristics of development of mechanical engineering at the sectoral, national and
regional level but also at the level of integration associations formed companies.
Keywords: marketing potential, integrated
company, management development of marketing
potential, strategy of mergers, acquisitions and the
creation of strategic alliances

Центральне місце в структурі багатьох
країни світу займає машинобудування. Виробництво продукції важкого машинобудування
як напрямок економічної діяльності відіграє
важливу роль, адже значна частка обсягів цієї
продукції в структурі експорту країни свідчить
про високий рівень її конкурентоспроможності
та розвитку економіки в цілому. Як зазначено
у «Державній програмі розвитку машинобудування на 2009-2011 рр.» високий рівень конкурентоспроможності неможливий поза активного залучення досягнень науково-технічного
прогресу, впровадження нових видів продукції, використання новітніх технологій, розвитку існуючих систем управління з урахування
всеохоплюючих інтеграційних і глобалізаційних процесів в економіці [1, с.213-233]. Даний
господарський комплекс визначає напрями на-
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уково-технічного прогресу у національній економіці, забезпечує її технічне переозброєння,
інтенсифікацію та підвищення ефективності
всього суспільного виробництва. Для України
це має особливу актуальність, оскільки країна
прагне покращити стан власної економіки, підвищити конкурентоспроможність на світовому
ринку, а також забезпечити стабільність внутрішніх ринків збуту, що в свою чергу є одним
із важливих компонентів для досягнення поставлених цілей.
У роботах сучасних українських вчених
розглянуто теоретичні основи та проаналізовано стан підприємств важкого машинобудування України у докризовий період. Так, у роботі
Н. Сіправської застосовувались історичний та
факторний аналіз, методи індукції і дедукції
для оцінювання внутрішніх і зовнішніх чинників на діяльність підприємств машинобудування [2, с. 127-321]. Ю. Барташевська, крім названих вище, ураховувала метод ізольованих
причинно-наслідкових зв’язків і аналізу статистичних показників [3, с. 19-25]. В. Ситніченко
використовує методологію стратегічного менеджменту, систему збалансованих показників,
PEST- та SWOT-аналіз [4]. Г. Доморадзька застосовують метод наукової абстракції та ізолювання на прикладі одного обраного регіону
[5, с. 333-338]. А. Фатенок-Ткачук користувалась аналізом створеної інформаційної бази,
індуктивним методом, ототожнюючи регіони
за рівнем їх промислового розвитку [6, с. 28].
У роботах М. Дзюби і Н. Гавкалової застосовано дедуктивний метод дослідження для аналізу стану машинобудівних підприємств на регіональному, зовнішньому та внутрішньому
ринках [7; 8]. Окрім того, розвиток машинобудування як пріоритетної галузі економіки
України здійснювали й інші вчені [9, с. 164171]. О.Ю. Могілевською були розроблені
критерії ефективності маркетингового управління машинобудівного підприємства [10,
с. 58-60]. У роботі М.В. Павленко доведено,
що значна частина компаній важкого машинобудування працює в умовах вертикальної інтеграції [11, с.12].
З огляду на сучасний стан додаткової
уваги потребує пошук шляхів стимулювання
розвитку вітчизняного важкого машинобудування, підвищення конкурентоспроможності
його продукції за рахунок удосконалення маркетингового потенціалу. Дослідження розвитку
маркетингового потенціалу підприємств важкого машинобудування, проблем його розвитку з урахуванням інтеграційних процесів по-
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винно мати свою методологічну основу, базуватись на вивченні раніше застосованих методичних підходів.
Метою статті є обґрунтування методичної необхідності врахування маркетингового потенціалу при дослідженні інтеграційних
процесів у галузі важкого машинобудування.
Метод – це сукупність принципів побудови, форм і способів наукового пізнання [12,
с. 18]. Методом називається захід або сукупність заходів у будь-якій діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення певного завдання. Метод аналізу, оцінки та діагностики
маркетингового потенціалу – це система теоретико-пізнавальних категорій, наукового інструментарію та регулятивних принципів дослідження діяльності суб’єктів господарювання
або галузі в цілому. Таку тріаду було запропоновано І.В. Крив’язнюк в цілому по відношенню до комплексної економічної діагностики
підприємства [13, с. 226]:
М = (К, І, Р),
де К – система категорій;
І – науковий інструментарій;
Р – система регулятивних принципів.

(1)

Науковцями досі використовувались різноманітні методи маркетингового дослідження
машинобудівних підприємств України, їх розвитку та регіональних особливостей розміщення.
Загалом наукове забезпечення регулювання розвитку маркетингового потенціалу інтегрованих підприємств важкого машинобудування вимагає таких підходів, які здатні враховувати максимальну кількість проблем, які
можуть бути розв’язані в ході застосування
даного методичного забезпечення, сукупності
показників оцінки наявного стану маркетингового потенціалу, як в цілому машинобудівної
галузі, так і окремих підгалузей і підприємств.
Вертикальна інтеграція дозволяє подолати
проблему «подвійної надбавки», створити конкурентні переваги (неокласична теорія); забезпечити мінімізацію трансакційних витрат, підвищити ефективність управління поведінкою
виконавця, розподілити права власності (неоінституціоналізм); сприяє зростанню фінансових потоків і ринкової оцінки фірми (теорія
корпоративних фінансів). Крім того, завдяки
вертикальній інтеграції компаній створюються
передумови для оптимізації податкового навантаження, інтенсифікації інвестицій, більш
широкого впровадження інновацій, розвитку

маркетингового потенціалу за рахунок розширення ринку збуту. Огляд широкого спектру
теоретичних положень і досвіду країн із розвиненим вугільним машинобудуванням свідчить, що до створення вертикально інтегрованих машинобудівних холдингів є і економічні
підстави, і національні традиції ведення бізнесу, проте тільки цими чинниками не можна повною мірою пояснити мотивацію суб’єктів бізнесу у прийнятті відповідних рішень.
Для цього розглянемо процес стратегічного аналізу, що передує ухваленню рішення
про створення стратегічних альянсів, злиття
або поглинання компаній. Метою дослідження
є доказ вагомості маркетингових показників
при обґрунтуванні угод по злиттю й поглинанню. Однією з моделей, що докладно описують
процес злиття компаній, є модель Watson
Wyatt (WW) [14, с. 20-26]. Вона розглядає
п’ять основних стадій процесу злиття: постановку завдання, оцінку ситуації, дослідження,
проведення переговорів, реальне об’єднання,
табл. 1.
Як видно зі скороченого змісту моделі
аналізу WW, таке поняття, як аналіз маркетингового потенціалу в ній відсутнє. Проте, видно,
що як на стадії виявлення ключових проблем,
так і на стадії реалізації основних процедур і
ризиків присутні етапи, пов’язані з маркетинговим аналізом. При виявленні ключових проблем на стадії аналізу й дослідження проводиться аналіз впливу злиття й поглинання на
ділове середовище, тобто на партнерів компанії, у якості яких виступають покупці, постачальники, споживачі й т.ін. На стадії реалізації
основних процедур і ризиків присутній аналіз
синергетичного ефекту й економії від масштабу, де присутній і маркетинговий ефект. Як
було відзначено вище, при злитті або поглинанні компаній, в основному, намагаються дотягтися підвищення ринкової частки або одержання економії від масштабу. Така економія
можлива тільки у випадку наявності синергетичного ефекту, що виражається в зростанні
прибутку об’єднаної компанії за рахунок зниженні питомих витрат компанії, а також підвищення сукупного обсягу продаж.
Аналіз літератури з теорії й практиці
злиттів і поглинань показує, що особливості
впливу угод злиття, поглинань і стратегічних
альянсів на зміну маркетингового потенціалу
об’єднаної компанії не розглядалися.
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Таблиця 1
Перелік основних проблем і етапи процесу злиття
відповідно до моделі Watson Wyatt (WW) [14, с. 20-26]
Постановка завдання
Розробка ділової
стратегії
об’єднаної компанії
Розробка стратегії розвитку
Установлення
поглинання
Вироблення
концепції злиття
Визначення необхідної компетенції Визначення потенційних
споживачів нової
компаній
Визначення ринків збуту
Оцінка капіталу
нової компанії
Оцінка виробничого потенціалу
нової компанії

Оцінка ситуації
Визначення цільових ринків і
основних об’єктів
для поглинання
Вибір об’єкта поглинання
Складання протоколу про наміри
Розробка плану
злиття або поглинання Розробка
вимог конфіденційності до інформації про заплановану угоду
Аналіз цінності
для акціонерів і
прибутковості
власного капіталу
Аналіз можливості реалізації обраної стратегії
Аналіз сумісності
корпоративних
культур
Аналіз реальності
термінів реалізації операції
Аналіз управлінського потенціалу
Оцінка потенційного синергетичного ефекту
Аналіз життєздатності нової компанії

Аналіз і дослідження
Ключові проблеми
Аналіз потенційних проблем
Аналіз фінансових аспектів злиття й поглинання
Аналіз проблем сумісності
корпоративних культур і
збереження персоналу
Аналіз юридичних аспектів злиття або поглинання
Аналіз впливу злиття або
поглинання на ділове середовище
Аналіз впливу на операційну діяльність
Аналіз аспектів інтелектуального капіталу
Узагальнення результатів
аналізу
Розробка попереднього
плану злиття
Розробка умов переговорів
Політика погашення зобов’язань нової компанії
Розробка планів утримання
персоналу на період перетворень
Розробка планів по скороченню реструктуризації
штатів
Життєздатність знову
створеної компанії у фінансовому аспекті
Визначення основних проблем
Синергетичний ефект і
економія на масштабах від
злиття або поглинання
Прибутковість активів

При ухваленні рішення про злиття або
поглинання оцінюються, насамперед, фінансові
аспекти угоди. При цьому прогнози в області
підвищення обсягу продаж проводяться умовно,
що часто призводить до неврахування багатьох
факторів, у тому числі маркетингових (таких як
реакція потенційних споживачів на зміну власника торгівельної марки, перетинання цільових
сегментів, і як слідство відсутність передбачуваного зростання обсягів продаж, реакція конкурентів на об’єднання й т.ін.), що в результаті
призводять до негативних наслідків.
Що ж стосується створення стратегічних

Проведення переговорів

Реальне
об’єднання

Встановлення термінів реалізації угоди злиття
Дозвіл юридичних
проблем
Визначення організаційної
структури майбутньої компанії
Оцінка фінансових
результатів злиття
або поглинання
Надання гарантій
ключовим працівникам і безпосереднім керівникам інтеграційного процесу
Оформлення угоди
Вартість угоди
Ефективність діяльності
Персонал
Захист
Адміністрування

Здійснення
реального
об’єднання
компаній
Формування
нової організаційної структури
Організація
або реструктуризація бізнес процесів
Розробка
процедури
прийнять рішень
Темпи реального
об’єднання
Можливі
втрати
Витрати
Обсяг продаж
Результати
Очікування
акціонерів
Очікування
громадськості
Очікування
споживачів
Очікування
працівників

альянсів, то тут ситуація інша. Процес створення стратегічного альянсу базується на необхідності розвитку стратегії компанії й пошуку найбільш перспективних напрямків розвитку. У зв’язку із цим маркетинговий аналіз необхідності створення або вступу до стратегічного альянсу часто має вирішальне значення
для ухвалення загального рішення. Практика
показує, що можливий успіх чи провал злиттів
часто залежить від недооцінки змін маркетингового потенціалу об’єднаної компанії, що згодом позначається на загальних доходах. У
зв’язку із цим необхідно більш детально ви-
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вчити процес впливу угод злиттів і поглинань,
а також стратегічних альянсів на формування
маркетингового потенціалу компанії. Для початку проведемо аналіз досліджень, присвячених оцінці впливу маркетингової діяльності на
результати роботи всієї компанії. Вплив маркетингової діяльності на ефективність роботи
компанії докладно вивчався в процесі Pimsаналізу, який виявляє вплив маркетингової
стратегії на прибутковість компанії.
Аналіз стратегічного досвіду підприємств на різних ринках, у різних умовах конкуренції знайшов своє відображення у PIMSпроекті і допоміг визначити стратегічні фактори, що впливають на прибутковість. Статистичний аналіз і комп’ютерне моделювання інформації визначають залежність між стратегією й
ефективністю діяльності компанії, а також забезпечують умови стратегічного планування.
Цей підхід був застосований інститутом стратегічного планування (Strategic Planning
Institute) у Бостоні в рамках PIMS-програми,
яка почала реалізовуватись з початку 70-х років. PIMS-аналіз полягає в пошуку інструкцій,
розроблених на основі узагальненого досвіду
прибуткових і збиткових компаній. З 1972 р.
була складена база даних з 450 корпорацій, що
містить аналіз більш ніж 2800 структурних
підрозділів.
Статистичний
аналіз
і
комп’ютерне моделювання бази даних забезпечило компаніям-учасникам необхідну інформацію й стратегічні напрями розвитку різних
галузей у різноманітних економічних ситуаціях. Для бази даних фундаментальними є дві
концепції: ділова одиниця (бізнес-одиниця) –
підрозділ, продуктова лінія або центр прибутки; ринок, що обслуговується – частина загального ринку, на якому конкурує фірма [15].
PIMS-аналіз оцінює зміни в конкурентній позиції фірми, стратегію для її досягнення і
остаточну прибутковість. Аналіз показує, що
на прибутковість підприємства постійно впливають три групи факторів: перша група описує
конкурентну позицію фірми – частку ринку й
відносну якість продукції; друга – відображає
структуру виробництва – інтенсивність інвестицій і продуктивність праці; третя група відображає відносну привабливість рівня зростання ринку й характеристик споживачів. Всі перелічені фактори на 65-70% забезпечують прибутковість розглянутих підприємств. Призначення PIMS-проекту полягає в застосуванні
цього досвіду до розв’язання специфічних
стратегічних питань. Даний аналіз виявив
зв’язки між стратегією й ефективністю діяль-

ності компанії. Результати аналізу допомогли
західним компаніям зрозуміти й передбачити
вплив стратегічних рішень і умов ринку на
ефективність діяльності компанії. Нижче перераховані найбільш загальні зв’язки між стратегією й ефективністю [16]:
1. У віддаленій перспективі найважливішим фактором, що впливає на ефективність діяльності структурних підрозділів компанії, –
рівень якості готової продукції по відношенню
до її конкурентів.
2. Доля ринку й прибутковість тісно
пов’язані між собою.
3. Висока інтенсивність інвестицій активно впливає на прибутковість.
4. Вертикальна інтеграція ефективна лише для підприємств деяких галузей промисловості. Для підприємств із невеликою долею
ринку показник повернення інвестицій вище,
коли ступінь вертикальної інтеграції низький.
Для підприємств, що займають частину ринку
більше середнього значення, показник повернення інвестицій найвищий, незважаючи на рівень вертикальної інтеграції.
5. Більшість стратегічних факторів, що
збільшують повернення інвестицій, також
впливають на довгострокову вартість підприємства в майбутньому.
У статті запропоновано методичне забезпечення аналізу ефективності управління
маркетинговим потенціалом машинобудівних
компаній на основі виділення відповідних етапів його здійснення – характеристика особливостей розміщення компаній важкого машинобудування України, системний аналіз стану
маркетингового потенціалу галузі важкого
машинобудування України, комплексна оцінка
маркетингового потенціалу галузі важкого
машинобудування Донецького регіону, аналіз
маркетингового потенціалу інтегрованих компаній важкого машинобудування за допомогою відповідних показників. Це дозволяє одержати більш обґрунтовані характеристики розвитку машинобудування на галузевому, національному і регіональному рівні, а також на рівні сформованих інтеграційних об’єднань
компаній. У перспективі подальших досліджень розробка положення щодо ефективності
управління маркетинговим потенціалом інтегрованої компанії як характеристики повноти
використання нею маркетингових функцій на
основі дослідження системних властивостей,
що уможливило би раціональне використання,
оптимізацію та нарощування маркетингових
ресурсів.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
У статті розглянуто питання формування маркетингової діяльності страхової компанії.
Детально представлені змістовні елементи маркетингової діяльності. Запропоновано імітаційну модель для підтримки маркетингових рішень
страховика. Розглянуті особливості маркетингової діяльності з урахуванням специфіки страхового ринку.
Ключові слова: страхова компанія, маркетинг, імітаційна модель
Т.А. Синицына
Формирование системы маркетинговой деятельности страховой компании
В статье рассмотрены вопросы формирования маркетинговой деятельности страховой
компании. Подробно представлены содержательные элементы маркетинговой деятельности. Предложена имитационная модель для
поддержки маркетинговых решений страховщи-

ка. Рассмотрены особенности маркетинговой
деятельности с учетом специфики страхового
рынка.
Ключевые слова: страховая компания,
маркетинг, имитационная модель
T.A. Sinitsyna
Formation of marketing activities insurance
company
The article deals with the question of forming
marketing activities of the insurance company.
Discussed in details are substantial elements of
marketing activities. Was offered a simulation model
to support marketing decisions insurer. Have considered marketing activities which specific to the insurance market.
Keywords: insurance company, marketing,
simulation model
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Стан сучасного страхового ринку вимагає застосування інноваційних способів управління страховою компанією і персоналом, залучення та утримання клієнтів. У західних країнах довга еволюція маркетингу перетворила
його на основу для організації всієї діяльності
страхової компанії. В останні роки українські
страховики також стали активно застосовувати
деякі маркетингові інструменти для вирішення
виникаючих завдань. Але ці інструменти, як
правило, зводяться до рекламних кампаній та
проведення акцій із стимулювання збуту. Деякі
страхові компанії застосовують інтегровані
маркетингові комунікації, і лише окремі почали розвивати маркетингові інструменти високих технологій.
Ключову роль у системі управління, організації, планування та контролінгу в системі
підприємницької діяльності відіграє маркетинг, який виступає як ефективний інструмент
для розробки та прийняття підприємницьких
рішень. Страхова справа як вид підприємницької діяльності не становить винятку. У системі
страхування маркетинг виступає як функція по
інтеграції зусиль всіх її ланок, спрямованих на
досягнення поставлених цілей. Отже, тема дослідження є досить актуальною в сучасних
умовах розвитку ринку страхових послуг
України.
Питанням дослідження маркетингової
діяльності страхової компанії присвячено значну кількість публікацій зарубіжних і вітчизняних авторів. Так, В. Базидевич, К. Базидевич
та В. Бігдаш присвятили свої дослідження теоретичному забезпеченню страхової справи [1;
3]. А. Белов розглядає прикладні аспекти страхового маркетингу [2]. С. Никоненко здійснює
моделювання процесу управління соціальним
капіталом
страхових
компаній
[5].
О. Охрименко визначає сутність та складові
страхового захисту [6].
Водночас, сучасна економічна ситуація
потребує більш комплексного підходу до проведення маркетингової діяльності. Слід відмітити, що до цих пір не має чітких меж як визначення поняття «маркетинг», так і інструментів для його здійснення. Тому дослідження
маркетингової діяльності страхової компанії та
розробка нових маркетингових інструментів є
актуальною задачею, що і зумовило вибір теми
дослідження.
Метою цього дослідження є дослідження основних елементів маркетингової діяльності страхової компанії та розробка імітаційної
моделі для підтримки маркетингових рішень
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страховиком.
Об’єктом дослідження є процеси управління страховою компанією, яка займається
ризиковими видами страхування. Предметом
дослідження є економіко-математичні та імітаційні моделі маркетингової діяльності страхової компанії.
Служба маркетингу страхової компанії
розглядається як мозковий центр, як джерело
обґрунтованої інформації і рекомендацій по
багатьом питанням поточної і перспективної
діяльності страховика.
Маркетинг може бути визначений як ряд
функцій страхової компанії, що включає планування, ціноутворення, рекламування, організацію мережі просування страхових полісів на
основі реального і потенційного попиту на
страхові послуги. Задоволення страхових інтересів клієнтів є економічним і соціальним обґрунтуванням існування страхового суспільства [2; 5].
Центральною фігурою страхового ринку
стає страхувальник, інтересами і потребами
якого в страховому захисті визначається діяльність страховика і його служби маркетингу.
Аналіз ринкової діяльності найбільших страхових компаній як закордоном, так і в Україні
показує, що цілий ряд напрямів і функцій маркетингу є загальним в діяльності різних страховиків. До них відносяться орієнтація страхових компаній на кон'юнктуру ринку, максимальне пристосування умов окремих видів страхування, що розробляються, до незадоволених
і потенційних страхових інтересів.
Маркетинг страховика включає наступні
основні чинники (елементи):
 вивчення клієнтів (потенційних страхувальників);
 аналіз платоспроможності страховика
(здатність компанії задовольняти своєчасно і в
повному обсязі задовольняти за своїми зобов’язаннями);
 аналіз ринку страхової компанії;
 дослідження цінової політики;
 визначення найбільш ефективних способів просування страхових послуг від страховика до потенційного клієнта (рейтинг страхової компанії, рівень сервісу та ін.).
Слід відзначити, що платоспроможність
страховика визначається фінансовим відділом
страхової компанії, проте в складній поточній
економічній ситуації неможливо проводити
маркетингову політику без його урахування.
Також, у подальших дослідженнях можливе
залучення інших фінансових показників, оскі-
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льки в рамках маркетингового управління
страховик інтегрує і координує всю свою діяльність з розрахунком на забезпечення задоволеності клієнтів, отримуючи прибуток саме завдяки підтримці споживчої задоволеності потенційних страхувальників.
Аналіз і оцінка вказаних елементів дозволяє визначити внутрішні можливості і потенціал, на які може розраховувати страхова компанія в конкурентній боротьбі в процесі досягнення своїх цілей. Для менеджера та керівника
страхової компанії важливо мати такі інструменти, які достовірно і швидко в комплексі аналізують як поточну ситуацію, так і на перспективу. Тому нами запропоновано модель дослідження маркетингової діяльності страховика на
основі апарату математичного моделювання
структури та сучасних інформаційних технологій імітаційного моделювання [6].
Основними кроками моделювання складних систем структури, без яких неможливо
створити адекватну модель, є:
 виявлення основних компонентів структури і значущих зв’язків між ними;
 проведення зважування елементів побудованого графа коефіцієнтами відносної важливості;
 розробка методів оцінювання значень
елементів і процедури розрахунку інтегральних показників.
У сучасних умовах ведення бізнесу страховики значну увагу приділяють маркетинговій діяльності. Це зумовлено тим, що страховий ринок, пройшовши перший етап  етап
екстенсивного зростання, вступив у другий
етап, що характеризується певним його насиченням. А саме, зростають вимоги споживачів

до якості страхової продукції, посилюється
конкуренція між страховиками.
Маркетинг  це одночасно філософія
страхового бізнесу і активний процес, спрямований на задоволення потреб кінцевого споживача (страхувальника) в умовах конкуренції.
Маркетинг можна розглядати як сукупність
факторів, що забезпечують залучення клієнтів,
завоювання ринку і в кінцевому підсумку зростання прибутку страховика [6].
Тому, в рамках проведення маркетингової політики акцент ставиться на визначення
факторів, які відповідають за якість та надійність страхових послуг і як наслідок за залучення потенційних клієнтів тобто просування
страхових продуктів на ринку страхових послух. Серед цих факторів: платоспроможність
страхової компанії, рівень сервісу, рейтинг
страхової компанії, як на національному, так і
закордонному ринках страхових послуг, цінова
політика, аналіз ринку страхової компанії, темпи зростання клієнтської бази.
На основі вказаних факторів пропонується обчислення нового комплексного показнику «конкурентоспроможність страховика»,
визначення якого може бути корисним як
страховикам, так і страхувальникам, які бажають придбати страховий поліс досліджуваної
страхової компанії.
Практичною реалізацією математичної
моделі структури у проведеному дослідженні є
імітаційна модель, розроблена у пакеті IThink
[9; 10].
Метою імітаційної моделі є  підтримка
маркетингових рішень у страхуванні (рис. 1).

Рис. 1. Імітаційна модель для підтримки маркетингових рішень страховика
Джерело: [6]
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Імітаційна модель в практиці менеджменту страховика, на сьогодні, має багато переваг [6]:
 модель дозволяє проводити імітацію
основних елементів маркетингу із урахуванням
впливу різноманітних стохастичних чинників
на стратегічну перспективу, тобто фактично
відіграє роль тренажера для менеджерів та керівників страхових компаній;
 дозволяє аналізувати альтернативні
управлінські рішення щодо формування бізнес-стратегії та їх можливі наслідки;
 вивчати тенденції розвитку страхової
компанії.
Сутність роботи імітаційної моделі полягає у тому, що на основі маркетингової діяльності страховика та побудованої моделі структури визначається конкурентоспроможність
страховика, яка охоплює шість чинників (рис.
1). Ці чинники не є первинними, тобто такими,
якими компанія може безпосередньо управляти. Тому для кожного з чинників було виконано процедуру декомпозиції, для отримання кількісного значення показника. Це дає змогу
компанії у процесі прийняття маркетингових
рішень безпосередньо змінювати їх кількісні
характеристики. Розглянемо кожен чинник
більш детально.
Платоспроможність страхової компанії
(CAR)  це здатність компанії у будь-який період своєчасно і в повному обсязі виконувати
свої зобов’язання із укладених договорів стра-
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хування. З точки зору державного регулювання
діяльності страхових компаній проблематиці
забезпечення платоспроможності страхових
компаній, тобто унеможливлення доведення
компанії до банкрутства, приділяється особлива увага органами державного регулювання різних країн. Це актуально, оскільки неспроможність страховика покрити страховий ризик
може призвести до порушення безперервності
проведення процесу страхування, спричинити
банкрутство.
У закордонній страховій практиці для
характеристики платоспроможності страховика використовується показник рівня достатності покриття власними коштами (Capital
Adequacy Ratio або CAR), який розраховується
таким чином [1; 3; 11]:
CAR 

FN
,
N

де F – фактичний рівень платоспроможності;
N – нормативний рівень платоспроможності.
Показник CAR розраховується в моделі і
знаходиться в межах від 0 до 1. Оцінки CAR
наведені у табл. 1.
Для закордонних страховиків, які здійснюють ризикове страхування, рекомендовані
параметри оцінювання платоспроможності,
наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Інтегральне якісне оцінювання платоспроможності страховика [6]
Значення CAR, %

Оцінка покриття

<0

Недостатнє

від 0 до 25

Нормальне

від 26 до 50

Добре

від 51 до 75

Надійне

>75

Зразкове

Рівень сервісу (RS) визначається наявністю цілодобового інформаційного центру,
який передбачає психологічну підтримку клієнта – наявність цього необхідного атрибуту
для будь-якої страхової компанії оцінюється в
1 бал, відсутність – 0.
Для розрахунку параметру рейтингу

страхової компанії (RSK) візьмемо висновки
відомих рейтингових агентств Fitch, Moody’s,
Standard&Poor’s та ін. Якщо компанія має рейтинг одного з цих агентств, то за показниками
рейтингу присвоюємо такі значення, табл. 2.
Якщо компанія не має загальновизнаного рейтингу, то значення RSK дорівнює 0.

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net,
http://www.nbuv.gov.ua/

214

ISSN1680-0044 Научные

труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5
Таблиця 2

Рейтингова шкала стійкості страхових компаній [4]
Рейтингова
категорія
ААА (або А++)
АА (або А++)
А
ВВВ (або В++)
ВВ (або В+)
В
ССС (або С++)
СС (або С+)
С
D

Значення

RSK

Високий рівень надійності з позитивними перспективами
Високий рівень надійності із стабільними перспективами
Високий рівень надійності
Прийнятний рівень надійності з позитивними перспективами
Прийнятний рівень надійності із стабільними перспективами
Прийнятний рівень надійності
Низький рівень надійності з позитивними перспективами
Низький рівень надійності із стабільними перспективами
Низький рівень надійності
Незадовільний рівень надійності

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Показник цінової політики (CP) входить
до блоку вартості продукту, тому розглядаємо
його з позиції розміру тарифів [1; 3; 11]. Правильна розкладка збитку реалізується за допомогою страхового тарифу. Це дозволяє досягти
необхідного балансу між доходами і витратами
страхової компанії, для забезпечення фінансової
стійкості. Заниження тарифу фактично завищує
ефективну кількість договорів, формально (а не
реально) зменшує імовірність страхової події,
послаблює гарантію безпеки розрахунків. Це
призводить до браку ресурсів у страховика і
втрати фінансової стійкості. Рекомендується
обирати вид страхування, який займає найбільший відсоток у страховому портфелі.
Показник ЦП обчислюємо за формулою:
CP 

mn
,
m  n1

(2)

де m – середньоринковий тариф;
n – тариф конкретної страхової компанії;
n1 – мінімальний тариф на рину страхових
послуг України.
Маркетингові дослідження ринку (R)
включають: зовнішнє і внутрішнє середовище
діяльності страхової організації; дослідження
ринку страховиків, ринку страхових послуг; дослідження продажів; дослідження потреб споживачів і аналіз купівельних переваг; вивчення
діяльності конкурентів; вивчення операцій маркетингу; збір, аналіз і обробка інформації; прогнозування попиту та обсягів продажів та ін.
Якщо межі страхового покриття включають Європу, то R дорівнює 1, якщо ні – 0.
Цілі маркетингової діяльності страховика тісно пов’язані з цілями діяльності самої
страхової організації і сприяють досягненню

останніх. Цілі діяльності страхової організації
та її керівництва складаються насамперед у
формуванні та розширенні клієнтської бази
(KB) шляхом завоювання ринку (збільшення
частки ринку). Тому оцінку клієнтської бази
здійснимо так: якщо темп зростання клієнтської бази більше 0.5, то KB дорівнює 1, інакше
KB дорівнює 0.
У результаті оцінки чинників було отримано дворівневу ієрархічну структуру (рис. 1).
Коефіцієнти відносної важливості було обрано
наступним чином: платоспроможність (1) 
0.2, рівень сервісу (2)  0.2, рейтинг (3)  0.1,
цінова політика (4)  0.2, ринок (5)  0.15,
клієнтська база (6)  0.15.
Отже конкурентоспроможність страховика визначається так:
Конкурентоспроможність
 CAR  1  RS  2  RSK  3  CP   4  R  5  KB  6
страховика

де коефіцієнти відносної важливості 1, 2, 3,
4, 5, 6 оцінюються експертним шляхом так,
щоб виконувалась умова 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 =1.
Для розрахунку коефіцієнтів відносної
важливості одного рівня дерева чинників використовується анкетний метод експертного
оцінювання, оскільки по суті потрібно упорядкувати фактори по важливості з погляду забезпечення мети верхнього рівня.
Найбільш поширеними з анкетних методів є ранжування і нормування. Для отримання
експертної оцінки використаємо метод ранжирування. Метод ранжирування полягає в тому,
що експертові пропонується вказати числові
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ранги кожному з наведених в анкеті чинників.
Ранг, рівний одиниці, привласнюється найбільш важливому, на думку експерта, чиннику.
Ранг, рівний двом, привласнюється наступному по важливості чиннику і т. д.
У анкеті експертного опиту збираються
оцінки окремих експертів, після відповідної обробки отримується звідна оцінка всієї групи [7].
Для розрахунку коефіцієнтів відносної
важливості по ступеню їх впливу на чинники
експертного оцінювання використано метод
узагальнюючих ранжувань [7].
При груповій експертній оцінці кожному
i-ому об’єкту кожен з j-х експертів привласнює
rij. В результаті проведених экспертних оцінювань отримуємо матрицю рангів

rij порядку

nxm, где n – кількість чинників i  (1, n ) , а m –
кількість експертів j  (1, m) .
Слід зазначити, що побудова таких узагальнених ранжувань є коректною процедурою
тільки в тому випадку, якщо ранги призначаються як місця об'єктів у вигляді натуральних
чисел 1,2...,n.
Методом для реалізації цього завдання є
підхід, заснований на побудові узагальненого
ранжування шляхом переходу від матриці ранжувань до матриці парних порівнянь. Для

r

цього на основі матриці ij будується m матриць парних порівнянь Rj (j=1,2,…,m), де m –
кількість експертів. Елементи цих матриць визначаються таким чином:

Rj  r

j
ik

 ,
 1
 0.5 ,

 0 ,

rij  r kj
rij  rkj
rij  r kj ,

де j – номер експерта, i та k – номери порівнюваних об’єктів.
Потім до отриманих матриць парних порівнянь всіх експертів застосовується метод
обробки парних порівнянь [7]. Його ітераційна
процедура дозволяє отримати коефіцієнти відносної важливості об’єктів по ступеню їх
впливу на результат.
Використання концепції маркетингу та її
практична реалізація в діяльності страховика
мають велике значення у зв’язку зі зростаючою конкуренцією на ринку фінансових послуг
та постійно змінюються відносинами між
страховиками і страхувальниками.
На основі багатьох прогонів імітаційної
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моделі можливо оцінити тенденції конкурентоспроможності страховика, оцінити проведену маркетингову діяльність та кроки подальших дій.
Слід відзначити, що комп’ютерна модель
має багато переваг, оскільки у будь-який момент може бути доповнена новими чинниками.
На основі імітаційної моделі за короткий проміжок можливо здійснити аналіз їх впливу як
на поточну ситуацію, так і на перспективу.
Дослідження динаміки конкурентоспроможності страховика може бути корисним для
прогнозування клієнтської бази страхової компанії. Оскільки маркетинг це  комплексний
підхід до питань організації і управління всією
діяльністю страхової компанії, направленої на
надання таких страхових послуг і в таких кількостях, які відповідають потенційному попиту.
При цьому попит створюється зусиллями самої
страхової компанії і задовольняється нею [6].
Запропонований спосіб дослідження маркетингової діяльності страхових компаній 
інтегрований процес, спрямований на задоволення запитів ринку та отримання прибутку від
страхової діяльності. Імітаційна модель використовується як інструмент, який призводить
до досягнення цілей маркетингу більш продуктивними способами. В основі проведеного дослідження маркетинг представлено як: координація діяльності страховика; як концепція
управління в страховому бізнесі; метод пошуку рішень в страхуванні.
Умови соціально-економічній ситуації в
нашій країні висувають особливі вимоги до
діючих страхових компаній. Економічно виправданого функціонування зможуть домогтися лише ті страхові компанії, які зможуть провести якісні перетворення у своїй діяльності,
зможуть перевести «погляд» на потреби страхувальників, а також зможуть побудувати
свою діяльність на ефективній маркетинговій
політиці.
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ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АЕРОПОРТОВОГО КОМПЛЕКСУ
Проведено на основі маркетингових методик оцінку якості обслуговування пасажирів в
аеропортовому комплексі. Визначено основні напрями вдосконалення сервісного обслуговування
для сучасного аеропорту з метою прийняття
управлінських рішень.
Ключові слова: якість, послуга, аеропорт,
пасажирські перевезення, маркетингові методи
В.Ю. Павелко
Оценка уровня услуг аэропортового комплекса
Проведена на основе маркетинговых методик оценка качества обслуживания пассажиров в аэропортовом комплексе. Определены ос-

новные направления совершенствования сервисного обслуживания для современного аэропорта
с целью принятия управленческих решений.
Ключевые слова: качество, услуга, аэропорт, пассажирские перевозки, маркетинговые
методы
V.Y. Pavelko
Assessing the level of services of the airport complex
The article based on marketing techniques assess the quality of service for passengers in the air-
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port complex. The main directions of improving service for a modern airport with the aim of making
management decisions.
Keywords: quality, service, airport passenger
services, marketing methods

Рівень централізації економічної діяльності в Україні є надзвичайно високим. Створювані виробничі зв’язки носять, як правило,
вертикальний характер – з центром прийняття
рішень в Києві із забезпеченням комунікацій
через столицю. Горизонтальні зв’язки між
суб’єктами незначні, поява в регіонах самостійних гравців часто призводить до їх автоматичного переміщення до столиці. Отже, з урахуванням описаної ситуації кардинальна зміна економічного середовища та її вірогідність
в середньостроковій перспективі для авіаринку навряд чи є можливою без фундаментальних економічних перетворень в країні. Тому
навряд чи варто очікувати кардинальної зміни
структури всього українського ринку авіаперевезень; міжнародний сегмент як і раніше,
буде домінувати в загальній структурі ринку,
хоча на міжнародному ринку вітчизняні перевізники все частіше будуть зіштовхуватися із
зростаючою конкуренцією з боку іноземних
авіакомпаній, які поступово збільшують кількість польотів не тільки в Київ, але також у
міста регіонів.
Враховуючи кон’юнктуру ринку послуг
аеропортової структури, специфіку діяльності
господарюючих суб’єктів, слід відзначити, що
в сформованих умовах ключовим фактором підвищення ефективності функціонування на
ринку аеропортових послуг є рівень якості обслуговування. Існуючі стандарти надання послуг аеропортової структури не відповідають
сучасним тенденціям ринкової економіки, а
також вимогам споживачів. Крім того, більшість законодавчих актів у галузі аеропортового обслуговування застаріли і вимагають термінової заміни. Сьогодні основними нормативно-правовими регуляторами у сфері якості
аеропортових послуг є впроваджувані стандарти Системи Менеджменту Якості ISO 9001 і
вимоги до авіаційної безпеки ISAGO, при цьому відсутні норми, що регулюють якість послуг з точки зору клієнтоорієнтованого підходу,
а також самі системи контролю якості послуг
аеропортової структури. У ситуації, що склалася, суб’єкти ринку аеропортових послуг зіткнулися з проблемою відсутності єдиних під-
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ходів, критеріїв і методів оцінки рівня якості
аеропортового обслуговування, і, як наслідок, з
необхідністю розробки самостійних механізмів
регулювання сервісної діяльності. Тобто актуальною постає проблема оцінювання рівня та
якості аеропортових послуг.
Питання якості лежить в площині первинних пріоритетів споживачів на споживчих
ринках, а для виробників товарів в послуг є визначальним чинником їх конкурентоспроможності. Саме у такій площині знаходяться сучасні напрацювання фахівців у даній сфері, зокрема В.А. Андреєва [2; 3], Ю.В. Демківа [5],
В.В. Кубічека [6]. В той же час для подальшого
вдосконалення управління якістю послуг в галузевому розрізі, зокрема на підприємствах наземного та повітряного аеротранспорту, необхідно знати напрямки та виробляти форми і
способи підвищення якості обслуговування пасажирів та вантажів. Із метою часткового заповнення цієї прогалини у науковому просторі
виконується дане дослідження.
Метою даного дослідження є оцінка рівня якості послуг аеропортового комплексу.
Об’єктом дослідження є явище якості обслуговування вантажів і пасажирів сучасним аеропортовим комплексом, а предметом – маркетингові підходи до оцінки якості послуг авіапасажирів.
Українська асоціація якості дає наступне
визначення поняттю «управління якістю» – це
такі напрями діяльності функції загального
управління, які визначають політику в галузі
якості, мету і відповідальність, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, управління якістю, забезпечення якості та поліпшення якості в межах системи якості» [8, с.15]. Високий рівень якості
обслуговування всіх споживчих сегментів
означає задоволення їх очікувань і, разом з
тим, є запорукою довгострокового ефективного функціонування та розвитку аеропортового
комплексу та створення конкурентних переваг
на ринку авіаперевезень.
Методика оцінки рівня якості послуг аеропортового комплексу наведена на (рис. 1).
На початковому етапі передбачається
дослідження основних суб'єктів ринку послуг
аеропортового комплексу: споживачів з виділенням сегментних груп і виробників для визначення відповідальних підрозділів та служб
аеропорту з питань оцінки рівня якості послуг.
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I ЕТАП – Дослідження основних суб’єктів ринку послуг аеропортового комплексу
Дослідження споживачів з виділенням сегментних груп

Визначення відповідальних осіб за контроль
якості з боку виробників

II ЕТАП – Розробка необхідної первинної документації

III ЕТАП – Визначення обсягу вибірки

IV ЕТАП – Проведення польових досліджень

V ЕТАП – Оцінка результатів дослідження

VI ЕТАП – Розробка рекомендацій для менеджменту аеропорту

Рис.1. Алгоритм оцінки якості послуг аеропортового комплексу
Поряд з авіапасажирами та відвідувачами в оцінці якості брали участь фахівці служби
якості аеропорту. Вибір додаткового джерела
інформації обумовлений невисокою результативністю анкетування споживачів послуг аеропортової структури внаслідок низької достовірності одержуваних даних і неповернення
анкет респондентами. Пасажири і відвідувачі,
як правило, не зацікавлені в результатах дослідження і, крім того, досить неохоче розкривають дані, що дозволяють визначити репрезентативність вибірки (наприклад, вік, соціальний
статус, рівень доходу тощо). У той же час працівники служби якості аеропорту не тільки зацікавлені в результатах проведеного дослідження, а й мають професійну підготовку в
області якості. Ключовими групами споживачів послуг аеропортової структури, як відзначалося вище, є два сегменти: B2B та B2C. У
свою чергу, сегмент В2В сформований в основному авіакомпаніями, які приносять значну
частку доходів від авіаційної діяльності. Сегмент В2С представлений в основному пасажирами, які є основним джерелом доходу від неавіаційної діяльності. Щодо визначення відповідальних за контроль якості з боку виробників, то
їх перелік складено на основі виділених споживачами критеріїв вибору аеропортової стру-

ктури та обов’язків посадових осіб, які забезпечують реалізацію даних критеріїв.
Основні критерії якості послуги аеропортової структури, що впливають на її вибір авіакомпаніями та пасажирами, структуровані автором в табл. 1.
Згідно з метою та видами діяльності та
відповідно до організаційної структури управління Комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» посадовими особами, котрі забезпечують якість послуг споживачам, є: заступник директора з авіаційної безпеки (начальник служби авіаційної безпеки), начальник служби контролю на безпеку, начальник служби спеціалізованого транспорту, начальник аеродромної служби, начальник бази
експлуатації радіотехнічного обладнання і
зв’язку, начальник відділу капітального будівництва, начальник служби паливо мастильних
матеріалів; начальник групи фірмового обслуговування; керуючий оздоровчого комплексу
«Авіатор», завідувач оздоровчого пункту, начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів, начальник вантажного
складу, начальник дільниці наземного обслуговування, начальник центральної диспетчерської аеропорту, керуючий готелем (табл. 2).
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Таблиця 1
Основні критерії вибору аеропортових комплексів споживачами
Авіакомпанії
Сумісність з мережею маршрутів авіакомпанії
Наявність та доступність центрів технічного обслуговування повітряних суден
Розмір ставок та зборів
Ступінь модернізації основних об’єктів
інфраструктури аеропорту
«Ширина», «глибина» та потенціал цільового ринку перевезень при виконанні рейсів з аеропорту

Пасажири
Якість (час) наземного обслуговування
Вартість паркінгу автомобілів в аеропорту
Вартість транспортування в аеропорт
Кількість та якість сервісу для неавіаційних послуг
Зручність розкладу

Доступність зліту в певні часові інтервали

Ціна перевезень

Наявність конкурентів

Кількість маршрутів

Забезпечення трансферних стиковок

Ступінь доступності аеропорту з міста

Маркетингова підтримка
Рейтинги оцінювання аеропортової структури

Імідж та транспортна безпека аеропорту
Надійність авіакомпанії-перевізника
Зручність трансферу через аеропорт
Наявність програм для часто літаючих пасажирів

Рівень безпеки в аеропорту
Другий етап оцінки якості послуг аеропортової структури «Розробка необхідної первинної документації» передбачає розробку анкет для споживачів послуг аеропортової структури. При цьому при складанні анкет пропонуються питання, пов’язані з оцінкою рівня
якості послуг аеропортової структури згрупувати в декілька блоків, з метою визначення
ключових напрямків вдосконалення аеропортового обслуговування.
При розробці анкет рекомендовано використовувати диференційовані методи залежно від типу питань. Аналіз та формалізація якісних параметрів послуг аеропортової структури дозволяють оцінити ступінь задоволеності
пасажирів рівнем обслуговування аеропорту.
Для пасажирів і відвідувачів розроблено анкети, зміст яких умовно структуровано на чотири
блоки. Перша частина – сегментація пасажирів
на основі різних критеріїв, три інші – згруповані по блоках і присвячені оцінці рівня якості
послуг аеропортової структури. Перший блок
характеризує транспортну забезпеченість і доступність аеропорту, другий – комфортабельність і інформаційне забезпечення аеровокза-

лу. Третій блок призначений для оцінки функціонування персоналу та обладнання аеропорту.
Головне завдання анкетування полягає в
визначенні рівня задоволеності споживачів послуг аеропортової структури на кожній стадії
технологічного процесу, з метою оцінки результативного показника аеропортового обслуговування, а також виявлення вузьких місць.
Крім того, для вивчення пропозицій щодо поліпшення роботи об’єктів аеропортової структури в анкеті використовується метод відкритих питань.
Наступним етапом є визначення обсягу
вибірки статистичної сукупності на основі середніх значень з метою отримання достовірних
даних, як це визначно у роботах провідних
вчених з даної проблематики [4, с.21]:

σ2 × t 2
n=
,
e2
де n – обсяг вибірки;
σ – середньоквадратичне відхилення;
t – рівень довіри;
e – бажана точність (погрішність).
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Таблиця 2

Список посадових осіб, відповідальних за контроль якості
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
Посадова особа

Критерії вибору аеропортових комплексів
споживачами
Директор підприємства
«Ширина», «глибина» та потенціал цільового
ринку перевезень при виконанні рейсів з аеропорту
Маркетингова підтримка
Заступник директора з авіаційної без- Імідж та транспортна безпека аеропорту
пеки (начальник служби авіаційної
безпеки)
Начальник служби контролю на без- Імідж та транспортна безпека аеропорту
пеку
Начальник служби спеціалізованого Зручність розкладу
транспорту
Забезпечення трансферних стиковок
Сумісність з мережею маршрутів авіакомпанії
Наявність та доступність центрів технічного
обслуговування повітряних суден
Начальник аеродромної служби
Доступність злетів в певні часові інтервали
Начальник бази експлуатації радіоте- Імідж та транспортна безпека аеропорту
хнічного обладнання і зв’язку
Начальник відділу капітального буді- Ступінь модернізації основних об’єктів інфравництва
структури аеропорту
Начальник
служби
паливо- Якість пального та безпека польоту
мастильних матеріалів
Начальник групи фірмового обслуго- Забезпечення трансферних стиковок
вування
Керуючий оздоровчого комплексу Якість (час) наземного обслуговування
«Авіатор»
Кількість та якість сервісу для неавіаційних
послуг
Завідувач здоровпункту
Якість (час) наземного обслуговування
Кількість та якість сервісу для неавіаційних
послуг
Начальник
служби
пошуково- Імідж та транспортна безпека аеропорту
рятувального забезпечення польотів
Начальник вантажного складу
Якість (час) наземного обслуговування
Кількість та якість сервісу для неавіаційних
послуг
Начальник дільниці наземного обслу- Якість (час) наземного обслуговування
говування
Кількість та якість сервісу для неавіаційних
послуг
Вартість паркінгу автомобілів в аеропорту
Начальник центральної диспетчерсь- Зручність розкладу
кої аеропорту
Керуючий готелем
Якість (час) наземного обслуговування
Кількість та якість сервісу для неавіаційних
послуг
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У рамках дослідження було опитано понад 600 пасажирів, що є репрезентативною величиною для аеропорту. Визначений обсяг вибірки на основі середніх значень з рівнем довіри 99,7%, середнім квадратичним відхиленням
у 31,65 і бажаною точністю (похибкою) ± 4 також підтверджує, що вибірка є репрезентативною.
Згідно загальноприйнятої методики дослідження, після визначення необхідного обсягу
вибірки проводяться польові дослідження, за
результатом яких здійснюється оцінка результатів [1; 4; 7].
За результатами опитування найбільш
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значимими критеріями вибору аеропортових
комплексів споживачами є:
для авіакомпаній – доступність злетів в
певні часові інтервали (10,4% відповідей);
для пасажирів – зручність розкладу
(10,3% від загальної кількості відповідей)
(табл. 3).
При сегментації основних споживачів
послуг аеропортової структури в сегменті В2С
були визначені наступні субсегменти: відпочиваючі, бізнес-туристи (ділові пасажири), студенти (учні), шоп-туристи, працівники (працюючи за кордоном), фізичні особи (рис. 2).

Таблиця 3
Ступінь значимості критеріїв вибору аеропортових комплексів споживачами
Авіакомпанії
критерії
Доступність злетів в певні
часові інтервали
Потенціал цільового ринку
перевезень при виконанні
рейсів з аеропорту
Розмір ставок та зборів
(зліт/посадка, наземне обслуговування, паливо, тощо)
Наявність «прямих» конкурентів
Сумісність з мережею маршрутів авіакомпанії
Рівень безпеки в аеропорту
Наявність та доступність
центрів технічного обслуговування повітряних суден
Забезпечення трансферних
стиковок
Ступінь модернізації основних об’єктів інфраструктури
аеропорту
«Ширина», «глибина» мережі маршрутів аеропорту
Рейтинги оцінювання аеропортової структури
Маркетингова підтримка

Пасажири
відповіді
кількість %

Зручність розкладу

36

10,4

35

Імідж та транспортна
10,3 безпека аеропорту

34

10,1

33

9,6

32

9,2

31

9,1

30

9,0

29

8,6

28

8,0

відповіді
кількість %
130

10,3

128

10,1

126

10,0

120

9,5

119

9,4

115

9,1

104

8,2

101

8,0

95

7,5

91

7,2

82

6,5

54

4,2

1263

100

Ціна перевезень

27
26
4

Разом

критерії

345

Надійність авіакомпаніїперевізника
Ступінь доступності аеропорту з міста
Якість (час) наземного
обслуговування
Кількість та якість сервісу для неавіаційних послуг
Зручність трансферу через аеропорт
Кількість маршрутів

Вартість транспортування в аеропорт
Вартість паркінгу авто7,1
мобілів в аеропорту
Наявність програм для
1,1 часто літаючих пасажирів
100 Разом
7,5
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У результаті опитування встановлено,
що основну частку (67%) на ринку послуг аеропортової структури займають відпочиваючі
за туристичними путівками. Для даного сегмента відпочиваючих за туристичними путівками
визначальними факторами виступають комфорт, висока культура обслуговування, комплекс додаткових послуг, скорочення часу наземного обслуговування, висока швидкість обробки багажу і зниження ризику його пропажі,
інтегрально дані критерії повинні відбитися в
наданні комфортних перевізних послуг з висо-

кою швидкістю.
Іншим значним сегментом ринку послуг
аеропортової инфраструктури є ділові мандрівники (20%). Як зазначалося вище, наслідки
світової фінансової кризи призвели до зниження контингенту бізнес-пасажирів, що було
обумовлено зниженням ділової активності.
Аналіз даного споживчого сегменту свідчить,
що незначна частка (5%) пасажирів зацікавлена в додатковому комплексі сервісних послуг,
пов'язаних з цілями поїздки.

Рис. 2. Структура ринку послуг аеропортової структури (субсегменти сегменту В2С)
До прикладу, це надання залу для конференції, можливість проведення відеоконференції,
забезпечення
інтернетобслуговуванням тощо. Такий же відсоток віддає перевагу індивідуальному обслуговуванню: окрема стійка реєстрації, першочергове завантаження / вивантаження багажу, доставка
до повітряного судна особистим транспортом і
позачергова посадка / висадка в повітряне судно, тощо.
Споживачі, які здійснюють ділові поїздки і мають високі доходи, одночасно є потенційними клієнтами ринку неділових перевезень, і це необхідно враховувати, для забезпечення відповідності очікувань пасажирів щодо
рівня якості послуг, які надаються об’єктами
аеропортової структури. Що стосується таких
сегментів, як студенти (учні) (6%) і особи, які
здійснюють поїздки в цілях трудової міграції
(2%), то в даному випадку визначальним критерієм виступив рівень тарифу на послуги. В
якості переваг була визначена можливість варіації наданого комплексу сервісних послуг з
метою зниження вартості кінцевих послуг. Да-

ні споживчі категорії в найменшій мірі чутливі
до рівня якості надаваних послуг, що виражається в лояльності до вибору альтернативного
виду транспорту.
Незначну питому вагу (2%) споживачів
послуг аеропортової структури становлять фізичні особи, які, однак, пред’являють достатньо серйозні вимоги до рівня наземного обслуговування об’єктами аеропортової структури.
Для даного сегменту найголовнішими є послуги, пов’язані з обробкою багажу, а саме: скорочення часу оформлення багажу та його видачі, комплекс додаткових послуг – надання
багажних візків, послуги вантажників, а також
рівень якості наданих послуг, і в першу чергу,
збереженість багажу.
Крім того, можливість спрощення формальностей, пов’язаних з паспортно-візовим і
митним оглядом – виділення додаткових стійок, впровадження інформаційних технологій,
що дозволяють здійснювати паспортно-візове
обслуговування пасажирів в автоматизованому
режимі тощо. Дані категорії споживачів при
оцінці аеропортового обслуговування відзна-
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чають брак інформаційно-довідкових послуг
аеропортової структури, що може бути вирішено за допомогою установки інформаційних
кіосків, додаткових табло, покажчиків тощо.
Результати опитування респондентів дозволили дослідити рівень задоволеності якістю
наданих пасажирських послуг аеропортової
структури і виявити сфери обслуговування,
які, на думку споживачів, потребують поліпшення (рис. 3).
Було виявлено, що найвужчим місцем є
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послуги з обробки багажу – понад 18% пасажирів стикалися із затримками при видачі багажу. Крім цього, особливу незадоволеність у
пасажирів викликають занадто довгі черги при
наданні послуг з реєстрації квитків і оформлення багажу (28%), а також послуг з передпольотного огляду і контролю безпеки (20%).
Достовірність результатів опитування
підтверджується відгуками, які залишають
споживачі на форумі [9].

Рис. 3. Результати опитування респондентів щодо задоволеності якістю послуг аеропортової структури (% від загальної кількості відповідей)
Крім того, досліджено ступінь задоволеності споживачів рівнем якості наземного обслуговування об'єктами аеропортової структу-

ри в розрізі авіаційних і неавіаційних послуг
(рис. 4, табл. 4).

Рис. 4. Результати опитування респондентів щодо задоволеності якістю авіаційних
послуг аеропортової структури (% від загальної кількості відповідей)
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Таблиця 4

Результати опитування респондентів щодо задоволеності якістю
неавіаційних послуг аеропортової структури
Відсоток від загальної кількості відповідей, %
82,3
15,5
0,6
0,2
0,1
1,3

Недоліки
Високі ціни в точках громадського харчування
Відсутність багажних візків
Вузький асортимент комерційних об’єктів
Нестача точок Internet-доступу
Відсутність пунктів обміну валюти
Інше
Аналіз авіаційних послуг аеропортової
структури виявив, що найбільшу незадоволеність викликають у пасажирів низька оперативність наземного обслуговування (48,6%) і низька культура обслуговуючого персоналу аеропортиту (43,1%). Крім цього, пасажирами
були відзначені ще й такі негативні фактори,
як неповнота інформаційних позначень розташування різних зон обслуговування – 3,3%,
нестача стійок інформації – 2,7%. Крім того,
1,2% вказали на необхідність збільшення кас
для продажу квитків.
При оцінюванні неавіаційних послуг
82,3% респондентів відзначили високі ціни на
послуги громадського харчування, 15,5% були
незадоволені відсутністю багажних візків. Вузький асортимент комерційних об’єктів концесіонерів відзначили 0,6% споживачів. Із загального числа опитаних 0,2% (основну частку
становить сегмент ділових пасажирів) залиши-

лися незадоволені кількістю точок доступу в
Internet.
На останньому етапі здійснюється розробка рекомендацій для менеджменту аеропорту щодо усунення вузьких місць і визначення
ключових напрямів поліпшення якості обслуговування аеропорту. Серед фахівців поширеною є точка зору на якість сервісу в аеропортах як провідному фактору конкурентоспроможності підприємства на ринку послуг аеропортової структури [2, с.15].
На думку переважної більшості пасажирів, для поліпшення ситуації необхідно: підвищити якість наземного обслуговування при
виникненні збоїв у розкладі рейсів, при реєстрації та оформленні багажу та його отриманні
в аеропорту призначення, а також на етапі
проходження процедур передпольотного огляду та контролю авіаційної безпеки (рис. 5).

Рис. 5. Напрями покращення аеропортового обслуговування за результатами
опитування споживачів
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Таким чином, 29,1% респондентів вважають, що найважливішим напрямком для поліпшення якості послуг, що надаються аеропортовою структурою, є удосконалення процесів
оформлення і видачі багажу. Із загальної кількості опитаних 28,4% пасажирів стикалися із
затримками при наданні послуг з реєстрації та
оформлення багажу. Крім того, 20,1% зазначили важливість організації роботи персоналу у
разі виникнення збійних ситуаций. В удосконаленні технології огляду та контролю авіабезпеки зацікавлені 13,8% споживачів, 1,1%
пред’являють попит на комплекс додаткових
послуг. Близько 4,7% пасажирів бажали б
отримувати інформацію про статус рейсу, багажу та розташуванні залів в аеропорту на свої
мобільні пристрої в режимі реального часу.
У той же час, слід зазначити, що, на думку зарубіжних дослідників, самообслуговування та мобільність будуть ключовими характеристиками послуг об'єктів аеропортової
структури в найближчій перспективі, що дозволить в значній мірі мінімізувати невдоволення і відчуття невпевненості пасажирів [6].
Таким чином, слід зазначити, що оцінка
рівня якості послуг аеропортової структури є
найважливішим елементом системи управління якістю. Вона не тільки дозволяє проводити
контроль рівня якості обслуговування аеропорту, надає базу для аналізу і прийняття управлінських рішень, а й забезпечує зворотний
зв’язок, необхідні для стійкого розвитку аеропортової структури. За результатами дослідження виявлено явні тенденції до поліпшення
якості послуг аеропортового комплексу. Разом
з тим, доведено істотне відставання від європейських аеропортів за факторами забезпечення якості послуг як в плані технологій, підготовки персоналу, так і щодо оснащення. Найкращим мотиватором і регулятором якості та
вартості послуг має стати наявність конкуренції в аеропортах оперування, що є практично
відсутньою на вітчизняному ринку авіаційного
та авіапасажирського обслуговування. Напрямком подальших досліджень має стати обґрунтування маркетингової програми вдосконалення якості послуг комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя».
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПРЯМИХ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто
трактуванням
екологоекономічної системи підприємства задля можливості об’єктивної оцінки її властивостей.
Здійснено оцінку прояву прямих та непрямих аспектів функціонування еколого-економічної системи підприємства на стадіях життєвого циклу товару з певним рівнем екологічності. Досліджено непрямі аспекти функціонування екологоекономічної системи підприємства, зокрема в
частині екотоварів – дитячих пральних порошків щодо їх відповідності функціональності, безпечності споживання, рівню екологічності, ціні
та реальному вибору споживачів. Надано рекомендації щодо сприяння активній переорієнтації
хімічних підприємств на екологоорієнтоване виробництво товарів та підвищення рівня їх екологічності; зменшенню екодеструктивного впливу
непрямих аспектів функціонування екологоекономічної системи підприємств.
Ключові слова: еколого-економічна система підприємств, непрямі аспекти, екотовари,
екодеструктивний вплив
Т.В. Глубицкая
Исследования косвенных аспектов функционирования эколого-экономической системы предприятия
В статье рассмотрены трактовка эколого-экономической системы предприятия для
возможности объективной оценки ее свойств.
Осуществлена оценка проявления прямых и косвенных аспектов функционирования экологоэкономической системы предприятия на стадиях жизненного цикла экотовара. Исследованы
косвенные аспекты функционирования экологоэкономической системы предприятия, в частности в разрезе экотоваров – детских стиральных
порошков, их соответствие функциональности,
безопасности потребления, уровню экологичности, цене и реальном выбора потребителей. Даны рекомендации по содействию активной переориентации химических предприятий на экологоориентированное производство товаров и повышения уровня их экологичности; уменьшению
экодеструктивного влияния косвенных аспектов
функционирования эколого-экономической системы предприятий.

Ключевые слова: эколого-экономическая
система предприятий, косвенные аспекты, экотовары, экодеструктивное влияние
T.V. Glubitska
Studies the indirect aspects of the ecologyeconomic system of the company
In the article reflected the interpretation of
the ecology-economic system of the enterprise for
the possibility of objective evaluation of its properties. Estimation of direct to indirect effects of the
functioning of the ecology-economic system of the
enterprise. Investigated the indirect aspects of the
ecology-economic system of the enterprise, in particular as regards ekotovariv – the baby detergent,
for compliance functionality, safety, consumer, environmental level, price and real consumer choice.
The author gave recommendations to promote active
reorientation of chemical plants for the production
of the ecology goods and to improve their environmental performance, reduce the impact of indirect
environmentally harmful aspects the ecologyeconomic system of enterprises.
Keywords: the ecology-economic system of
the enterprise, the indirect aspects, the environmental goods, the harmful impact of

Згідно досліджень, рівень техногенного
навантаження на природне середовище в Україні в 4-5 разів перевищує аналогічні середньоєвропейські показники. Обсяг води, що використовувалась в вітчизняних технологічних процесах у 2-5, а на деяких підприємствах – у 1015 разів перевищує рівень її використання в
сучасних світових технологіях [4, с. 9]. Загалом згідно з оцінками закордонних спеціалістів, втрати від неефективного природокористування складають 15-20% національного доходу і є найбільшими в світі. З огляду на це,
сьогодні досить важливим для України є створення таких умов функціонування економіки,
які б дозволяли знизити рівень шкідливих викидів та обсягів використання невідновних ресурсів, поліпшити екологічну ситуацію в країні, а відтак забезпечити стабільний рівень її
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економічного зростання [3, с. 11]. Таким кроком може стати впровадження практики економічного господарювання, спрямованої не
лише на отримання прибутку, а й на мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, використання енерго- і ресурсозбережувальних технологій та формування
ринку екологічних товарів і послуг, тобто
йдеться про ефективне функціонування еколого-економічної системи підприємства.
Проблемі розроблення концептуальних
засад функціонування еколого-економічної системи підприємства присвячені дослідження
провідних вітчизняних учених, серед яких:
Є.М. Борщук [2], Т.А. Акимова [1]. Дослідження екодеструктивного впливу підприємств
на стан навколишнього природного середовища знайшло відображення у наукових працях
Б.В. Буркинського [3, с. 11-17], П.О. Загороднюк [4, с. 9-14]. Дослідженню непрямих
аспектів функціонування еколого-економічних
систем в частині оцінки тенденцій зміни споживацьких пріоритетів на ринку екологічних
товарів України присвячено наукові доробки
М.В. Кірносової [6]. Проблемі аналізу сектору
екологічних товарів та послуг в Україні, дослідженню екологічного чинника як фактору формування конкурентоспроможності національної економіки присвячено роботи О.О. Веклич
[7]. Узагальнення й аналіз опублікованих за
даною проблематикою робіт дозволили зробити висновок про те, що дослідження непрямих
аспектів функціонування еколого-економічної
системи підприємства в частині екотоварів недостатньо розроблені у науковому аспектах.
Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення досліджень пов’язана, насамперед, з вирішенням наступних завдань: 1) трактуванням
еколого-економічної системи підприємства задля можливості об’єктивної оцінки її властивостей; 2) оцінка прояву прямих та непрямих
аспектів функціонування еколого-економічної
системи підприємства на стадіях життєвого
циклу товару з певним рівнем екологічності;
3) дослідження екотоварів щодо їх відповідності функціональності, безпечності споживання,
рівню екологічності, ціні та реальному вибору
споживачів встановлення головних компонентів еколого-економічної системи підприємства.
Метою статті є дослідження непрямих
аспектів функціонування еколого-економічної
системи підприємства та рекомендації щодо
подальшого її розвитку.
Еколого-економічна система підприємства (ЕЕСП) – еколого-конструктивна діяль-

ність фірми, яка забезпечує соціальноекономічний поступ із природними екосистемами, забезпечуючи певний рівень суспільного
задоволення [9]. До складових екологоекономічної системи слід віднести [2, с. 251]:
екологічну підсистему – природна складова навколишнього середовища, система абіотичних і біотичних факторів, що справляють
безпосередній вплив на людину, її господарську діяльність в межах певної території;
економічну підсистему – комплекс засобів оброблення речовини, енергії та інформації
для виробництва заданої продукції;
соціальну підсистему – сукупність певної групи людей, об’єднаних певними відносинами, обумовленими історично мінливими
способами виробництва матеріальних і духовних благ.
Функціонування еколого-економічної системи підприємства являє собою процес перетворення певного ресурсу в конкретний продукт. Ресурси вилучаються з природного середовища і
спрямовуються в виробничу сферу – штучно
організоване техніко-технологічне середовище, в якому перетворюються в необхідні продукти, а промислові відходи що виникають при
цьому, повертаються в природне середовище.
Сьогодні важливим та найбільш актуальним є
пошук шляхів удосконалення функціонування
ЕЕСП за її прямими та непрямими аспектами
на всіх стадіях життєвого циклу товарів [9]
(рис. 1).
Непрямі екологічні аспекти ЕЕСП,
пов’язані, передусім, із продукцією та рівнем її
екологічності при виробництві, споживанні та
утилізації, оскільки як зазначає О.В. Прокопенко [8, с. 29], удосконалення ЕЕСП можливе за
рахунок екологізації, зокрема в частині забезпечення екологічності продукції. Тобто підвищений рівень екологічності товарів забезпечує
ощадний вплив на навколишнє природне середовище виробничо-господарської діяльності
підприємства. Тому дослідимо використання
екотоварів вітчизняними споживачами.
Найпоширенішим екотоваром, яким користуються усі споживачі є миючі засоби.
Склад синтетичних миючих засобів містить
ряд агресивних компонентів (передусім фосфатів), які здійснюють значний вплив на стан
навколишнього природного середовища та живих організмів, здоров’я людей. Однак використання товаровиробниками небезпечних речовин у синтетичних миючих засобах зумовлене
дешевизною та ефективністю їх дії. Досвід зарубіжних країн свідчить про непоширеність
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використання фосфатів у миючих засобах: на
ринках Германії, Італії, Австрії, Голландії,
Швейцарії, Нідерланди, Норвегії продаються
лише безфосфатні миючі засоби, в інших європейських країнах – Франція, Великобританія,
Іспанія – у відповідності до урядових рішень
вміст фосфатів в синтетичних миючих засобах
точно регламентований (не більше 12%) [11].
В Україні законів з подібного обмеження немає взагалі. Існує лише постанова Верховної
Ради «Про розроблення Загальнодержавної
програми щодо зменшення та поступового
припинення використання на території України мийних засобів на основі фосфатів» від
15 червня 2010 р. Згідно досліджень [3, с. 12],
концентрація фосфатів в миючих засобах, що
продаються в Україні складає до 50-60%.
Тому доцільним є дослідження екологічних дитячих пральних порошків, які повинні
відповідати підвищеним вимогам екологічності та безпеки: не містити агресивних компонентів у великих кількостях, містити нейтральний запах, дерматологічне тестування, легко
виполіскуватися, мати відповідний сертифікат
якості, швидко біорозщеплюватися, не впливати негативно на стан довкілля, бути безпечними у виробництві та споживанні, економічними у використанні (як правило, 1 кг екопорошку вистачає на 80-90 кг білизни).
Дослідження
екологічних
дитячих
пральних порошків, які продаються на вітчизняному ринку миючих засобів здійснювалося
за критеріями: функціональність товару, безпечність використання, екологічне маркування, ціна, оцінка яких дозволила отримати індекс якісних параметрів. Об’єктами дослідження виступили дитячі пральні порошки різних товаровиробників:
Екопорошок пральний для дитячих речей, ВАТ «Амріта» (Україна);
«SA8 Baby» концентрований порошок
для прання дитячої білизни, ВАТ «Емвей
Україна»;
безфосфатний дитячий пральний порошок «Ладушки», ВАТ «Дакос» (Україна);
безфосфатний порошок для делікатного
прання вимогливого дитячого одягу «Proprete»,
ВАТ «Ест Етуаль Груп» (Україна);
безфосфатний дитячий пральний порошок «Frosch», ВАТ «Ректіс» (Германія).
У методі безпосередньої оцінки альтернатив, як правило, спочатку виконують оцінку,
а потім ранжування. Нами проаналізовано обрані об’єкти дослідження, сайти товаровироб-
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ників щодо обраних критеріїв, отримана оцінка
відображена у табл. 1.
Зведені результати, отримані за допомогою індексу якісних параметрів розраховано та
відображено у табл. 2.
Для отримання інтегральної оцінки товарів різних виробників, бралося до уваги вибір
споживача, отриманий згідно проведеного Internet-опитування «Фаворит успіху 2012» у
номінації «Дитячі пральні порошки» (рис. 2).
Результати дослідження наведені на рис.
2 свідчить, що незважаючи на небезпечність у
споживанні, використанні та низький рівень
екологічності товару, вибір споживачів зупинився на неекологічних товарах, які містять
фосфати: «Ушастый нянь» та «Galinka», які за
ціною є одними з найдешевших. Це свідчить
про те, що дешевизна та розрекламований
бренд виступають основними критеріями при
виборі споживачів дитячих миючих засобів,
незважаючи на їх низький рівень екологічності
при виробництві та споживанні. Звичайно, автором не відкидається думка, що на вибір споживача впливає й ряд інших чинників, зокрема
платоспроможність покупця, його екологічна
обізнаність, вид товару тощо. Однак загалом
дослідження частково спростовує опитування
[8, с. 30], яке свідчить, що за екологічність
споживачі готові платити більше.
Результати розрахунку згідно індексу
споживчих витрат та індексу економічності відображено у табл. 3.
Середній інтегральний індекс обчислювався як середнє арифметичне індексу якісних
параметрів, індексу споживчих витрат та індексу економічності. Загальні висновки здійснювалися на основі рейтингового оцінювання,
оскільки інформація по споживчому виборі
була отримана лише в рейтинговому вигляді,
табл. 4.
Проведене дослідження оцінки екологічності дитячих пральних порошків свідчить, що
високий рейтинг середнього інтегрального індексу, отриманого відповідно до оцінки якісних параметрів, рівня споживчих витрат та
економічності
товару
торгових
марок
«Proprete» (Україна), «Frosch» (Германія),
«Амріта» (Україна), співпадає із рейтингом
споживчого вибору. Тобто вибір дитячого
прального порошку вітчизняними споживачами здійснюється із урахуванням не лише ціни
товару, а й його функціональності, безпечності
використання та відповідності маркування.
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Прямі аспекти функціонування еколого-економічної
системи підприємства

Планування
виро-бничогосподар-ської
діяльності, рівня
екологічності товару;
планування витрат виробництва тощо

ідея

Транспортування і зберігання сировини, напівфабрикатів

сировина

Виробництво товарів з
певним рівнем екологічності

товар

Пакетування,
зберігання,
транспортування товару

Реалізація
товару

Управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства
сировиною;
управління інформацією
між системою та зовнішнім середовищем, необхідним для управлінням та контролем за логістичними операціями;
оцінка рівня оперативності отримання та відправлення сировини потоку тощо

Створення продукції з
певним рівнем екологічності за рахунок поєднання трудових ресурсів підприємства, технологічних, матеріально-технічних, інформаційних засобів, ефективного управління; оптимізації матеріальних
потоків в середині виробниц-тва;здійснення
природо-охоронних заходів

Управління транспортуванням, складу-ванням та іншими операціями, які
здійснюються
у
процесі доведення
готової продукції до
споживача; оцінка
оборотності капіталу, рівня оперативності отримання і
відправлення товарообороту тощо

Забруднення атмосферного повітря, водних
ресурсів, надр, транспортними засобами під час
перевезення сировини
та напівфабрикатів

Споживання природних ресурсів; забруднення атмосферного
повітря, водних ресурсів, надр транспортними засобами під час
виробництва

Забруднення
атмос-ферного повітря, водних ресурсів, надр, транспортними засо-бами
під час перевезення товарів

Споживання

відходи

Утилізація

Просування, розпов-сюдження,
продаж товару з
певним рівнем
екологічності;
визначення цінової політики підприємства; розширення ринків
збуту; стандартизація продукції
тощо

Забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, надр під
час споживання, утилізації відходів

Рис. 1. Прояв прямих та непрямих аспектів функціонування еколого-економічної системи підприємства на стадіях життєвого циклу
товару з певним рівнем екологічності
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Таблиця 1
Результати оцінки дитячих пральних екопорошків за визначеними критеріями

Критерії оцінки

Екологічні дитячі пральні порошки
ТМ «Ам- ТМ «Емвей ТМ «ДаТМ
ТМ
ріта»
Україна»
кос» «Proprete» «Frosch»
І Функціональність товару
+
+
+

- протимікробна дія
- можливість використання для ко+
+
льорових та білих речей
- можливість використання для руч+
+
ного та машинного прання
- зручність у використанні (наяв+
ність дозатора для порошку)
- наявність інструкції для використання при різних ступенях жорсткості води
ІІ Безпечність використання
- відсутність фосфатів, ПАВ (крім
+
+
натурального)
- відсутність барвників, ароматиза+
торів
- відсутність інших агресивних ре+
човин
ІІІ Екологічне маркування
- наявність знака відповідності дер+
+
жавним вимогам безпеки
- наявність знаків маркування, які
підтверджують екологічні переваги
+
сертифікованої продукції згідно вимог міжнародних стандартів
IV Ціна
- ціна за 100 грам, грн.
16,24
12,04
V Економічність
- кількість порошку необхідна для
8,0
62,5
прання 1 кг білизни, грам

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

5,09

6,80

8,81

20,0

8,0

14,0

Джерело: сформовано автором на основі джерел 10-14

Таблиця 2
Результати оцінювання дитячих пральних екопорошків

Критерії
За функціональністю
За безпечністю
використання
За відповідністю екологічному маркуванню
Індекс якісних
параметрів

ТМ «Амріта»
0,800

Екологічні дитячі пральні порошки
ТМ «Емвей ТМ «ДаТМ
Україна»
кос»
«Proprete»
0,600
0,600
0,400

ТМ
«Frosch»
0,800

1,000

0,333

1,000

0,667

1,000

0,500

1,000

1,000

0,500

1,000

0,767

0,644

0,867

0,522

0,933

Джерело: сформовано автором на основі опрацювання джерел 10-15
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Burti (Бурнус)
Амріта
Feny (Рош компані)
Sodasan (Інфанта, Торговий дім)
Proprete (Ест Етуаль Груп)
MILLY BABY (Галагроімпорт)
Tide "Дитячий+" (Проктер енд Гембел)
Frosch (Ректіс)
Агу (Українські промислові ресурси)
Ушастий нянь (Невская косметика)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

результати опитування, %

Рис. 2. Результати Internet-опитування щодо вибору дитячого прального порошку [15]
Таблиця 3
Розрахунок результатів індексів споживчих витрат та економічності
Назва показника

Екологічні дитячі пральні порошки
ТМ
ТМ «Емвей
ТМ
ТМ
ТМ
«Амріта» Україна»
«Дакос» «Proprete» «Frosch»

ТМ
«Тео bebe»

Повні витрати споживача за 100 грам товару
Індекс споживчих витрат
Економічність
Індекс економічності

8,75

16,24

12,04

5,09

6,80

8,81

-

1,856

1,376

0,582

0,777

1,007

9,2
-

8,0
0,870

62,5
6,793

20,0
2,174

8,0
0,870

14,0
1,522
Таблиця 4

Результати інтегральної оцінки
Рейтинг
Середній інтегральний
індекс
Рейтинг середнього інтегрального індексу
Рейтинг споживчого вибору [25]

ТМ «Амріта»

Екологічні дитячі пральні порошки
ТМ «Емвей
ТМ «ДаТМ
Україна»
кос»
«Proprete»

ТМ
«Frosch»

1,164

2,938

1,208

0,723

1,154

3

5

4

1

2

4

1

5

3

2

Примітка: рейтинг проставлено від найвпливовішого чинника до найменш впливового (від 1 до 5)

Виняток становить дитячий пральний порошок ТМ «Емвей Україна», рівень екологічності товару якої є найнижчим серед досліджених
об’єктів. Такий результат може свідчити про відмінну роботу маркетингових служб в напрямку
розрекламованості бренду та продажу товарів

через сітковий маркетинг. Тобто екологоекономічні системи підприємств, які отримали
найвищі рейтинги, ефективно функціонують на
всіх стадіях життєвого циклу товару: від конструкторської та технологічної підготовки виробництва, безпосередньо виробництва до реалізації
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та споживання продукції (рис. 1).
На сьогодні, так і в майбутньому, екологічний фактор слід розглядати як пріоритетний
під час проведення реконструкції і технічного
переозброєння, планування, оптимізації та розроблення стратегій розвитку підприємств. Для
поліпшення екологічних показників на підприємствах хімічного комплексу, які виготовляють синтетичні миючі засоби, в тому числі дитячі пральні порошки, необхідно:
удосконалювати традиційні способи виробництва хімічних продуктів з метою утилізації відходів, що утворюються в процесі функціонування підприємства;
здійснювати будівництво нових, реконструкцію та удосконалення існуючих очисних
споруд;
активне виведення з експлуатації екологічно шкідливих виробництв, морально та фізично застарілих технологій і обладнання;
створення і перехід на нові маловідходні
та ресурсозберігаючі технології;
удосконалення методів утилізації і знешкодження шкідливих відходів виробництва, що
накопичувалися багато років у відстійниках,
шламонакопичувачах тощо;
розширення використання відходів, які
утворюються або вже нагромадились шляхом
розробки відповідних технологій та перебудови матеріальних балансів і формування на цій
основі
міжгалузевих
територіальновиробничих комплексів із замкнутими сировинними циклами;
структурна перебудова промисловості з
метою збільшення виробництва наукоємних,
малотоннажних, екологічно чистих видів хімічної продукції;
екологічна орієнтація усіх інвестиційних
проектів розвитку виробництв хімічного комплексу;
екологічна спрямованість проектів розвитку хімічного комплексу повинна підсилюватися економічними важелями державного
впливу на суб’єкти господарювання шляхом
внесення плати за використання природних ресурсів та збитки заподіяні стану навколишнього природного середовища рівні середньоєвропейським для усіх природокористувачів, незалежно від форм власності тощо.
Такі заходи, на нашу думку, сприятимуть активній переорієнтації хімічних підприємств на екологоорієнтоване виробництво товарів та підвищення рівня їх екологічності;
зменшенню екодеструктивного впливу непрямих
аспектів
функціонування еколого-
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економічної системи підприємств. В подальшому доцільно проаналізувати та надати рекомендації щодо усунення негативних наслідків
впливу прями та інших видів непрямих аспектів впливу (наприклад в частині капіталовкладень в природоохоронні проекти) функціонування еколого-економічної системи підприємства на всіх стадіях життєвого циклу товару.
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В настоящее время одним из приоритетных направлений обеспечения принципов «зеленой» экономики является формирование
рынка экологических товаров, работ и услуг
[7]. Как показывает анализ, важной сферой
приложения капитала в интересах обеспечения
экологически устойчивого развития является
развитие мощностей, создание объектов инфраструктуры, связанной с переработкой и
утилизацией отходов производства и потребления [5]. В особенности это касается проблемы санитарной очистки городов, создания специализированных предприятий по переработке
и утилизации твердых бытовых отходов, как с
точки зрения оздоровления окружающей среды, вовлечения полезных продуктов в хозяйственный оборот, так и с целью получения энергии [3]. Таким образом, привлечение инвестиций в сферу экологического предпринимательства является важным вектором социальноэкономического развития, а данная тематика –
актуальной для исследований.
Вопросам финансового обеспечения
экономики природопользования уделяется
достаточное внимание в научной литературе.
Так, Н.Н. Лукьянчиков и И.М. Потравный раскрывают экономические аспекты экологии и
природопользования в рыночных условиях и
обосновывают имеющиеся возможности финансирования данной сферы [5; 6; 9].
Р. Перелет рассматривет особенности экономики окружающей среды в современных условиях [8]. В.Г. Соколовский обосновывает основные направления активизации финансирования природоохранной деятельности [6].
Вместе с тем, существующие методы финансирования и экономического регулирования в
данной сфере требуют совершенствования в
части дополнения и расширения таких традиционных источников, как государственный
бюджет,
средства
предприятийприродопользователей и др.
Целью статьи является обоснование
возможности использования экологического
депозита как одного из инструментов экономики природопользования.
Следует учитывать, что методы экологической (природоохранной) политики в широком понимании предназначены также и для
получения компенсации за нанесенный ущерб,
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учете в рыночных механизмах и предотвращении негативных воздействий на окружающую
среду. При этом существуют два вида мер –
нанесения экологического ущерба: экологические нормы, стандарты безопасности и после
нанесения экологического ущерба – экологическая ответственность, штрафы, платежи на
выбросы и т.п.; такие методы включают – экономические подходы, планирование, нормативно-правовую деятельность, административные меры, добровольные соглашения и т.д. [8].
В этих условиях, на наш взгляд, действующий механизм финансирования проектов
природоохранного назначения на муниципальном уровне, основанный на использовании
традиционных источников (средства государственных бюджетов различных уровней, средства предприятий природопользователей и
др.), может быть дополнен привлечением
средств населения в виде экологических депозитов размещаемых в некоммерческих кредитных организациях, рис. 1.
Как показывает анализ литературных источников, под депозитом в экономике обычно
понимается: а) деньги, которые клиент передает банку на ограниченный срок с определенными условиями [1, 4], б) денежные средства
или ценные бумаги, отданные на хранение в
финансово-кредитные, таможенные, судебные
или административные учреждения, с правом
возврата [2], в) это денежные средства или
ценные бумаги, помещаемые на хранение в
кредитные учреждения – банк, нотариальную
контору и т.п. – и подлежащие возврату внесшему их лицу по наступлении определенных
условий [10] и др.
Отметим, что попытки использовать инструментарий депозита в регулировании природопользованием предпринимались в бывшем
СССР в конце 80-х гг. XX в., когда депозитный
процент от хранения средств внебюджетных
экологических фондов предлагалось рассматривать в качестве дохода и источника формирования и пополнения внебюджетных экологических фондов [6, с. 23].
На наш взгляд, экологические депозиты
следует рассматривать как инструмент экономики природопользования в части привлечения денежных средств населения под определенную процентную ставку, их размещение в
небанковских кредитных организациях с использованием для целевого финансирования
природоохранных программ и проектов. Под
экологическим депозитом нами предлагается
понимать привлечение денежных средств на-
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селения путем их размещение в небанковских
кредитных организациях с последующим использованием для целевого финансирования
природоохранных программ и проектов. В частности, предлагается использовать систему
экологических депозитов в г. Смоленске для

софинансирования программы «Чистый город»
по строительству специализированного предприятия по переработке и утилизации твердых
бытовых отходов с получением полезной продукции из отходов и энергии.

Средства бюджетов различных уровней (федерального, средства субъектов
федерации, средства муниципальных образований, местные бюджеты)
Средства предприятий-природопользователей
Средства частных инвесторов (физические и юридические лица)

Средства привлекаемых кредитов, займов
Средства внебюджетных экологических фондов
Средства населения в виде экологических депозитов размещаемых в небанковских кредитных организациях
Рис. 1. Источники привлечения средств в инвестиционные проекты природоохранного
назначения
В настоящее время имеется уже определенный опыт по использованию средств населения для финансирования природоохранной
деятельности путем выпуска облигаций внутреннего займа [9]. Такой подход тесно связан с
вопросами гарантий экологического (природоохранного) займа, представляет собой юридическое обязательство выплатить компенсацию
кредитору, если заемщик не выплачивает кредит. Основная задача гарантии – уменьшение,
частично или полностью, риска кредитора,
предоставляющего заем, и передача риска
третьей стороне. Такая гарантия может охватывать коммерческие и/или политические риски. Для стимулирования прямого кредитования
природоохранных проектов разрабатываются
механизмы гарантий со стороны отечественных финансовых организаций. В свою очередь
механизмы гарантий могут так же создаваться
финансовыми донорами путем направления
ими средств через соответствующие учреждения, которые затем предоставляют гарантии
для экологических инвестиций [8].
C другой стороны, экологические облигации представляют собой один из видов экономических рычагов (инструментов) для проведения экологической политики, представляющий собой средства – залог – в виде векселей, выдаваемых компанией, которая обязует-

ся достигнуть определенных экологических
показателей в установленные сроки. В случае
их достижения залоговые средства возвращаются.
В настоящее время существует необходимость активизации и развития местных финансовых рынков и рынков капитала с точки
зрения финансирования инвестиций в природоохранную инфраструктуру. Речь идет о разработке мер по передаче ответственности, связанных с обеспечением санитарной очистки
территории, со строительством и техническим
обслуживанием объектов городской природоохранной инфраструктуры с национального и
регионального на более низкие уровни государственного управления (муниципальный
уровень управления). Другими словами, существует потребность в привлечении инвестиций
в природоохранную инфраструктуру на местном уровне. Хотя в настоящее время доля привлекаемых альтернативных источников финансирования в природоохранной сфере является
незначительной по сравнению с финансированием за счет бюджетных средств, в то же время, в условиях развития инструментария государственно-частного партнерства прямые и
сопряженные экологически ориентированные
инвестиции из частных источников (включая
вложения со стороны поставщиков комму-
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нальных услуг, страховых компаний, населения, некоммерческих финансовых организаций, венчурный фондов и др.) будут играть
существенную роль в управлении природопользования и станут существенным вектором
устойчивого развития в будущем.
В этом отношении хорошим примером
может послужить Китай, где активно реализуется стратегия привлечения заимствований на
различных уровнях управления, направляемых
на финансирование инвестиций в городскую
инфраструктуру, в том числе – на социальные
и экологически ориентированные, что позволяет снизить расходы национального бюджета
и бюджетов провинций на эти цели.
С учетом имеющегося мирового и отечественного опыта необходимо разработать такие механизмы управления, которые бы расширили доступ местных органов власти к местным финансовым рынкам с целью финансирования вложений в природоохранную инфраструктуру и предоставить муниципалитетам и
муниципальным коммунальным предприятиям
возможности для использования частных сбережений населения. При этом необходимо выработать механизмы развития местных финансовых рынков, увязав их с общими механизмами финансирования на местном уровне.
В рамках процесса бюджетно-финансовой децентрализации необходимо создать
такие институциональные условия, которые
позволят местных органам управления более
активно участвовать в финансировании экологически и социально значимых проектов, тем
самым создать стимулы, направленные на активизацию такого участия, включают предоставление местным органам самоуправления
права привлекать заемные средства, поддержку развития инструментов накопления долгосрочных сбережений (страховых компаний,
банков, небанковских финансовых организаций), регулирование портфелей активов таких
учреждений (и той доли, которую им разрешено вкладывать в местные структуры) и т.д. Это
позволит создать условия для привлечения на
местные экологические рынки местного финансового капитала с целью финансирования
природоохранной инфраструктуры.
Очевидно, что для внедрения системы
экологических депозитов в управлении природопользованием и в финансировании экологических проектов и программ необходимо создать соответствующую нормативно-правовую
базу, которая может охватывать также регулирование деятельности банков, пенсионных фон-
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дов и страховых компаний. В частности, соответствующие нормативные документы должны
определять, в какой мере объем привлекаемых
средств населения эти учреждения могут вкладывать в муниципальные долговые обязательства, тем самым, стимулируя (или дестимулируя) рынок экологических товаров, работ и услуг. Данную нормативную базу должны дополнять
механизмы
снижения
экологоэкономического риска для кредиторов, населения. В их основе может лежать укрепление потенциала жилищно-коммунальных предприятий
с целью улучшения их деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию экологической и социальной инфраструктуры; механизмы обоснования и подготовки экологически ориентированных проектов, способствующие обеспечению их финансовой жизнеспособности и рентабельности, получения экологического, социального и энергетического эффекта.
На наш взгляд, здесь ключевую роль
должны сыграть органы федерального управления, например, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Минэкономразвития России, поскольку соответствующие мероприятия должны определяться и
планироваться на национальном уровне, учитывая текущее состояние инфраструктуры и финансового сектора, потребность в инвестициях
и политику развития местных кредитных рынков. Основными функциями центральных органов власти применительно как к прямой реализации, так и к содействию выполнению соответствующих мероприятий являются эффективный контроль заимствований на различных
уровнях управления, стимулирование привлечение средств населения на экологические проекты и программы, содействие накоплению
долгосрочных сбережений, которые могут стать
источником долгосрочных экологических кредитов, включая поддержку развития пенсионных фондов и страхового сектора; поддержка
создания рейтинговых агентств, работающих с
заемщиками, распространение надежной информации о финансовом состоянии заемщиков;
поддержка конкуренции между различными
долговыми инструментами (банковскими кредитами и облигациями), содействие созданию
рынка природоохранных услуг и др. Тем самым
любая стратегия развития местных рынков капитала и финансовых рынков должна быть согласована с имеющейся системой, на которой
основаны иные источники финансирования, в
особенности межбюджетные трансферты и механизмы обеспечения бюджетно-финансовой
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самостоятельности. Цель привлечения дополнительных финансовых ресурсов, в том числе –
средств за счет участия населения, должна заключаться в том, чтобы получить более четкое
представление об объемах ресурсов, доступных
органам государственной власти, обеспечить их
стабильными доходами и трансфертами и позволить им более гибко использовать получаемые доходы в соответствии со своими нуждами
и финансовыми стратегиями. Это способствовало бы значительному повышению кредитного
рейтинга местных органов самоуправления, вне
зависимости от того, выступают ли они в роли
заемщиков или поручителей по отношению к
другим заемщикам.
Еще одним важным аспектом финансовой
системы является то, каким образом органы
власти, включая природоохранные ведомства,
используют государственное финансирование и
иные инструменты для стимулирования участия
коммерческих банков в финансировании экологических программ? Средства государственного

бюджета при этом могут использоваться для
облегчения доступа местных органов самоуправления к местным финансовым рынкам с
целью финансирования вложений в природоохранную инфраструктуру. В дополнение к
бюджетным средствам, органы власти могут
использовать широкий диапазон нефинансовых
инструментов с целью содействия применению
рыночных механизмов финансирования природоохранных инвестиций. При финансировании
экологических проектов из бюджетных или
внебюджетных фондов органы управления различных уровней обычно предпочитают предоставлять субсидии для покрытия всех затрат на
реализацию проектов или прямые кредиты,
вместо того, чтобы использовать банки или
другие небанковские учреждения в качестве источников софинансирования или посредников.
На рис. 2 показаны виды экологических
депозитов с точки зрения их использования в
управлении природоохранных проектов и программ.

Экологический депозит

Срочный (средства со счета можно
снять в любое время и в любом
объеме – частично или полностью)

Накопительный (средства со счета
можно снять в оговоренное
с банком время)

До востребования (бессрочные): не имеют строго оговоренного срока хранения денежных средств, и вкладчик в любое время может получить доступ к своим средствам
Рис. 2. Возможные виды экологических депозитов в управлении природоохранной деятельности
В табл. 1 показаны потенциальные возможности привлечения средств населения
крупнейшими банками Российской Федерации

в виде депозитов, включая экологические депозиты для финансирования природоохранных
проектов и программ.

Таблица 1
Динамика привлечения средств физических лиц на депозиты крупнейших банков
в Российской Федерации за 2010-2012 гг.

Наименование банка
ОАО «Сбербанк России»
Банк Москвы
«Газпромбанк» (ОАО)
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ОАО «УРАЛСИБ»

Величина депозитов физических
лиц, млрд. руб.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
4,7
5,5
6,3
1,4
1,2
1,4
2,6
2,3
2,5
0,1
0,1
0,2
1,2
1,4
1,5

Составлено автором по данным: http://www.audit-it.ru/news/finance/521485.html
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Анализируя данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод о том, что приток
денежных средств на депозиты финансовых учреждений имеет тенденцию к росту в среднем
на 9% за три года, что свидетельствует об увеличении свободных денежных средств у населения, которые возможно использовать для финансирования экологически и социально ориентированных проектов на возвратной основе.
В ходе исследования по обоснованию
возможности привлечения экологических депозитов для финансирования природоохранной
деятельности были выявлены затраты и выгоды, связанные с переработкой, транспортировкой, утилизацией муниципальных отходов на
специализированном комплексе, включая экономию затрат за счет уменьшения расстояния
перевозки, дополнительную выгоду связанную
с получением дополнительного дохода от реализации продукции, получением тепла и энергии, сокращения экологического вреда, создания новых рабочих мест, в сфере переработки
отходов. Разработанные методические подходы к оценки экологического, экономического и
социального эффекта при переработки и утилизации отходов, включая снижение загрязнения окружающей среды от размещения отходов, получение полезных продуктов для народного хозяйства из отходов, улучшение экологической ситуации и снижение нагрузки на
окружающую среду, снижение заболеваемости
и увеличение продолжительности жизни населения в результате улучшения санитарноэпидемиологического благополучия и качества
жизни населения на основе применения инструментария экологических депозитов расширяет методических инструментарий экономики
природопользования и выступает существенным вектором устойчивого социальноэкономического развития муниципального
управления.
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Глубокоуважаемые коллеги!
Факультет экономики и менеджмента Донецкого национального технического
университета приглашает Вас направлять научные статьи для опубликования в систематическом
сборнике «Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия:
экономическая» по направлению:
институциональные проблемы экономики;
Постановлением Президиума ВАК Украины № 1-02/5 от 10.05.2000 г: сборник отнесен к
числу научных специальных изданий, в которых могут публиковаться результаты
диссертационных работ на соискание степени доктора и кандидата экономических наук
(Бюллетень ВАК. — 2000. — № 3). Сборник представлен в Научной электронной библиотеке
eLibrary.ru и учитывается в Российском индексе научного цитирования, а также рассылается в
библиотеки, научные учреждения и высшие учебные заведения Украины, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В соответствии с постановлением ВАК Украины № 7-05/1 от 15.01.2003 г. научные
статьи должны включать следующие необходимые элементы:
— постановку проблемы в общем виде и ее связь с важнейшими научными или
практическими задачами;
— анализ последних исследований и публикаций (в том числе иностранных), в которых
начато разрешение данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных
ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья;
— формулирование целей статьи (постановка задания);
— изложение основного материала с полным обоснованием полученных научных
результатов;
— выводы из данного исследования и перспективы дальнейших поисков в данном
направлении.
Ссылки на источники статистических данных обязательны!
Ссылки на публикации используемых исследований обязательны!
Ссылки на учебники, учебные пособия, словари, энциклопедии, газеты и ненаучные
журналы – некорректны!
Ссылки на собственные публикации допускаются только в случае крайней необходимости!
Обязательны краткие аннотации на русском и английских языках, с указанием 4-5
ключевых слов и Ф.И.О. автора строчными буквами.
Объем статьи—10стр., шрифт№ 11 Times New Roman обычный, строчный, одинарный
интервал между строками, один пробел между словами, поля — 25 мм, выравнивание по
ширине страниц. Название всех файлов должно начинаться с фамилии автора, при
пересылке электронной почтой, тема письма должна начинаться с фамилии автора.
Язык — русский, украинский, английский, немецкий, французский.
Над названием статьи — инициалы и фамилия автора, ученое звание, научная степень,
официальное название организации, город, страна, E-mail автора. Все — строчными буквами
В тексте не должно быть шрифтовых выделений; рисунки, диаграммы, схемы должны
выполняться только черным цветом, использование полутонов не допускается.
Заглавные буквы допускаются только в именах собственных и аббревиатурах.
Библиография — в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; ДСТУ 7.1:2006. Список литературы
дублируется транслитерацией латинскими буквами.
Поданные к публикации статьи не рецензируются и не возвращаются. Гонорар не
выплачивается.
Наш адрес: 83000, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ,
Высшая школа экономики и менеджмента.
Контактный телефон: (062) 311 43 90 E-mail: energo-eco@rambler.ru
Материалы наших сборников на: http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579
http://www.instud.net, http://www.nbuv.gov.ua/

